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EGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA gyűjtést szervezett,
adományokat a Családsegítő Központban (Cegléd,
Pesti út 7.) lehet leadni. Elsősorban azonnali fo-
gyasztásra alkalmas konzerveket, bébiételeket, kicsi
üdítőket (rostos a gyerekeknek), csokoládét, teát, ká-
vét, cukrot, tartós tejet, tisztasági kendőt, papírzseb-

kendőt és alufóliát kérnek a határmentiek.

FÖLDI LÁSZLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ még a múlt héten
tett közzé felhívást. A képviselő a napokban számolt be a kö-
zösségi olda-
lán arról,
hogy már el-
szállításra ke-
rültek az ado-
m á n y o k .
„Nagyon há-
lásak va-
gyunk, mert
pár nap alatt
annyian fel-
ajánlották se-
gítségüket, il-
letve hoztak tartós élelmiszereket és ruhákat, hogy az első
szállítmányt útnak is tudtuk indítani a Magyar Ökomenikus
Segélyszervezetnek, ahonnan azt továbbítják a rászorultak-
nak! Külön kiemelném a Köröstetétlenért Egyesület összefo-
gását. Térségünk ismét jelesre vizsgázott emberségből és ösz-
szefogásból! Köszönjük!” – írta a képviselő.

A NAGYKŐRÖSI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT „Szeretettel Nagy-
kőrösről” adománygyűjtő akciója is befejeződött. „Nagy sze-
retettel megköszönöm valamennyi Nagykőrösi polgárnak, aki

Nagy mennyiségben gyűjtenek Cegléd térségében is
az orosz-ukrán háború miatt menekültté váló tömegek
megsegítésére. A környékre érkező vagy a határ men-
ti településeken ellátott menekültek segítéséhez épp-
úgy szükség van adományra, mint a háború sújtotta
Kárpátalján.

c

Menekültek a térségben
Hírek
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ebben részt vállalt, 3 nap alatt egy teljes
nagy kamion mennyiségű árut sikerült ösz-
szegyűjteni. Ez a szerelvény el fog indulni
szombaton hajnalban Nyírbogátra – mondta
el dr. Czira Szabolcs polgármester az Ön-
kormányzati Hírek újságnak.

FEBRUÁR 28-TÓL ADOMÁNYGYŰJTÉST SZER-
VEZNEK az újszilvási Faluházában is (Szent
István u. 4.). Elsősorban tartós élelmiszert, hi-
giénés cikkeket, ruhákat, meleg takarókat
várnak, aki pénzt szeretne adományozni, az is
megteheti a polgármesteri hivatalban. Az ösz-
szegyűlt adományokat a helyi aktivistáinkkal
közvetlenül a határhoz, amennyiben nagyobb
mennyiség gyűlik össze, úgy a nagyobb se-
gélyszervezetek gyűjtőpontjaihoz továbbítják.
CEGLÉDEN ÉS KÖRNYÉKÉN IS EGYRE TÖBB
magánszemély, szervezet, önkormányzat fo-
gad be ukrajnai menekülteket, és sok gyer-
mek, felnőtt szorul egészségügyi ellátásra is.
Ha másért nem azért, mert sokszor napokig
menekülnek a hidegben és már megfázva ér-
keznek a befogadókhoz.
Cegléden dr. Csáky András polgármester le-
vélben kérte fel a város háziorvosait, hogy
ajánlják fel szaktudásukat a menekültek,
köztük gyermekek térítésmentes egészség-
ügyi alapellátása kapcsán.
- Nagyon örülök a kezdeményezésnek és az
összefogásnak. Minden ukrajnai menekült
rászorulót szeretettel és megkülönböztetés
nélkül ellátunk, a lehetőségeink figyelembe-
vételével – nyilatkozta lapunknak Dr. Túri
József háziorvos, aki azt is hozzátette: hogy
információi szerint hamarosan nyilvánossá
teszi az önkormányzat azt, hol, mely orvosi

rendelőkben vehetők igénybe a menekültek
számára az egészségügyi ellátások.

ömegével özönlenek a főként gyere-
kes családok Ukrajnából a szomszé-
dos biztonságos országokba, az
orosz-ukrán háború kitörése óta. A
kormány, az önkormányzatok és
egyházak, civil szervezetek mellett
magánszemélyek is segítenek a szál-

lás biztosításában. A térségben Cegléden,
Abonyban, Csemőben és Újszilváson is fo-
gadnak be menekülteket.
Nagy István Nándor csemői lakos és fele-
sége 20-25 főt fogadnak be a szálláshelyük-
re, amely most szezonon kívül, rendelkezés-
re áll. A tulajdonosok kutyakiképző iskolát
üzemeltetnek és kutyás kapcsolaton keresz-
tül jött az ötlet, hogy háborús menekülteket
fogadjanak be.
- A kunbaracsi Organikus Farm vezetője,
Varga Sándor régi kutyás barátom, ő 30 éve
érkezett Kárpátaljáról és telepedett le itt. –
mesélte István. - Vele beszélgettem és meg-
említette, hogy van a farmon két lakása, azt
odaadja a menekülteknek önként és szeretet-
tel. Kérdezte: én nem akarok-e segíteni? So-
ha nem csináltam ilyet, ez új helyzet nekem
is, de megkérdeztem a hozzám közel állókat,
mi a véleményük erről és azt mondták: haj-
rá, csináljuk!
Az elhatározást tett követte, felvették a kap-
csolatot a görögkatolikus egyház összekötő-
jével, aki a határon túl segíti a menekülteket.
A határon komplex orvosi vizsgálaton esnek
át a családok, Covid teszt is készül, ezután
kerülnek elszállásolásra. >>>

t
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SZÜCS GRÁNIT
2200 MONOR, Ceglédi út 74.

6000 KECSKEMÉT, Ceglédi út 100.2700 CEGLÉD, Puskaporos u. 36.
Információ: 06 30 431 5858 

Több száz készleten lévő síremlékből választhat!

www.granitsirko.hu szucsgranit@gmail.com

Gránit síremlékek készletről, rövid határidővel!

Egyedi gránit urna, egyes és duplás síremlékek

Gránit és mészkő:

készítését!

ablakpárkány és
kerítés fedlap 
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Csemőben több család megfordult már Nagy
István Nándor házában, van, aki tovább-
megy, mert rokonai élnek Nyugaton.
Mások viszont várják hogy visszatérhesse-
nek a háború után, mert a családok, csak a
létbizonytalanság és életveszély miatt hagy-
ták el hazájukat és nem véglegesen.
Pavel és családja Kijev mellől érkezett
Csemőbe. A férfi gyógymasszőr, felesége
viszont súlyos beteg, járni is nehezen tud.
Hálásak a megmenekülésükért és a befoga-
dásért, de a szívük, gondolataik Ukrajna kö-
rül forognak. – mondták el a helyszínen la-
punk munkatársának.
A hatgyermekes család négy kisebb gyer-
mekével érkezett Magyarországra, egy fel-
nőtt lányuk Kanadában él, a felnőtt fiúk vi-
szont Ukrajnában maradt katonának, a férfi
testvére pedig a gyerekeivel együtt a front
mögött ragadt.
Pavel nem tudja mi lenne a helyes döntés:
feleségét támogatva a kisebb gyerekekkel
maradjon itt a biztonságban, vagy vissza-
menjen harcolni fia oldalán a hazájáért. A
mélyen hívő férfi sírva mondta, nagy küz-
delme van azzal, hogy meg tudjon bocsátani
az ellenségeinek. Hatalmas szükség van te-
hát a fizikai segítség mellett a mentális, lel-
ki segítségre, támogatásra is.
Jelenleg tartós élelmiszer, ruhanemű, tisztító-
szer, higiéniai termékek is bőven vannak, az
emberek önzetlenül és lelkesen adakoznak, így
mindennel el vannak látva a családok. A feles-
leget Kunbaracsra az ottani befogadottakhoz,
vagy határra szállítják és átadják a civil szerve-
zeteknek. A menekülteknek munkát ajánlók is
örömmel fogadják az érkezőket a térségben.
Nándi egyéb felajánlásokat is kapott: belgák
ajánlották fel csemői apartmanjukat, hollandok
pedig, hogy használja menekültek befogadásá-
ra az éppen nem lakott házukat.
Bőven kap azonban negatív véleményeket,
támadásokat is a házaspár, ami nagyon bánt-
ja őket.
- Tudom, hogy miért vállaltam ezt. – szöge-
zi le Nándi. - Azt tanultam gyerekkoromban,
hogy ahol kettőnek van étel az asztalra, ott
van egy harmadiknak is. Ha tudunk segíteni,
miért ne tennénk?! Még akkor is, ha nekünk
ebből hátrányunk is származik…

ár több mint kétszáz uk-
rajnai menekült kapott
ideiglenes szállást és el-
látást a Ceglédi Termál-
fürdő mellett található
Thermal Village fahá-

zakból álló hotelben. A tulajdonos orosz
nemzetiségű, de el szeretne határolódni ha-
zája háborújától, ezért döntött úgy, hogy be-
fogadja az Ukrajnából érkezőket.
A helyi termálfürdő mellett álló faházak tulajdo-
nosának személyes okai is vannak a nagylelkű-
ségre. Erről Bárány Dávid, a szálloda koordiná-
tora beszélt az Euronewsnak: „Ő Oroszor-
szágból származik, és őneki nagyon fontos volt,
hogy el szeretne határolódni az oroszországiak-
tól, és szeretné segíteni az ukrán menekülteket.”
Bárány elmondta: a menekültek néhány napig
maradnak náluk, és az ingyenes szállás mel-
lett ellátást is kapnak, ha szükséges. Aki sze-
retne segíteni nekik, attól élelmiszert, illetve
egészségügyi csomagokat várnak. A koordi-
nátor felvette a kapcsolatot a helyi tisztvise-
lőkkel, de a csapat egyelőre főleg magánsze-
mélyektől kap adományokat és segítséget. A
stáb ottjártakor is érkezett egy helyi férfi, aki
oroszul és ukránul is folyékonyan beszél, de
tolmácsra épp nem volt szükség.

m
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Választási visszaélések
A PEST MEGYEI 12. VÁLASZTÓKERÜLET he-
lyi választási bizottsága több választási sza-
bálytalanság ügyében döntött az elmúlt na-
pokban.
Több jelölőszervezet sem adta le hiánytala-
nul az igényelt ajánlóíveket, így bírságok ki-
szabásáról kellett a helyi választási bizott-
ságnak döntenie március 3-án. A Magyar
Kétfarkú Kutya Pártnak, a Megoldás Moz-
galomnak és a Mindent a Cigányokért Fó-
rum pártnak kell pénzbüntetést fizetnie.
Megsértette a választási eljárásról szóló tör-
vényt a Megoldás Mozgalom. A 12-es vá-

lasztókerületben induló jelölt, Pásztor Éva
ajánlóívein olyan személy adatai is szerepel-
nek, aki valójában nem adott le ajánlást rá.
Erre úgy derült fény, hogy egy választó le-
kérte adatait arról, hol, milyen íveken szere-
pel neve. Mivel visszaélést tapasztalt, így azt
jelentette a helyi választási bizottságnak. A
bizottság döntésével eltiltotta a további jog-
szabálysértéstől a szervezetet.
Emellett beszámolt a bizottság elnöke arról
is, hogy a Területi Választási Bizottság
döntést hozott két jelölt nyilvántartásba vé-
telével kapcsolatos fellebbezés ügyben is.
A DK által benyújtott két fellebbezést el-
utasították, mert azokat nem a jelölőszer-
vezet arra jogosult képviselője nyújtotta
be. A Zágráb Nándor által benyújtott fel-

lebbezés tárgyában a TVB megállapította
az abban szereplő sérelmes aláírások ér-
vénytelenek, de akkor is elegendő érvé-
nyes aláírás marad a jelölteknek a nyilván-
tartásba vételre. Ezért Andriska István a
Normális Élet Pártja, és Pásztor Éva a
Megoldás Mozgalom jelöltje nyilvántar-
tásba vétele is érvényes marad.

6 jelölt indul
PEST MEGYE 12. SZÁMÚ Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizott-
ságának eskütételére és alakuló ülésére
február 16-án került sor a ceglédi városhá-
zán. A bizottság tagjait (Farkasné Dr.
Piroska Emőke, Dr. Gyarmati Katalin, Raj-
ta László) és póttagjait (Volter Etelka, Tű-
ri László) az előző napi ülésén választotta
meg a képviselő-testület. Akkor elhang-
zott: Pest Megye 12. számú OEVI vezető-
je, Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
tájékoztatása szerint 9 jelölőszervezet je-
lentkezett ajánlóívekért.
Végül határidőre február 18-ára 6 párt je-
löltje adta le az induláshoz szükséges 500
érvényes ajánlást. Kisorsolták a képviselő-
jelölteknek a szavazólapon elfoglalt sor-
rendjét is. Ennek értelmében a sorrend az
alábbiak szerint alakult:
1. Bartha Barna (Mi Hazánk Mozgalom)
2. Pásztor Éva Ilona (Megoldás Mozgalom)
3. Zágráb Nándor (DK, Jobbik, LMP,
MSZP, Momentum, Párbeszéd)
4. Andriska István (Normális Élet Pártja)
5. Kis Viktor (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)
6. Földi László (Fidesz-KDNP)

Politika
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Vita a vitáról
AHOGY ARRÓL KORÁBBAN HÍRT ADTUNK
február 4-én a ceglédi piacnál kampányolt
Zágráb Nándor az ellenzék országgyűlési
képviselő jelöltje és Márki-Zay Péter mi-
niszterelnök-jelölt. Akkor Zágráb Nándor
felhívást tett arra, hogy kihívja nyilvános vi-
tára a Fidesz jelöltjét Földi Lászlót a Pest
megyei 12. választókerület településein.
A témában Zágráb Nándor nyílt levelet írt
Földi Lászlónak a közösségi oldalán:

„felszólalásomban vállaltam, hogy Pest megye
12. számú választókerületének mind a 10 tele-
pülésén kihívom önt nyílt vitára annak érdeké-
ben, hogy az ott élő lakosság el tudja dönteni
melyikünk alkalmasabb az országgyűlési kép-
viselői feladat ellátására. Szeretném külön ki-
emelni, hogy a rendezvény tisztességes keretek
között és hangnemben fog lebonyolódni. Ma-
gam részéről kifejezetten csak a közügyekre fo-
gok koncentrálni, nem kell tartania a szemé-
lyes ügyeit, vagy magánéletét érintő támadás-
tól. A nyílt vitával egybekötött lakossági fóru-
munk első helyszíne az Újszilvási Piac előtti
parkoló és 2022.02.18.-án, 15 órakor kerül
megrendezésre.” – írta Zágráb.
A kihívásra Földi László is a közösségi ol-
dalán válaszolt:
„Egy demokráciában a vita hasznos dolog
és döntő többségében – értelmes emberek
között – eredményre is vezethet. A jelen hely-
zet azonban más. Aki ismer, az tudja, hogy
az egészséges eszmecseréktől soha nem ri-
adtam vissza, szeretek olyanokkal beszélget-
ni, akik konzekvensen kitartanak elveik mel-
lett és érvekkel támasztják alá gondolatai-

BUDA-HÁZÉPÍTÕ KFT. TÜZÉP ÉS FÜRDÕSZOBA SZAKÜZLET
2700 Cegléd, Szolnoki út 77.Tel.: 06 53/311 612, 06 30/419 7386

www.budahazepito.hu, email: budahazepito@gmail.com

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

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
Manhattan 30x60 fali csempe 1. osztály: 2.268 Ft/m2

Zumba mosogató csaptelep elasztikus kifolyó csővel: 17.799 Ft/db

Rozsdamentes mosogatótálca 51x18 cm: 16.989 Ft/db

Rigo 55 cm komplett fürdőszoba bútor fehér színű: 61.118 Ft/db

Rubino 65 cm komplett fürdőszobabútor (4 féle színben): 72.235 Ft/db

Monoblokkos WC hátsó/mély öblítésű: 29.948 Ft/db

Akril egyenes fürdőkád 150x70x39: 36.285 Ft/db

WC ülőkék nagy választékban kaphatók

Extra akció:
Spárta 40 cm fürdőszobabútor kerámia mosdóval: 29.899 Ft/db

Íves zuhanykabin 90x90 tálcával, szifonnal: 77.455 Ft/m2

Készletről azonnal: Laminált padló: 2.795 Ft/m2-től



9
kat. Zágráb Nándor sajnos nem ebbe a kate-
góriába tartozik.
Miért vitatkozzak olyasvalakivel, aki 2009-
ben azért lépett ki a Jobbikból, mert akkori-
ban azt szorgalmazta, hogy korábbi
MSZMP-tagok ne lehessenek jelöltek, most
pedig Gyurcsány Ferenc égisze alatt indul,
mint jobbikos, ráadásul a szocialistákkal
karöltve? Márki-Zay tényleg jól fogalmazott,
az ellenzéki koalíció lefedi a fasisztákat és a
kommunistákat is. Gyurcsány és csapata
egyszer már bizonyította, hogyan kell be-
csapni a magyar embereket és végig hazud-
ni a kormányzást. A hazugságoknak és a
szócséplésnek viszont nem vagyok híve. He-
lyette inkább dolgozok, a választókerülete-
mért. Ahogy eddig is tettem.” – írta a jelen-
legi országgyűlési képviselő.
Az ellenzéki képviselőjelölt azóta többször
hívta vitára ellenfelét. Földi László pedig a
Ceglédi Városi Televízió műsorában azt
mondta a műsorvezető ezt firtató kérdésére:
„Én voltam nagykőrösi testületi ülésen majd-
nem két és fél óráig, ahol az elején kaptam is
szót a polgármester úrtól és beszéltem az el-
múlt négy év fejlesztéseiről, különösképpen
Nagykőrös vonatkozásában. Zágráb úr tagja
ennek a testületnek. Ott egy mukkot nem kér-
dezett, egy mukkot nem szólt. Pedig ott lehető-
sége volt arra, hogy kérdezzen, vitázzon.”

„A Kádár rendszer
jobb volt”

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTOTT március 3-
án Jakab Péter országgyűlési képviselő, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke
Zágráb Nándorral, Pest Megye 12. választó-
kerületének ellenzéki képviselőjelöltjével
Cegléden a Kossuth téren a piac előtt.
Először Zágráb Nándor szólalt fel. Mint fo-
galmazott: „Vitára hívtam Földi László or-
szággyűlési képviselőt, de egyetlen helyszí-
nen sem jelent meg. Egy politikusnak vállal-
ni kell a vitát a legkényesebb kérdésekben is
és kiállni az emberek elé, ahol kérdések is el-
hangozhatnak.” Ezután a képviselőjelölt ak-
tuálpolitikai témában vitába keveredett egy
férfivel, aki szerint Magyarországnak semle-

gességre kéne törekedni az ukrán háború
ügyében, mert „ha így folytatjuk, orosz ener-
gia nélkül maradunk”. Zágráb nem értett ve-
le egyet, szerinte a Nato-val kell együtt mű-
ködni, mert Ukrajna után Európa következik.
Jakab Péter beszédében elmondta: „hazánk
Kelet-Közép Európa Svájca lehetne, mert
mindenünk megvan ehhez: tehetség, szorga-
lom, termőföld, vízkészlet, csak egy valami
hiányzik évek óta, egy tisztességes kormány.
Abból a sok támogatásból, amit az uniótól
kaptunk rendezni lehetett volna a béreket,
nyugdíjakat.”
Jakab Péter hangsúlyozta, ha kormányváltás
lesz, lesz bőven miből gazdálkodni, szólt ar-
ról is, hogy eltörlik a kötelező védőoltást,
megszüntetik a járványügyi korlátozásokat
és évi 5-10 ezer bérlakást építenek.
- 30 évvel ezelőtt a nagy rendszerváltók azt ígér-
ték, hogy eljön a szabadság és a jólét. Ma ha
megkérdezem az időseket, akkor azt mondják,
hogy a Kádár rendszer jobb volt, mint a mai és
ez nem a Kádár rendszer dicsősége, hanem az
Orbán-rendszer szégyene. – fogalmazott a Job-
bik elnöke, aki kritizálta a kormány ukrán mene-
kültekkel kapcsolatos felelőtlenségét, a korrup-
ciót és ajánlotta a választók figyelmébe Zágráb
Nándort, mert mint fogalmazott, „ha Zágráb
Nándor győz, országosan is győz az ellenzék!”
Ezután a fórum résztvevőivel beszélgetett.
Látható volt, hogy az orosz-ukrán háború
ügye megosztotta a hallgatóságot. Egy lakos
elmondta: eddig az ellenzéket támogatta, de
most már nem, és ennek a háborúval kap-
csolatos álláspontjuk az oka. Mások viszont
támogatásukról biztosították Jakab Pétert és
az ellenzéki összefogást.



i az, amit a legnagyobb
sikerének tart, amire a
legbüszkébb eddigi politi-
kai pályafutásában?
ANDRISKA ISTVÁN:
(Normális Élet Pártja):

Mindig olyan éttermekbe mentem dolgozni,
ahol tudtam tanulni, ahol ösztönöztek minket,
hogy ne féljünk újat vagy kicsit másképp ké-
szíteni. Lassan 10 éve kaptam egy lehetőséget,
hogy itt Cegléden nyissak egy éttermet egy ba-
ráttal. Megtanultam az elején sok-sok hibával
igaz, de az üzletvezetést is. Közbe összeháza-
sodtunk az akkori párommal és megszületett az
első fiam. Két évre rá a másik fiam is bekerült
a családba. Válás megtanított sok dologra és az
utána következő párkapcsolataim is: sokszor
késve tanultam a hibáimból. Majd jött ez az
izé. Tudjátok, amire mindig csak azt mondták
összeesküvés elmélet. Az első három rendez-
vényén részt vettem egy olyan megmozdulás-
nak, ami közel áll az én gondolataimhoz. Majd
jöttek a bezárások a szájkosár, a sok értelmet-
len megszorítás egy láthatatlan ellenség miatt.
Szörnyen elkeseredett és mérges voltam. Nem
engedtek főzni. Ezután idén február elején kap-
tam egy felkérés, vállaljam el itt Cegléden a
Normális Élet Pártja jelöltségét. Sok hozzám
közel álló embert megkérdeztem, mi a vélemé-
nyük. Mindenki egy kivétellel elmondta, amire
számítottam tőle. De mindenki féltett és meg-

kérdezte: nem félek belevágni, nem féltem az
üzletem, a gyerekeimet? De nagyon! Ezért is
vágtam bele. Nem tűröm tovább, hogy hülyé-
nek nézzenek se engem, sem a családom, sem
a kollégáimat.
BARTHA BARNA (Mi Hazánk Mozgalom):
Nem vagyok politikus alkat, kényszerpolitikus-
nak tartom magam. Büszke vagyok arra, hogy
soha sem pénz, sem hatalom, sem a parlamenti
munka ígérete, nem tudott eltántorítani a nem-
zetem szolgálatát jelentő útról. Alapítása óta
tagja vagyok a Mi Hazánk Mozgalomnak, a
Nemzetpolitikai Kabinet vezetőjeként ma már
az első sorból vállalom a politizálást. A Magyar
Önvédelmi Mozgalom egyik vezetője vagyok,
ebben a minőségemben is hosszú évek óta na-
ponta találkozom a társadalmi problémákkal.

FÖLDI LÁSZLÓ (Fidesz-KDNP): Elsőként
az M4-es autósztrádát emelném ki Sokan, sok-
szor beszéltek az út megépítéséről. Mi ezt ha-
zai forrásból meg is valósítottuk. A fejlesztés
jelenleg is zajlik, az autósok és a fuvarozók már
Törökszentmiklósig közlekedhetnek rajta. Az
infrastrukturális fejlesztések egyértelműen nö-
velték a térség településeinek tőkevonzó ké-
pességét. Ennek következtében ma már nem a
munkanélküliség, hanem a munkaerőhiány
okoz problémát. Büszke vagyok arra is, hogy

Április 3-án kerül sor az országgyűlési
képviselők választására hazánkban. A
ceglédi központú Pest megyei 12. vá-
lasztókörzetben hat jelölt neve lesz a
szavazólapokon. Jelen cikkünk célja a
jelöltek programjának bemutatása,
hogy a választók megismerjék állás-
pontjukat, céljaikat.

m
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közreműködésemmel Pest megye leválhatott a
központi régióról és ezáltal hatalmas uniós tá-
mogatások nyíltak meg vidékünk települései,
valamint az ott működő vállalkozások számára.
Mindemellett a nagyon sikeres Magyar Falu
program a kistelepülések felemelkedését, meg-
erősödését segíti.
KIS VIKTOR (Magyar Kétfarkú Kutya Párt):
A legbüszkébb arra vagyok, hogy 2018. júliu-
sában alapítótagja lehettem a Dada Balettnek,
amely azért jött létre, hogy egy nemváltásra
késztető, rögtönzött balett-performanszot adjon

elő az azóta már megszűnt Magyar Idők c. fo-
lyóirat munkatársai számára. Ezenkívül büszke
vagyok még a ceglédi passzivista csapat tagjai-
ra is, akik évek óta segítik a munkámat.
PÁSZTOR ÉVA ILONA (Megoldás Mozga-
lom): Mindig is lokálpatriótának tartottam ma-
gam, és bár Szolnokon élek, munkám és bará-
taim révén Ceglédhez, Abonyhoz, és a többi te-
lepüléshez is kötődöm, ezért vállaltam el öröm-
mel a választókörzet képviseletét. Célom, hogy
legjobb tudásomnak megfelelően, komplex lá-
tásmóddal, aktívan vegyek részt Cegléd és a
környező települések társadalmi és gazdasági
életének előremozdításában, fejlesztésében. A
legbüszkébb arra vagyok, hogy az itt élő embe-
rek bizalmat szavaztak számomra, bátran oszt-
ják meg velem örömüket, bánatukat és kérnek
segítséget ügyes-bajos dolgaik megoldásához.
A közművelődésben eltöltött 20 év tapasztala-
tával és elhivatottságával mindig is szívügyem
volt a kultúra, a közösségek felé értékteremtés
és együttműködés.
ZÁGRÁB NÁNDOR (DK, Jobbik, LMP,
MSZP, Momentum, Párbeszéd): Sikernek azt

tartom, hogyha a lakosság számára fontos prob-
lémákat tudok megoldani, vagy a választópol-
gárok érdeksérelmével járó folyamatokat tudok
helyes irányba fordítani. Ezek közül érdemes
kiemelni a nagykőrösi tanyák villamosítását,
amelyért Igazmondó Marikával 10 évig harcol-
tunk. Azóta több mezőgazdasági vállalkozás is
rácsatlakozott a kiépített elektromos hálózatra.
Egy másik kiemelkedő ügy volt, 5000 nagykő-
rösi háztartás csatornapénzének visszaszerzése.
Vagy az eladott, majd bezárt Nagykőrösi
Stranddal kapcsolatos visszaélések leleplezése,
az újra működtetés lehetőségének megteremté-
se. De érdemes kiemelni az 500 millió forint
közpénzt befogadó fociklub eltüntetésével kap-
csolatos információk feltárását is.

- Vázolja fel képviselői programjának legfon-
tosabb pontjait néhány mondatban, választó-
körzetben a következő ciklusban mit tart a leg-
inkább fejlesztendő területeknek és miért?
ANDRISKA ISTVÁN: Valószínű józan pa-
raszti ésszel többet tudok tenni a sok lopás,
megfélemlítés, és hazugság ellen, mint akik ezt
tették velünk a szavazás után és azóta bent ül-
nek a mi érdekeinket nem képviselve a parla-
mentbe. 4 évente 2-3 hónapig mézes madzag
aztán 45 hónapig sz...os madzag jut nekünk: Az
üzletem nem adom. Sem a gyerekeim, sem én
nem vagyok hajlandó részt venni ebbe a embe-
riséget megölő, gazdaságot tönkretevő hazug-
ságban. Egészséges ember vagyok, nem pedig
vírushordozó vagy gyilkos: Mindig arra töre-
kedtem, hogy másoknak segítsek. Elegem van
a sok hazudozásból!
BARTHA BARNA: Képviselői programom
alapját képezi a politikai kultúra megváltozta-
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tása a politikusbűnözés felszámolása, a csend-
őrség felállítása, a bírósági végrehajtások
ügyének rendezése. A képviselő feladata a
biztonságérzet, a békés holnap reményének,
nyugalmának megteremtése és megtartása!
Az iskolákban a központilag kialakított peda-
gógusi életpályamodell mellett eszközöket
kell biztosítani a fegyelem és gondtalan, mi-
nőségi oktatás folytatásához. Nem a renitens,
hanem a pedagógus és a tanulni akaró diák jo-
gait kell védeni! Az egészség érdekében szük-
ségesnek tartom alternatív módszerek alkal-
mazását, a gyógyszerfogyasztás minimalizá-
lását. Ki kell emelni a megelőző viselkedés
fontosságát, az élelmiszerek minőségének ja-
vítását! Felül kell vizsgálni az eddigi beruhá-
zások jogi és szakmai hátterét, a túlárazáso-
kat. Rendezendő az utak, a csatornázás, a ré-
gi, elhanyagolt épületek problémája. Az élhe-
tetlen településrészeken állandó rendvédelmi
jelenléttel biztosítandó a nyugalom és a nor-
mális élet feltételei.
FÖLDI LÁSZLÓ: Az elmúlt 12 évben sok si-
kert értünk már el közösen a térségben élő dol-
gos emberekkel. Ezt a munkát fogom tovább

folytatni. A már elkezdett projekteket befejez-
zük és újakat is indítunk. Fontos számomra,
hogy további infrastrukturális fejlesztésekkel
erősítsük meg a régiót. Így különös figyelmet
fordítok majd az M44-es és a 441-es főút fel-
újítására. Elengedhetetlen a térség kerékpáros,
illetve alsóbbrendű úthálózatának folyamatos
fejlesztése. Ezen kívül folytatjuk az intézményi
felújításokat, valamint terveimben az ivóvízhá-
lózat fejlesztése is szerepel.
KIS VIKTOR: Mivel Cegléd a legnagyobb te-
lepülés a körzetben, ezért fontos, hogy a térség

turisztikai központjává váljon. Ennek érdeké-
ben képviselőként létrehozok egy ceglédi
Disneylandet és egy Jurassic Parkot (utóbbinak
akár a városban fellelhető számos kész és fél-
kész sportlétesítmény is otthont adhatna).
A körzet többi településével is van tervem: pl.
Nagykőröst még nagyobbá teszem, Törtelt
megragasztom, létrehozom a Százholdas
Abonyt, Nyársapátnak megígérem Nyársanyát,
és ígérem, hogy Kőröstetétlenen sem fogok tét-
lenkedni. Komolyra fordítva a szót; a körzet
képviselőjeként a kutyapárt programjának meg-

valósításáért fogok küzdeni: pl. a tiszta közbe-
szerzési rendszerért, az átláthatóságért az álla-
mi döntéseknél, a marihuána legalizációjáért.
PÁSZTOR ÉVA ILONA: Közlekedésbiz-
tonsági kérdések, balesetmegelőzés, okos-
zebrák az iskolák körül, minden gyermek szü-
letésekor egy facsemetét ültetünk a környe-
zetvédelem és fenntarthatóság jegyében. A
térség gazdasága versenyképes és stabil meg-
élhetést biztosító legyen, hagyományait és
kulturális értékeit megőrizve modern és kor-
szerű fürdő- és iskolavárossá válhasson. A
digitalizáció előnyeit kihasználva a 14 éven
felüli diákoknak ingyen laptop biztosítása az
online oktatás támogatásához, a felnőttkép-
zés, a tradicionális szakmák oktatási reformja
és számos városfejlesztési terület van, amely
az okos technológiákkal megvalósítható.
ZÁGRÁB NÁNDOR: A jogállamiság hely-
reállítása, kiegyensúlyozott médiaviszonyok
kialakítása, a korrupt politikusok elszámolta-
tása kiemelt jentőséggel fognak bírni kor-
mányváltás esetén. A választókerületen belül
fókuszálni kell arra, hogy túlárazott beruházá-



sokon keresztül ne tűnjön el közpénz. Mert ez
az oka annak, hogy elmaradtak olyan beruhá-
zások, mint a 441-es út felújítása, az abonyi
vasútállomás rendbetétele, a belterületi és kül-
területi utak, a csapadékvízelvezetők széles-
körű fejlesztése. Az egészségügy, az életszín-
vonal, a honvédelem fejlesztése meghatározó
igény a választókerületen belül. Ehhez viszont
a jelenleginél sokkal erősebben kell kapcso-
lódnia Európai Unióhoz és NATO -hoz a maj-
dani kormánynak.

- Egy mondatban, mit üzen a választóknak?
BARTHA BARNA: Kérem a választókat, ne
feledjék, mi vagyunk a nemzet immunrendsze-
re, a harmadik út, az egyetlen esély!
FÖLDI LÁSZLÓ: A Fidesz a béke és a biz-
tonság. Az ellenzék a háború és a bizonytalan-
ság. Ez a választás április 3-án.
KIS VIKTOR: Április 3-án mindenki pattanjon
fel a biciklijére, vagy a deszkájára (hisz benzint
úgysem lehet kapni), és menjen el szavazni: lis-
tán a kutyapárt mellé tegyék az X-et, egyéniben
pedig, ha szimpatikus az összefogás jelöltje, ak-
kor rá szavazzanak, ha nem, akkor pedig rám.
PÁSZTOR ÉVA ILONA: A XXI. században
a fejlődés motorja a digitalizáció, és a Megol-
dás Mozgalom által nyújtott technológiákkal,
modernebb környezettel minél több fiatal szá-
mára szeretnénk vonzóvá tenni városainkat:
április 3-án szavazzanak rám és a MEMO-ra,
hogy a térség az Alföld meghatározó szerep-
lőjévé válhasson.
ZÁGRÁB NÁNDOR: Én azok szavazatára
számítok, akik nagyobb biztonságban, jobb élet-
körülmények között szeretnének élni, mint most!
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Putyin gyilkos!
FEHÉR FELIRATOK „DÍSZÍTIK” A JÁRDÁKAT
Cegléd több pontján a belvárosban. A nagypos-
ta előtt, a ceglédi Fidesz iroda előtt és a Rákóczi
úton az órásüzlet előtti járdaszakaszon: „Stop
Putyin!”, „Paks 2”? „Putyin gyilkos!” felirato-
kat festettek fel aktivisták. A Fidesz irodánál ha-
mar lesikálták a feliratot, de a többi helyszínen
még mindig olvashatók a feliratok.
Hamarosan kiderült, ki firkálta össze a belvá-
rost: Kollár Zol-
tán, a Momentum
helyi alapszerve-
zete nevében az
akcióról ezt írta
közösségi olda-
lán: „Az erőszak
nem megoldás.
Vlagyimir Putyin
háborús bűnös.
Emberek, gyerme-
kek életébe kerül
a zsarnoksága.

Mai nap folyamán, helyi alapszervezetünkkel,
figyelemfelhívó feliratokkal árasztottuk el
Ceglédet.”
Felmerül a kérdés: a szabad véleménynyilvá-
nításnak ezen formája támogatandó, vagy in-
kább rongálásnak tekintendő?! Kollár Zoltán
lapunknak azt írta: nem festékszóróval fes-
tették a feliratot, és a „víz oldja, így semmi-
lyen rongálás és egyéb kár nem keletkezett a
betonon” valamint tagadta azt is, hogy ő sze-
mély szerint készítette volna a feliratot.



Ceglédi Fúvószenekar térzené-
vel hangolódott az ünnepségre;
ezt követően Beregszászi Zoltán,
a Patkós Irma Művészeti Iskola
tanulója adta elő a Nemzeti Dalt.
Ünnepi beszédet Prof. Dr. Habil

Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató
Intézet és Levéltár főigazgatója mondott.
Történelmi mozaikjátékot a Bem Iskola di-
ákjai adtak „Záporos fény” címmel.
Átadták a Gubody Ferenc-díjat is: idén Dr.
Tornyai Károly nyugdíjas belgyógyász,
háziorvos kapta az elismerést. Dr. Tornyai
Károly 1970-ben Ceglédre költözött család-
jával. Öt éven át a Toldy Ferenc kórház bel-

gyógyászati osztályán gyógyított, emellett
tanított az Egészségügyi Szakiskolában.
1972-ben sikeresen tette le a belgyógyásza-
ti szakvizsgát. 1997-ben háziorvostanból
szakvizsgázott. 1975. május 1-jétől a ceglé-
di II. számú felnőtt háziorvosi körzet házi-
orvosa volt harmincnyolc éven át.
Nyugdíjazását követően rendszeresen helyet-

Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 174. évfordulója alkalmából
várták az érdeklődőket Cegléden a
Szabadság térre március 15-én.

a
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Március 15-ei ünnepség
Hírek

Fotók: Szokolai Attila



tesített a kórházban és különböző háziorvosi
körzetekben, 2020. tavaszi visszavonulásáig.
Az ünnepség a Kossuth szobor és Kossuth
erkély koszorúzásával ért véget, melyen a
Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr
Egyesület működött közre.
Délután a Szabad Sajtó Napját ünnepelték a
Ceglédi Galériában, ahol köszöntőt mondott
dr. Csáky András polgármester és Reznák

Erzsébet a Kossuth Múzeum igazgatója. Ez-
zel egyidőben megnyitották az „Ez történt
Cegléden 2021-ben” című fotókiállítást is.
Este a Rákóczi úton a diákok fáklyás felvo-
nulására került sor, a Kossuth szoborhoz ér-
ve Molnár László népzenész tárogató műso-
rát, majd a Patkós Irma Művészeti iskola
Hazám című előadását tekinthették meg a
résztvevők.
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Ápolók napja
A MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA ALKALMÁBÓL a
Kórház aulájában elhelyezett Kossuth Zsu
zsanna Emléktábla koszorúzására – az
egészségügyi intézményekre vonatkozó szi-
gorú járványügyi szabályok miatt – az ün-
nepségre csak szűk körben kerülhetett sor.
A megemlékezésen Dér Ilona ápolási igaz-
gató köszöntötte Magyar Tibornét a Magyar
Ápolási Egyesület Pest megyei elnökét, va-
lamint az intézmény dolgozóit és Kossuth
Zsuzsanna kihívásokkal teli munkáját fel-
idézve szólt azokról a nehézségekről is,
mellyel utódainak kell szembenéznie a jár-
vány kitörése óta.
Ezt követően Magyar Tiborné mondott kö-
szönetet az ápolóknak áldozatos munkáju-
kért, majd egy prezentáció mellett bemu-
tatta Kossuth Zsuzsanna életútját, akinek
hősies, önfeláldozó, emberséges cseleke-
dete volt az alapköve a hazai ápolás fejlő-
désének, mely négy évvel megelőzte
Florence Nightingale tevékenységét.
Kossuth Lajos Országos Főápolói Hivatalt
hozott létre és 1849. április 16-án felkérte
legkisebb húgát, Zsuzsannát, hogy vegye
át a tábori kórházak ápolás felügyeletét.
Flór Ferenc az egészségügyi osztály veze-
tője együttműködéséről biztosította az or-
szágos főápolónőt, mert látta a közös célo-
kért tett törekvéseit. Kossuth Zsuzsanna tö-
retlenül, de már betegen, nagy akaraterő-
vel, a sebesültek iránti őszinte együttérzés-
sel járta az országot. Minden kórházat fel-
keresett, több mint 72 tábori kórház felállí-
tásához nyújtott segítséget.

Emléktábla a kórházban
DR. KÖZÉPESY GYULA KÓRHÁZI főgyógy-
szerész születésének 100. évfordulója alkal-
mából Emléktábla avatóünnepséget tartottak
a ceglédi kórház aulájában. A megjelenteket
dr. Pusztai Dezső főigazgató köszöntötte, a
megemlékezést dr. Farkas Pál szakgyógy-
szerész mondta el, aki utódja volt a korábbi
főgyógyszerésznek. A falra kerülő kisplasz-
tikát Várhelyi György készítette.

Megszűnik a látogatási
tilalom a kórházban

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET JAVULÁSÁVAL
megszűnt március 4-től a teljeskörű látoga-
tási tilalom a ceglédi Toldy Ferenc kórház-
ban. Látogatás továbbra is csak látogatási
időben lehetséges hétközben 16-18 óra kö-
zött, hétvégén és ünnepnapokon pedig 10-12
és 14-16 óra között. A következő szabályok
a betegek védelme érdekében továbbra is ér-
vényesek:
• A látogatás feltétele, hogy a látogató ér-

vényes védettségi igazolvánnyal, vagy a
látogatást megelőző 48 órán belül vég-
zett, negatív eredményű SARS-CoV-2
gyorsteszttel rendelkezzen, amelyeket a
belépéskor köteles bemutatni a portaszol-
gálaton (ez az 5 év alatti gyermekekre
nem vonatkozik).

• A védettségi igazolványok használatnak
kivezetése az egészségügyet nem érinti.

• Egy beteghez naponta legfeljebb két láto-
gató mehet be, személyenként maximum
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30 perces időtartamra, vagy egy látogató,
maximum egy órára, a járványügyi elő-
írások szigorú betartása mellett.

• A koronavírus fertőzött betegeket ellátó
osztályokon a látogatás különösen méltá-
nyolható esetekben – az eddigiek szerint lá-
togatási engedély birtokában – lehetséges.

• Az apás, illetve hozzátartozó jelenlétében
történő szülés esetén a korábbi szabályo-
zás van érvényben.

• A látogató az osztályon kézfertőtlenítést
követően látogathatja meg a hozzátarto-
zóját.

• Az Intézmény telephelyein az orr-száj-
maszk szabályszerű használata – szájat és
orrot egyaránt takaró – mellett kötelező a
legalább 1,5 méteres távolságtartás a be-
tegek között.

Tűzgyújtási tilalom
A HŰVÖS, CSAPADÉKSZEGÉNY IDŐJÁRÁS miatt
2022. március 5-től újabb öt megyére, – köz-
tük Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyére
is – kiterjesztette a hatóság a tűzgyújtási tilal-
mat, majd március 10-től visszavonásig or-
szágos tűzgyújtási tilalom van érvényben.
Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani er-
dőkben, fásításokban, facsoportokban, útszé-
li fasorokban és ezek kétszáz méteres körze-
tében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.
A csapadékmentes időjárás miatt nagy a szá-
razság, ezért amíg ki nem zöldül a termé-
szet, a legkisebb figyelmetlenség is könnyen
hatalmas tűzhöz vezethet. A tűzoltókat idén
már több mint 3500 alkalommal riasztották
szabadtéri tűzhöz, a leégett terület nagysága
csaknem 7 ezer hektár.

Közgáz siker
A GAMF ORSZÁGOS PROGRAMOZÓ verse-
nyén 11. helyezést ért el a Közgazdasági és
Informatikai Technikumból induló 4 fős, 11.
évfolyamos csapat. Nagy eredménynek szá-
mít ez, hiszen a programozás nagyon össze-
tett és nehéz, ráadásul a megmérettetésen 12-
13.-os diákokkal is megmérkőztek a fiatalok.
Szabó Emánuel felkészítő tanár elmondta: na-
gyon összetett és nehéz volt az idei feladatsor,
de sikerrel vették az akadályokat a diákok.
A csapat egyik tagja Nyeste Dániel a CTV-
nek adott interjúban kiemelte: a programo-
zás ugyan idegőrlő feladat, de a kreatív, ön-
álló feladatmegoldás kihívása nagy élményt
is jelentett a versenyen.

Laptopok a Ceglédi
Tankerületnek

„2682 LAPTOP ÉRKEZETT TANKERÜLETÜNKBE.
436 db laptop a most 9. évfolyamos tanulók-
hoz került, 2246 db laptop pedig a Tanker-
ület pedagógusait illeti. Minden diák és pe-
dagógus részesül a támogatásból, amelynek
összértéke 750 000 000 Ft. A héten és a jövő
héten megtörténik a gépek átadása/átvétele.
Köszönjük a támogatást, reményeink szerint
ezek a digitális eszközök jó szolgálatot tesz-
nek diákoknak, pedagógusoknak egyaránt.”
– számolt be Fodor Gábor a Ceglédi Tan-
kerületi Központ igazgatója a közösségi ol-
dalán, ahol néhány fényképet is közzétettek
azokból az intézményekből, ahol már átad-
ták a laptopokat.
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Törökszentmiklósig
2X2 sávos az M4-es

ÁTADTÁK AZ M4 EGY ÚJABB 2X2 sávos sza-
kaszát, így a gyorsforgalmi út 27.1 km sza-
kasszal bővült Abony (kelet) – Török-
szentmiklós (nyugat) között. Az átadó ün-
nepségen jelen volt Földi László országgyű-
lési képviselő, Varga Mihály pénzügymi-
niszter, Herceg Zsolt országgyűlési képvise-
lőjelölt, Szalay Ferenc, Szolnok polgármes-
tere és Pántya József, a NIF Zrt. útfejleszté-
si igazgatója.
Bár korábban fizetősnek tervezték az útsza-
kaszt, az átadás előtt néhány nappal arról
döntöttek, mégsem kell útdíjat fizetni a rajta
közlekedőknek.
A 27 kilométeres gyorsforgalmi úton 4 cso-

mópont épült Abony-keletnél, a Jászberényi
és a Besenyszögi útnál, valamint Törökszent-
miklós-nyugatnál. Az autósok komfortját két
pihenő szolgálja: a Fokorú-pusztai egyszerű
és a Szolnoki komplex pihenő, mely a ké-
sőbbiekben benzinkúttal lesz bővíthető. A
szakaszon 27 műtárgy épül, melyekből je-
lentősebbek a Zagyva feletti 168 méter és a
Millér ér feletti 110 méteres hidak.
A projekt keretében új híd épült a Tiszára. A
Tisza ártéri hídja 415 méter, míg a meder-
híd, a Szapáry híd 758 méter hosszú.
A fejlesztés az Innovációs és Technológiai
Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. beru-
házásban valósult meg. A kivitelezést a
Colas Közlekedésépítő Zrt., a Colas
Hungária Zrt. és a Duna Aszfalt Zrt. végez-
te nettó 125,3 milliárd forint értékben.

Mégsem lesz fizetős az
M4-es abonyi szakasza

A MAGYAR KÖZLÖNYBEN MEGJELENT,
hogy mégsem kell útdíjat fizetni az Abony
és Törökszentmiklós között a közlekedők-
nek. A már megváltott matricák visszavált-
hatók.
A kormány idén fizetőssé tett több új utat,
köztük az M4-es autópálya Abony és
Törökszentmiklós közötti szakaszát, ezzel
együtt pedig bevezette a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei matricát. Ezt azonban feb-
ruár 17-én este megjelent Magyar Közlöny
szerint visszavonták.
Nem éri kár azokat az autósokat, akik eset-
leg megvették ezt a megyei matricát, ugyan-
is a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
(NÚSZ) az árát 2022. december 31-ig ügy-
intézési díj felszámítása nélkül visszatéríti,
vagy a vásárlóval egyedi megállapodás alap-
ján elszámol. Forrás: napi.hu

> 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

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

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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Bácsvíz-projektnap
A BÁCSVÍZ ZRT. „A VÍZIKÖZMŰ-szolgál-
tatással kapcsolatos szemléletformálás” cí-
mű pályázat keretében projektnapot tartott a
Kossuth gimnáziumban. A projekt célja,
hogy a minőségi víz- és víziközmű-szolgál-

tatás, csapa-
dékvíz-gaz-
d á l k o d á s
megvalósítá-
sa és fenntar-
tása érdeké-
ben különbö-
ző tevékeny-
ségeken ke-
resztül felhív-
ja a lakosság
figyelmét ar-
ra, hogy mit

tehetnek egyénileg is azért, hogy az egész-
séges ivóvíz a következő generációk számá-
ra is természetes és elérhető legyen.

Fesztiválszervezők
szakmai napja

IDÉN HARMADJÁRA ADOTT OTTHONT a
Kossuth Művelődési Központ a Fesztivál-
szervezők Szakmai Napjának. A rendezvé-
nyen neves előadók segítették a szervezőket
az idei fesztiválok sikeres megvalósításához.
A biztonság jegyében a Cegléd Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségtől Kun Nikoletta tű. alez-
redes tartott előadást. Görög Ibolya protokoll-
szakértő a tőle megszokott humorral tűzdelt

szakmai alapossággal adott mankót a minden-
napi és a hivatalos viselkedésen belül, a ren-
dezvényekre érkező vendégek fogadásához.
A fenntarthatóság érdekében Dominus
Ákos, a Sziget Fesztivál fenntarthatósági
menedzsere szólt. A házigazda intézmény
nevében Détári-Lukács Ágnes fel is kérte az
előadót, hogy jövőre a zöldfesztivál témát
folytassák. Az elmúlt évek fesztiválszerve-
zésére a vírushelyzet kétségkívül rányomta
bélyegét. Milyen szabályokkal és milyen
helyzetekkel kell szembesülni a COVID-19
által még mindig megnehezített 2022-es sze-
zonban? Erre és ehhez kapcsolódó kérdé-
sekre dr. Gyarmati Katalin ügyvéd és Botos
Zoltán, az United Security Service Kft ügy-
vezetője adott választ.
A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott
Fesztiválszervezők III. Szakmai napjának si-
kereként élik meg a szervezők, hogy számos
környező kisebb településről, környékbeli
megyeszékhelyekről és még a fővárosból is
érkeztek hozzájuk érdeklődők.

Kitüntetés ceglédi
rendőröknek

HÚSZ KITÜNTETETT KÖZÖTT HÁROM ceglé-
di rendőr is elismerést vehetett át az Orszá-
gos Rendőr Főkapitányságon. Juhász Tibor
rendőralezredes, Kaposi Edit rendőrhad-
nagy, Németh László rendőrtörzszászlós a
Ceglédi Rendőrkapitányság munkatársai és
az úgynevezett vasúti dézsmálások elleni
fellépésért, a hatékony és eredményes felde-
rítését érdemelték ki a jutalmat.
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Ceglédi konzuli
irodavezető

CEGLÉDI LETT AZ ÚJ SZOLNOKI LENGYEL
konzuli iroda vezetője: Filipowicz Krzysztof
a ceglédieknek elsősorban a kosárlabdaélet-
ből ismert. Történelmi pillanatként értékelte
Szalay Ferenc polgármester azt, hogy
Szolnokon először nyit külképviseletet egy
ország. A város polgármestere a szombati
eseményen hozzátette, külön öröm számára,
hogy ezt lengyel barátaink tették meg, így
tovább erősödhetnek az eddig is kiváló len-
gyel-magyar kapcsolatok.

Vállalkozói fórum
MEGYEI VÁLLALKOZÓI FÓRUMNAK ADOTT
otthont a Városháza díszterme március 1-
jén. A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Vá-
rosi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a
Cegléd és Térsége Ipartestülete rendezésé-
ben létrejött eseményen több előadást is
hallhattak az érdeklődők. Dr. Vereczkey
Zoltán, a megyei iparkamara elnöke „Ho-
gyan válasszuk el a lényegest a lényegtelen-
től?” címmel osztotta meg gondolatait a gaz-
daságról. Prof. Dr. Nógrádi György külpoli-
tikai szakértő a „Biztonság, közbiztonság,
üzleti biztonság” című előadásában a migrá-
ció körüli nemzetközi jogról és tényekről,
továbbá az ukrán-orosz konfliktusról be-
szélt. A megyei iparkamara főtitkára, dr.
Vincze Gábor a vállalkozások számára elér-
hető pályázati lehetőségeket mutatta be. A
felszólalók között volt még dr. Ferenczi

Norbert, a Ceglédi Szakképzési Centrum
kancellárja, aki a szakképzésnek a vállalko-
zások világában betöltött szerepéről szólt.
Földi László országgyűlési képviselő pedig
a hazai vállalkozásoknak az elmúlt években,
a pandémiás időszakban való helytállásukat
köszönte meg. cegled.hu

Kukaosztás
SIKERESEN ZAJLIK A SZELEKTÍV SÁRGA fe-
delű kukák osztása a város több területén.
„Szép számban kértek idős, rászoruló embe-
rek segítséget a szelektív hulladéktárolók
házhoz szállításában. A Nemzedékek az Al-
föld Kapujáért Alapítvány sikeresen teljesí-
tette a feladatot. Minden kiszállított hulla-
dékgyűjtő edény mellé egy tartós matricát is
felragasztottunk a kukára a helyes használat
megkönnyítése érdekében. Fontos, hogy a
hulladékgyűjtő edényt csak a hulladékszállí-
tási szerződésben megnevezett partner, vagy
a partner által meghatalmazott személy ve-
heti át. Amennyiben a szerződött partner
személye megváltozott, akkor a kuka átvéte-
le előtt módosítani kell a szerződést a DTKH
ügyfélszolgálati irodájában.” – írta a kiosz-
tásban – főként időseknek – segítkező Nem-
zedékek az Alföld Kapujáért Alapítvány ve-
zetője, Jung Gábor.
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Ceglédi lány a
Tündérszépek versenyen

MÁRCIUS 1-ÉN ELINDULT A TÜNDÉRSZÉPEK
országos szépségverseny regionális forduló-
ja. A verseny ceglédi indulója Fehér Fanni,
aki a bors.hu-n mutatkozott be. Ismerd meg
a verseny ceglédi versenyzőjét, Fehér
Fannit, és szavazz rá!
„21 éves vagyok. Budapesten születtem, de
Cegléden élek. Informatika szakon végeztem,
hobbim kiskorom óta a rajzolás, festés. Érett-
ségi után elvégeztem egy grafikai képzést,
hogy legyen tapasztalatom a digitális alkotás-
ban is. Kereskedelmi képzést tanulok, ami üz-
letvezetői képesítést ad és egy vendéglátó egy-
ségben dolgozom. Felszolgáló vagyok, meg
pultos és tulajdonképpen mindent csinálok.

(…) Sokáig nem
voltam megelé-
gedve a külsőm-
mel, ezért is je-
lentkeztem a ver-
senyre, hogy a
magabiztosságo-
mat növelje. Ko-
rábban a Pest
megye szépén in-
dultam, de ott
még nem voltam
készen. (…) Sze-

retnék a médiába bekerülni, ehhez jó belépő
lehetne ez a verseny. (…) A 163 centim miatt
kifutóhoz nem vagyok elég magas, de szívesen
lennék smink vagy ruhamodell.” – nyilatkoz-
ta Fehér Fanni.

Támogatás a CTV-nek
HÍR-, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS magazinmű-
sorok gyártására összesen 127,25 millió fo-
rintot nyertek el helyi és körzeti televíziók a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(NMHH) Médiatanácsának legutóbbi ülésén
meghozott döntés alapján – közölte a hatóság
kommunikációs igazgatósága az MTI-vel.
A közlemény szerint 9 helyi televízió között
a Ceglédi Városi Televízió is támogatást
nyert hírműsorok gyártására.

Városi Nőnap
A KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN vár-
ták március 6-án Városi Nőnapra a hölgyeket.
- Olyan társadalomban élünk, mely bár le-
het, hogy férfiközpontú, mégsem az – hisz is-
mert a mondás: minden sikeres férfi mögött
egy nő áll. – mondta el köszöntő beszédében
dr. Csáky András polgármester. – Ők az
életünk biztos pontjai, fogódzkodói, ezért
nincs annyi figyelem és szeretet, amely elég
lenne számukra tőlünk, férfiaktól…. a szép-
ségükkel, a derűjükkel, a jóságukkal, a női-
ességükkel minden nap emlékeztetnek rá
minket, hogy az élet milyen szép és milyen
nagy ajándék. – fogalmazott a polgármester.
Az ünnepség fellépője Feke Pál színművész
zenés műsorral köszöntötte az ünnepelteket,
majd Cegléd város önkormányzati képvise-
lői egy-egy szál virággal ajándékozták meg
a távozó hölgyeket.

Felújítják az Örkényi utat
MEGÉRKEZETT A TÁMOGATÓI OKIRAT, mely
arról értesíti az önkormányzatot, hogy az
Örkényi út építéséhez az igényelt összeget
megítélték - jelentette be közösségi oldalán
dr. Csáky András polgármester. Az Örkényi
út felújítására így 297.025.539. forintot
nyert pályázaton a város.
Korábban Tarr Felícián a ceglédi Ugyert is
magába választókerület képviselője arról írt:
„Földi László országgyűlési képviselő siker-
rel járt és a vidékfejlesztési program megold-
ja az Ugyerban élők évtizedes problémáját és
idén elkezdődhet az Örkényi út felújítása.”
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Közgyűlés vacsorával
A CEGLÉDI VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ Egyesület
február 25-én megtartotta az éves közgyűlését.
Az elnökség beszámolójából – többek között –
Kocsis István elnök kiemelte, hogy a járvány
okozta nehézségek ellenére az egyesületük meg-
tartotta működőképességét. Az új helyzethez
igazodva, új módszereket is alkalmaztak szerve-
zeti életük folyamatossága, megújulása érekében.
Az előttük álló feladatok sorából, egyik leg-
fontosabbnak tartják az egyesület megalaku-
lása 35. évfordulójára való felkészülést, mél-
tó megünneplését. Ezzel a munkával úgy-
mond célegyenesbe értek. Az elnökség be-
számolóit, a Felügyelő bizottság jelentését,
az ez évi Munka és Pénzügyi terveket a tag-
ság egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlést vidám, zenés, közös házi disz-
nótoros vacsora, majd a hölgyek előzetes nő-
napi felköszöntése és végül a fiatalok által
szervezett tombola követte. A késő éjszakába
nyúló hangulatos rendezvényen már az újon-
nan tagfelvételüket kérők is részt vettek. KI

Kőrösi út - Déli út jelző-
lámpás kereszteződés

ELKÉSZÜLTEK A TERVEK A KŐRÖSI ÉS DÉLI
út, valamint a Pesti út és a Bajcsy Zsilinszky
út kereszteződések jelzőlámpássá alakításá-
ról. – erről Károly Ferenc önkormányzati
képviselő számolt be a közösségi oldalán.
„A napokban egyeztettem a CVF ügyvezető-
jével Vasvári Csabával, mivel elkészültek a
tervei a jelzőlámpás kereszteződésnek a Kő-
rösi - Déli út és a Pesti út - Bajcsy Zsilinszky
út kereszteződésre vonatkozóan is. Az enge-
délyezési eljárás is már elindult, ami várha-
tóan rövid időn belül lefolytatódik.” – írta a
képviselő, aki hozzátette dr. Csáky András
polgármesterrel is tárgyalt a megvalósítás-

ról, „tekintettel arra,
hogy az érintett útsza-
kaszok nagyobb része
a Magyar Közút keze-
lésében vannak”.
Ahogy Földi László
országgyűlési képvi-
selővel is egyeztetett,
aki biztosította támo-
gatásáról és segítségé-
ről ezügyben is.
„Összefoglalva, re-
ményem szerint ha-

marosan elkészülhet a jelzőlámpás kereszte-
ződés a Déli út és Kőrösi út kereszteződés-
ben, amivel egy több éves közlekedési prob-
lémát tudunk megoldani és biztonságosabbá
tenni az érintett csomópontot!” – osztotta
meg a jóhírt a lakossággal a képviselő.

„Okos” vécé foglyai
A HÉTVÉGÉN A VÖRÖSMARTY TÉRI „OKOS”
vécé foglyul ejtette azt a fiatalkorút, aki
helytelenül használta. Barátai az ajtó egyre
erőteljesebb rugdosásával próbálták kisza-
badítani. – tette közzé egy fotóval Földi
Áron önkormányzati képviselő, aki a játszó-
térről odasietve igyekezett megakadályozni
a nagyobb kárt. Végül a tűzoltók engedték
ki az illemhelyről a nevető gyermeket.



Roma művészet
FEBRUÁR 23-ÁN A KOSSUTH MŰVELŐDÉSI
Központ kamara galériájában mutatkozott
be festményeivel Jakab Krisztián. A fiatal
festőművész tárlatának megnyitóján Krizsán
Ervin a Ceglédi Panoráma főszerkesztője
mondott beszédet. Elhangzott: Krisztián a
ceglédi Roma Táncház vezetője, nemzetisé-
gi képviselő és három gyermekes apuka, aki
néhány éve vette kezébe az ecsetet, de gyer-
mekkorától érdekli a képzőművészet.
Jakab Krisztián számára Bakányi Gyula és
Sütő S. Gábor ceglédi festőművészek, vala-
mint Czóbel Béla Kossuth-díjas festőművész
képei nyújtanak ihletet. Két évvel ezelőtt fel-
vette a kapcsolatot Sütő S. Gáborral, aki – fe-
leségével Edittel együtt – azóta is tanácsok-
kal segíti festői kibontakozását, fejlődését.
- Kívánom, hogy életed fehér vásznán keltsd
életre a Teremtő – mindannyiunkban elhelye-
zett – csodáját. Maradj meg ilyen kedvesnek,
őszintének, tisztának! Isten elhelyezte benned
a nagyság, a szépség magját, ezt láthatjuk
műalkotássá válni szárnyát bontogató művé-
szi pályádban és festményeidben. – fogalma-
zott Krizsán Ervin, aki ezután a rendezvé-
nyen jelenlévő művészeket kérte meg, hogy
szakmai tanácsokkal is ellássák Krisztiánt.
Megyesi Balázs művészettörténész, galéria tu-
lajdonos és a Viasat Antik hősök című műkin-
csekről szóló sorozatának műsorvezetője el-
mondta: mindig is sok roma művész volt jelen
a társadalomban, de ma már láthatóak a nagy-
közönség számára is. Vári Zsolt festőművész a
Roma Galéria elnöke és Sütő Edit és Gábor a
fiatal festő mentorai is értékelték a kiállítást.

Klubkiállítás
A CEGLÉDI KOSSUTH GIMNÁZIUMBAN lát-
ható Ungureán Dorka (8. d) klubkiállítása.
Rónai Gábor vizuális és környezetkultúra ta-
nár így méltatja a fiatal alkotót az intézmény
közösségi oldalán.
„Dorka népszerű társai közt. Úgy is, mint
élsportoló: országos asztalitenisz helyezései
vannak korosztályában és kedves, vidám
egyéniség. Érzékenyen érintette a vírus mi-
atti bezártság, még edzeni sem lehetett a
klubjánál. Ekkor kezdett otthon festeni elő-
ször titokban, családja örömére, majd - a
pozitív visszhang hatására - hajlandó volt
megmutatni alkotásait diáktársainak.
A 2021-22-es Gimizuvizu, 7-8. osztályos kor-
csoportjában I. helyezést ért el munkáival, de
azok közül itt nem láthatjuk mindet, mert véle-
ménye szerint már jobbakat sikerül készítenie.
Teljesen autonóm módon tanul, (sajnos) nem
vesz részt ilyen irányú tehetséggondozásban,
de az önképző módszere az itt kiállított művek
bizonysága szerint eredményes.”
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Felhívás
Ceglédi idős kedves hölgyet

vagy urat gondoznék,
eltartási szerződéssel.

Magamról: normál egzisztenciával
rendelkező középkorú nő vagyok.

Hívjon bizalommal!
0670/667-4833
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Közéleti előadás
DR. ORBÁN BALÁZS, a Miniszterelnökség
miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai
államtitkára, a Miniszterelnök politikai igaz-
gatója volt a március 8-án megtartott nagy-
kőrösi közéleti est vendége, a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ dísztermé-
ben. – számolt be az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös. - Az előadáson – melyre sok ér-
deklődő volt kíváncsi – olyan aktuális témák
is terítékre kerültek, mint az április 3-i or-
szágos népszavazás és országgyűlési válasz-
tás, az ukrán-orosz konfliktus. A rendezvény
egyik szervezője, dr. Körtvélyesi Attila, al-
polgármester, és a települési képviselők az
előadás előtt – Nőnap alkalmából – egy-egy
szál tulipánnal kedveskedtek a hölgy vendé-
geknek.

Abony felkészül a
menekültek befogadására
PETŐ ZSOLT POLGÁRMESTER ARRÓL ÍRT kö-
zösségi oldalán, hogy „döntés született ar-
ról, hogy a Köztársaság utcában található
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat jelö-
lik ki első körben az Ukrajnából érkezők el-
szállásolására. Két épület is alkalmas erre:
az Idősek Napközi Otthona, illetve a jelenleg
civilek által használt korábbi tűzoltósági
gyűléseknek helyet adó ingatlan. Amennyi-
ben ezek betelnek, szükség lehet a Városi
Sportcsarnok fenti termének használatára,
illetve új helyek megnyitására. Fekvő alkal-
matosságokat, hálózsákokat, takarókat be-

szerez az önkormányzat. Biztosítani kívánjuk
a tisztálkodási és mosási lehetőséget is. Fen-
tiek mellett vélhetően szükség lesz a hozzánk
érkező embertársaink meleg étellel történő
ellátására is. Folytatjuk a humanitárius
gyűjtő akciót is”, melyet a Humán Szolgál-
tató központban gyűjtenek, de munkaidőben
a Polgármesteri Hivatal és az Abonyi Lajos
Művelődési Ház ügyfélszolgálatán is lead-
hatók az adományok, melyet a Magyar Vö-
röskereszt juttat el a megfelelő területekre.

Áprilisban nyit
a Safaripark

TÖBB MINT 30 HEKTÁROS TERÜLETRE köl-
töznek a Magyar Nemzeti Cirkusz vadálla-
tai, akik a nemzetközi állatvédelmi irányel-
veknek megfelelően a cirkuszi munkát ma-
guk mögött hagyva szafariban tölthetik meg-
érdemelt pihenésüket. 2022 egyik kiemelt
turisztikai látványossága, Magyarország
egyetlen autós szafari- és élményparkja áp-
rilis 14-től várja látogatóit Nagykőrösön. –
írta meg a hirtv. hu. A parkban közel 200 ál-
lat éli mindennapjait szabadon, amelybe mi
is bepillantást nyerhetünk saját autóinkból.
Hatalmas az érdeklődés - már így két hó-
nappal a nyitás előtt – a közönség részéről
is. A www.safaripark.hu oldalon lehetőség
van előzetes regisztrációra is.
„Időt és energiát nem kímélve, több mint egy
éve készülünk a megnyitóra. A nagykőrösi
szafari létrehozásával – amelyhez már az ál-
latkerti engedélyt is megkaptuk – gyerekkori
álmom válik valóra." – osztotta meg a lappal
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ifj. Richter József cirkusz- és szafaripark-
igazgató, aki azt is elárulta, hogy lovakkal és
egyéb háziállatokkal természetesen tovább-
ra is folytatják a cirkuszi előadásokat.
Dr. Czira Szabolcs nagykőrösi polgármes-
ter elmondta: „Nyomon követem a park épü-
lését, itt voltam az első állatok érkezése
után. Jó látni azt a szeretetet, amivel az ál-
latok iránt viseltetnek. Az állatok mind na-
gyon szelídek, és be kell valljam, bár állat-
orvos vagyok, de nekem sem volt mindenna-

pi élmény, amikor a teve a kezemből evett.”
A hatalmas területen az autós szafari mellett
egy élményparkot is létrehoztak, ahol egész
napos programok várnak mindenkit. Lesz 30
méteres óriáskerék, amiről madártávlatból
csodálhatjuk meg az elénk terülő egzotikus
látványt; állatsimogató, cirkuszi sátor 40 per-
ces artista műsorral, elefántos bemutató és
Dinópark is. A játszótéren dodzsem, körhin-
ták és ugrálóvárak várják a gyermekeket.
„A nyitó hétvégén, április 15-18. között me-
netrendszerűen fog járni a parkunkban a sza-
fari vonat, amelyet plusz térítés ellenében
igénybe tudtok venni, és ezzel is tehettek
egy kört csodálatos parkunkban. Továbbá
azokra is gondoltunk, akiknek nincs autója,
így ők is részt tudnak venni a szafarin, és
megtekinthetik gyönyörű állatainkat. A to-
vábbi napokon csoportok számára is elérhe-
tővé válik ez a lehetőség, így akik nagy lét-
számmal, együtt szeretnének szafarizni,
most már erre is lesz lehetőségük egy nyi-
tott, szuper kisvonattal.” – írta a környék
legfrissebb turisztikai attrakciójának oldala.

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: 6-1800 - Szombat, vasárnap: 6-1200

BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt



Új mezek, kijevi
vendégjátékos

REMEK EDZŐMÉRKŐZÉST TARTOTTAK a hét-
végén a Nyársapáti Szabadidő SE játékosai:
új mezeket kaptak és egy ukrán vendégjáté-
kost is üdvözölhettek. Bogdan Zubchenko
az ukrajnai háború miatt menekült el 6 tagú
családjával Kijevből és most Csemőben fo-
gadták be őket. A fiú Nyársapáton edzőfel-
szerelést és szponzorok jóvoltából edzőcipőt
is kapott a játékhoz.
„U19-es csapatunk első nagypályás mérkő-
zésüket játszották együtt, míg U16-os csapa-
tunk már egy jó ideje játszik egy csapatban
és jó pár mérkőzésen vannak túl, így ennek
is köszönhető fölényes győzelmük. Nagyon
szépen köszönjük az U19-es csapat nevében
is Florián-H Metál
Kft-nek a vadi új mez-
garnitúrát! Továbbá
köszöntjük és kitar-
tást kívánunk Bogdan
Zubchenkonak és csa-
ládjának. Bogdan a
kijevi utánpótlásban
nevelkedett, és a há-
ború miatt el kellett
hagynia hazáját és
i d e i g l e n e s e n
Csemőben szállásol-
ták el. Amíg nem eny-

hül a helyzet és nem tudnak visszaköltözni a
családjával, addig az U16-os csapatunknál
játszik.” – számolt be a nyársapáti klub.

Tisztítsuk meg Abonyt!
MEGKEZDŐDÖTT AZ ABONY környéki utak
mentén található illegális hulladéklerakók
felszámolása. – számolt be Pető Zsolt pol-
gármester, aki két videót is közzétett az ak-
cióval kapcsolatban a közösségi oldalán.
„Az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um még 2020-ban hirdette meg a „Tisztítsuk
meg az Országot!” projektet, amelynek so-
rán állami és önkormányzati együttműködés
keretében megkezdődött az erdőkben, a fo-
lyók mentén, a vasúti és közúti létesítmények
mellett, valamint az önkormányzati közterü-
leten fellelhető hulladékok felszámolása. Eb-
ben a projektben idén először Abonyban is
történik előrelépés, a városunk környékén lé-
vő illegális hulladéklerakók kerülnek meg-
szüntetésre.” – számolt be a polgármester.
A HULLADÉKOT GYŰJTŐ MUNKATÁRSAK egy
világháborús aknavető gránátra bukkantak a
szemét kupacban. – írta meg az abony.hu.
„Értesítették az abonyi közterület felügyelet
munkatársait és a rendőrséget, akik rekord
gyorsasággal kiérkeztek a területre. A Sza-
móca utca végén lévő nádasban talált grá-
nátot körbekerítették és várják a tűzszeré-
szeket. Szerencse, hogy nem történt tragédia,
a gránát valószínűleg éles. A hír szerint egy
olvasó beazonosította a gránátot: egy 82
mm orosz repesz aknavetőgránát, teljesen
élesnek látszik."
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Cigizni akart, betört
egy dohányboltba

EGY CEGLÉDI DOHÁNYBOLTBA BETÖRÉSRŐL
érkezett jelzés a rendőrségre 2022. február
21-én éjszaka, amiben a bejelentő elmondta,
hogy egy üzlet ajtaja nyitva van, bent sötét
van és nem tartózkodik senki.
A járőröknek korábban feltűnt egy, a betörés
helyszínétől nem messze céltalanul sétálgató
alak. A jelzés után azonnal arra vették az
irányt, előkeresték és elkezdték kikérdezni. A
36 éves helybéli férfi beismerte, ő az, aki be-
rúgta a bolt ajtaját. Elmesélte a rendőröknek,
hogy sokat ivott napközben, amikor úgy dön-
tött, rá akar gyújtani. Elment néhány dohány-
boltba, de az mind zárva volt, így több rúgás-
sal betörte az útjába eső üzlet ajtaját, elvett
egy doboz cigarettát és angolosan távozott.

Macskamentők
A CEGLÉDI ÁLLATMENHELY NYÍLT Alapít-
vány munkatársai, állatvédők és egy doktor-
nő segítségével mentett meg három cicát az
éhhaláltól. Az alapítvány a közösségi oldalán
számolt be a történetről: „Ma felhívott a
Ceglédi Toldy Ferenc kórházból egy doktor-
nő, hogy tudunk-e segíteni: bent van egy
Covidos idős asszony a kórházba és ott sír-
dogál, hogy 3 macskáját 3 napja nincs, aki
etesse mióta bent van a kórházba, be vannak
zárva a szobába Tápiószentmártonban. Ter-
mészetesen igent mondtam. Szerencsémre,
van állatvédő ismerősöm Tápiószent-
mártonban, Kocsis Ica személyében, aki

azonnal igent mondott és jöttek is a lakáskul-
csért és sikerült megetetni őket és almot cse-
rélni. Szerencsére túlélték a 3 napos böjtöt.
Alapítványunk megvásárolt tápot, konzer-
vet, macskaalmot, sőt még vitamint is, hogy
újra felerősödjenek!
Hálásan köszönjük a doktornőnek, hogy fel-
hívott és nem hagyta éhen halni a cicákat, eb-
ben a nehéz helyzetben a Covid-osztályon az
állatokat is megmentette és köszönjük Kocsis
Icának is, hogy vállalta az etetésüket, amíg a
néni hazakerül otthonába! Gyors gyógyulást
és mielőbbi hazatérést kívánunk az idős néni-
nek!” – írták az állatmenhely oldalán.

Lavór alá rejtette
újszülöttjét

HIÁBA ÁLLÍTOTTA, HOGY ELVETÉLT, hamar
kiderült, családja előtt is titkolt terhességből
negyedik gyermekét szülte meg, majd a fé-
szerben elrejtette az a 27 éves nő, aki ellen
minősített emberölés miatt indítottak eljárást
a Pest megyei életvédelmi nyomozók.
Elsőként mentők érkeztek 2022. február 16-
án kora hajnalban egy csemői házhoz, ahon-
nan vetélés miatt vittek kórházba egy 27
éves, háromgyerekes asszonyt. A nagyma-
ma látott neki a vér feltakarításának, amely-
ből a ház melletti fészerben is talált. Ott
szembesült a látvánnyal, egy lavór alatt ha-
lott újszülöttet talált.

A közelmúltban megnyitott
JÁSZKARAJENŐI FEDETT

PIACCSARNOKBAN
üzlethelyiségek kiadók,
élelmiszer jellegű terméket árusítók

jelentkezését várjuk a
06/30 694 3290 telefonszámon.

www.facebook.com/piaccsarnok.jaszkarajeno
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Ideges volt, kővel
dobálta a bíróságot

A HELYSZÍNEK SORRENDISÉGE egy 28 éves ceg-
lédi férfivel függ össze: kővel dobálta a ceglédi
bíróságot, a rendőrök a tetthelyről előállították
és bíróság elé állítását kezdeményezik.
A bíróság néhány évvel ezelőtt felújított épü-
letének rongálásáról szóló segélyhívás 2022.
március 7-én kora este érkezett. A bejelen-
tésre reagáló rendőri egységek a helyszínen
tetten érték a kezében épp egy-egy követ tar-
tó férfit. Falhoz állítás, bilincselés, előállítás,
majd kihallgatás következett, miközben bűn-
ügyi technikusok érkeztek az épülethez. A
bíróság 8 ablaka sínylette meg a támadást, és
egy szintén „megkövezett”, parkoló gépko-
csira is ki kellett terjeszteni a szemlét. Az

összkár meghaladja az 1 millió forintot.
A kihallgató helyiségben Sz. Zsolt elmondta,
frissítő sétára indult késő délután, amikor út-
ja a bíróság felé kanyarodott. Meglátva az
épületet elfogta az idegesség, korábban hiva-
talos döntésről szóló levelet kapott, amivel
nem értett egyet és ez felbosszantotta. A
Kossuth téren lerakott köveket kezdte fel-
szedni és egymás után zúdította az ablakokra.
Az épület mellett parkoló fekete autót sem kí-
mélte, azt gondolta, egy bírósági dolgozóé.
Magyarázata szerint mérges az állami szer-
vekre, tettét nem bánta meg és a kár megté-
rítését sem hajlandó vállalni. Az őrizetbe
vett Sz. Zsolt ellen rongálás bűntettének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, a
rendőrök kezdeményezték bíróság elé állítá-
sát – írja a police.hu.

Barátja halálánál
helyszínelt

NEM TUDTA, HOGY EGY ANYA UGROTT a
szerelvény elé az egyéves gyermekével,
csak azt, hogy vonatgázolás történt. Arra
sem készülhetett fel előre, hogy egy barátja
holttestét találja meg az egyik balesetnél. – a
Zsaru Magazin írt a ceg-
lédi baleseti helyszínelő
megrázó eseteiről.
Baranyi Ferenc, a Ceg-
lédi Rendőrkapitányság
főtörzszászlósa állítja,
15 év alatt egyetlen tra-
gédia sem billentette ki
őt abból a nyugalmi álla-
potból, ami elengedhe-
tetlen a munkájához.
„Baranyi Ferenc 1988
óta rendőr. Baleseti
helyszínelői munkája mellett motoros járőr-
ként is ad szolgálatot, egyszer a megyei mo-
toros járőrversenyt is megnyerte. 1991-ben
került Ceglédre. 2006-ban, már a legelső
helyszínelésénél megmérte a sors, amikor
egy halálos balesethez kellett kiszállnia.
Évekkel később egy vonatgázoláshoz riasz-
tották, és csak az áldozatokat látva döbbent
rá, hogy a nő, aki eldobta az életét, a gyere-
kével együtt ugrott a halálba.
– Lehet, hogy furán hangzik, de minden
helyszínt szakmai szemmel látok – magya-
rázza. – Bármi történhet, én arra fókuszálok,
hogy a szakma minden szabályát betartva
végezzem a feladatomat. Ugyanez volt a
helyzet akkor is, amikor egy abonyi barátom
baleseténél kellett helyszínelnem.
A főtörzszászlós szavaiból kiderül, hogy az-
nap délelőtt még beszélt a férfival, aki egy
nyári este motorral közlekedett a városban.
Azonnal meghalt, amikor egy autó szabály-
talanul elé kanyarodott.
– Egyszerűen nem gondolok bele mélyeb-
ben abba, amit láttam. Ez önvédelem is. Ha
fejben állandóan a helyszínek borzalmain
gondolkodnék, olyan teherré válna a mun-
kám, amit képtelen lennék letenni.” – vallja
Baranyi Ferenc.
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Hárman kerültek kórházba
SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL há-
rom embert vittek kórházba február 17-én
Cegléden – közölte az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság (OKF) a honlap-
ján. A tűzoltókat az egyik Alszegi úti házhoz
riasztották, miután a mentők az ingatlanból
három embert szén-monoxid-mérgezés gya-
nújával kórházba szállítottak. Az egység
méréseket végzett, amelyek kimutatták a
mérgező gáz jelenlétét a házban.

Autótolvajt fogtak
A CEGLÉDI JÁRŐRÖK RÖVID ÚTON elfogták
azt a 27 éves helyi férfit, aki két autót feltört,
el is akarta tolni, végül ellopott egy autórádió
csatlakozót és elmenekült. A rendőrségre
2022. február 15-én késő este érkezett beje-
lentés egy parkoló autó feltöréséről és elmoz-
dításáról. A járőrök a Dugovics utca és
Baross utca kereszteződésénél két megrongált
járművel szembesültek. Míg a technikusok
górcső alá vették a helyszínt, a járőrök átfé-
sülték a környéket. A bűnténnyel egy, a kihalt
vasútállomáson indokolatlanul ácsorgó férfit
hoztak összefüggésbe. Elfogását előállítása
követte. Bíróság elé állítását kezdeményezik.

Tűzeset
SZÁRAZ FŰ, NÁDAS KAPOTT LÁNGRA február
12-én délután Abony külterületén. A tűz a
szárazság miatt gyorsan, nagy területen ter-
jedt. A lángokat a ceglédi hivatásos tűzoltók
eloltották, megakadályozták a tűz továbbter-
jedését, majd átvizsgálták a leégett területet.

Közúti balesetek
Súlyos balesetek történtek február 14-én
Cegléd térségében. Lesodródott az útról, árok-
ba hajtott és felborult egy személygépkocsi
délelőtt Törtel közelében. A gépkocsiban két
ember utazott, az egyikük a roncsba szorult. A
ceglédi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítsé-
gével a beszorult embert a roncsból kiszabadí-
tották, áramtalanították és átvizsgálták, majd a
kerekeire állították a járművet.
Személygépkocsi és egy kamion ütközött
össze a kora délutáni órákban Kőröstetétlen
közelében. Az ütközés következtében a gép-
kocsi az árokba csapódott. A ceglédi hivatá-
sos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták
a járműveket, majd biztosították a helyszínt.
Lesodródott az útról, árokba a fák közé haj-
tott egy személygépkocsi február 18-án este
Abony és Kőröstetétlen között. A gépkocsi-
ban egy ember utazott, aki önerejéből el-
hagyta az autót. A ceglédi hivatásos tűzoltók
áramtalanították és átvizsgálták a járművet,
majd biztosították a helyszínt. – tájékoztatott
Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

BARNA TOJÓTYÚK
650 Ft/db
egyéves, jól tojó,
15 db-tól ingyen
szállítással
megrendelhető.

Tel.: 30/8602627
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Rátóti Zoltán Kossuth-díjas
AZ 1848-49-ES FORRADALOM és szabadság-
harc évfordulója alkalmából a Parlament ku-
polacsarnokában adták át a 2022-es
Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a
Magyar Érdemrend kitüntetéseket.
A Nemzeti Színház társulatából a ceglédi szü-
letésű Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színmű-
vészt, Érdemes- és Kiváló Művészt, a Magyar
Művészeti Akadémia tagját, Kossuth-díjjal ju-
talmazták „Magyarország számára kivételesen
értékes művészi pályafutása során a magyar és
világirodalom legjelentősebb drámai szerepei-
ben nyújtott emlékezetes színpadi, valamint je-
lentős filmes alakításai elismeréseként".
A legmagasabb magyar állami művészeti-
kulturális kitüntetést Áder János köztársasá-
gi elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kö-
vér László, az Országgyűlés elnöke adta át.

Megemlékezés Nagykőrösön
NAGYKŐRÖSÖN AZ 1848/49-ES FORRADALOM
és szabadságharc és a Magyar Zászló és Címer
Napja tiszteletére rendezett városi ünnepségen
március 15-én ünnepi beszédet mondott Földi
László országgyűlési képviselő. Elhangzott:
„Szívből hű csak szabad ember lehet” – szól
hozzánk Kossuth Lajos 1848 márciusából. A
teendőnk egyszerűnek tűnik. Hűségesnek ma-
radni mindörökre. Hűség a magyar hazához,
hűség a magyar emberekhez. Ezt tették előde-
ink is 48-ban és ezt kell tennünk nekünk is a
napjainkban. – fogalmazott a képviselő.
Ezután „Magyar szív egyszerre dobban”
címmel, színvonalas műsort mutatott be az

Arany János Református Gimnázium, Tech-
nikum és Kollégium diákszínpada, tánckara
és énekkara. Az ünnepség végén elhelyezték
a kegyelet és megemlékezés koszorúit a
Kossuth-szobornál.

Kossuth kötet
„ITT JÁRT KOSSUTH LAJOS. CEGLÉD, 1848.
szeptember 24.” – ezzel a címmel jelent meg
Reznák Erzsébet a Kossuth Múzeum igazgatója
legújabb könyve, melyet a Kossuth Múzeumban
mutattak be. A szerzővel Szatmári Gábor, a
Ceglédi Rádió munkatársa beszélgetett.

Kerékpárút átadó
Újszilváson

HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK ÚJSZILVÁSON a
3119-es országos közút mentén, a már meg-
lévő kerékpárút bővítésével megépült kerék-
párutat. – erről Földi László országgyűlési
képviselő számolt be a közösségi oldalán. „A
fejlesztés eredményeként, a települést Kelet-
Nyugati irányban már kerékpárral teljesen át
lehet járni. Fontos, hogy a külterületi, tanyás
területeken élők is biztonságosan be tudjanak
jutni a település központjába. A kerékpárutak
bővítése folytatódik.” – írta a képviselő.



z igazi természetvédő az, aki
tudja, hogy a világot nem a szü-
leinktől örököltük, hanem gyer-
mekeinktől kölcsönöztük.” –
mondta John James Audubon.
A Szent Kereszt Katolikus Álta-

lános Iskola nagy hangsúlyt fektet a környe-
zetvédelemre és a környezettudatosságra.
Az idei tanévben iskolánk Szent Dorottya
osztálya (5.c) beneveztek a „SzékelyKapuk-
ZöldKapuk nemzetközi ökocivilizációs ver-
seny környezetvédelmi pályázatára.
A program keretében megismerkedtek a fák
életével, hasznával, valamint a fákat veszélyez-
tető tényezőkkel. A verseny második részében
plakátokat terveztek és készítettek, melyek be-
mutatják az élő fa és az emberiség kapcsolatát.
Néhány diákvélemény:
„Nagyon jó volt az osztállyal együtt feste-
getni. Jó volt a hangulat, sokat nevetgéltünk
és beszélgettünk együtt.”
„A tablók tervezgetésénél nem mindig értet-
tünk egyet, de a végén mégis csodálatos lett
az eredmény, mert meg tudtunk egyezni.”
„Legjobban a plakátok készítését szerettem,
mert jól összehozta az osztályt, mindenki
segített mindenkinek!”

„Kicsit izgultam a műsorok alatt, de jól esett,
amikor a végén megtapsoltak minket!”
Zárásként kiállításokat szerveztünk „Életfa”
címmel, ahol megmutattuk az elkészült pla-
kátokat és beszéltünk a fák fontosságáról.
Kiállításunk megnyitójaként egy rövid mű-
sorral is készültünk.

BALOGH BOGLÁRKA osztályfőnök

Újra pályáztak a „SzentKeresztesek”

a
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Csillagének a Földért



artottam a találkozástól. A hallomá-
sok, az előítéletek, a megrendítő
sorsfordulatai talán bezárkózóvá tet-
ték. Ám olyannyira őszinte szóki-
mondással, nyílt önkritikával, pőre
lélekkel beszélt életéről, hogy a bi-
zalmasság mélyéről felhozott élmé-

nyeinek mindegyikét nem írhatom le.
ELŐJEL. „Tudom, hogy a lelkem fogod
’kapargatni’. Egyszer már beszélgettünk a
Cegléd Rádióban, akkor is vállaltam a
szembenéző nyíltságot. Most is ezt teszem.”
GYERMEKKOR. „Vegyes emlékek, érzé-
sek kísérnek. Meghatározók.” Édesanyja
cukrászdában dolgozott, édesapja a ceglédi
rendőrkapitányság bűnügyi osztályán. Sze-
relembe estek, összeházasodtak. 1958-ban
megszületett József fiuk. De két év múlva –
tehát még csak kétéves volt – elváltak a szü-
lei. A forgatókönyv gyakori kimenetele sze-

rint megjelent a „harmadik” az apa életében.
Fájdalmas jelenetet kellett átélnie kisfiának.
Anyjával sétáltak, amikor meglátták az apát.
A gyerek szaladt hozzá, ő azonban bement
előle az épületbe. Később jóra fordult a kap-
csolatuk. Új párjával visszaköltözött Sze-
gedre (onnan került Ceglédre), ott felívelt a
karrierje. Harminckét éves korában őrnagy
lett, ötven-egynéhány évesen alezredes.
Nyugdíjazták kifogásolt erkölcsi viselkedé-
se miatt: az ötödik(!) házasságánál tartott.
Ebből három gyermeke született, két lány és
egy fiú. A féltestvérek apjuk halálakor, a
Tisza-parti búcsúztatáson találkoztak utoljá-
ra 2015-ben. Józsi gyermekkorában nála töl-
tötte a szünidőket. Amikor elköszönt anyjá-
tól, azért zokogott; amikor visszajövet bú-
csúzott apjától, azért sírt.
Édesanyja „agyondédelgette” Jocit. Minden-
től megkímélte, tejszínhabos kakaóval kel-

A szárny felemel, a csapás lever. A
szárnycsapás mégis továbbvisz. A
szárny(alás) sikerhez és dicshez vezet,
a (sors)csapás drámával és tragédiá-
val sújt. Mint HORVÁTH JÓZSEF éle-
tében is, aki a CVSE ügyvezető elnö-
ke, egy egészségügyi magánklinika
ügyvezetője. A többórás, abbaha-
gyott, de nem befejezett beszélgeté-
sünk okokra rányitó kulcsmondata ta-
lán ez: Sorsának irányítása Föntről
(„istenhívő vagyok”) és belülről („nagy
volt az egóm”) történt. A produktív
egója hullámhegyre lendítette, a min-
denekelőtti hullámvölgybe rántotta.
E(r)go: fölívelés és lezuhanás.

t
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Szárny-csapások
Ember



33
tette egy szem gyermekét. „Akkor lett terhes,
amikor apám lelépett, de nem tartotta meg…
Sokáig bánta ezt a döntését.” Egyedül nevel-
te gyermekét. Ekkor már a ruhagyárban dol-
gozott. Hogy biztosítsa a megélhetésüket,
Csehszlovákiába és Lengyelországba utazott
ruhaneműkért, ágyneműkért. Gyakran magá-
val vitte az éjszakai utazásokon a fiát is.
Közben ő is próbált új életet kezdeni. Szo-
morúan végződött mindkét házassága. „Az
egyik férj masszív alkoholista volt. Azt
mondták róla, jó ember, ha nem iszik. De
mindig ivott. Ilyenkor verte anyámat. Ezt
folytatta a második is. Amikor közéjük áll-
tam, én is kaptam, meg is kergetett.”
A zaklatott, zűrös időszaknak mi lett (lehe-
tett) a következménye? Szinte elkerülhetet-
len. „Nem voltam igazán jó tanuló, sőt rossz
gyerek. Az általánost három ceglédi iskolá-
ban végeztem el, egyikből lökdöstek a má-
sikba.” A középiskolás időszak sem kezdő-
dött jól. A mezőgazdasági technikumba ke-
rült. Éppen egyik március 15-én barátjával
az orosz kantin előtt durrogtattak. Tényleg

véletlenül akkor és ott. De a hatalom ezt lá-
zadásnak ítélte, elvitte őket a dzsip. A magas
rangú édesapa gyakran jött el Ceglédre, no
nem családlátogatásra, hanem hogy kiment-
se a fiát. „Ha így folytatod, legközelebb a
szegedi Csillag börtönben fogunk találkoz-
ni” – fenyítette meg szigorúan. Drámai dön-
tés elé állította: „Költözz hozzám, segítek!”
Édesanyja: „Itt hagysz engem, egyedül?!” A
felébredő felelősségérzet és a ragaszkodó
szeretet találkozási pontján állt Józsi. Maradt
Cegléden. Illetve Törökszentmiklóson foly-
tatta az iskolát, ahol rájött, a mezőgazdaság
nem az ő „földje”. Végül Újszászon az autó-
közlekedési technikumban érettségizett.
MUNKA. Az irodalmi allegória szerint a sé-
rült szárnyú madár egyik ágról a másikra
száll. Józsinak öt „szakága” volt kezdetben.
FŰSZÉRT: konzervraktáros. „Rengeteget
dolgoztam, de jól kerestem.” Volán: gépko-
csi-vezetői tanfolyam. „Összebalhéztam az
oktatóval, de magánúton levizsgáztam B, C
és E kategóriában.” Sütőipari Vállalat: haj-
nali kenyérkiszállító. Maszek: fuvarozási cé-
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Leves 1
200 Ft

Állandó 1:
Rántott sajt 
párolt rizzsel

950 Ft

Állandó 2:
Rántott sertésszelet 

párolt rizzsel

950 Ft

790 Ft
Leves 2
400 Ft 950 Ft

csomagolás
70 Ft/doboz
savanyúság
150 Ft/adag

Tárkonyos csirkeraguleves

Laskaleves

Tepsis káposztás sült oldalas

Roston sült csirkemell párolt zöldségekkel

Leves 1

Leves 2

03.21.

Újházi tyúkhúsleves csigatésztával

Zúzapaprikás galuskával

Vaslapon sült gomolya erdei gombával, rizzsel

Leves 1

Leves 2

03.22.
kedd

Lencsegulyás

Meggyleves

Pulyka cordon bleu rizibizivel, tartármártással

Leves 1

Leves 2

03.23.
szerda

Csontleves cérnametélttel

Lazacsteak vajas párolt zöldségekkel

Töltött káposzta tejföllel

Leves 1

Leves 2

03.24.

Erdei gyümölcsleves

Szezámmagos rántott csirkemell vegyes köret

Leves 1

Leves 2

03.25.
péntek

Májgaluskaleves

Tanyasi csirkepörkölt vajas galuskával

Rántott camembert steakburgonyával 

és áfonyaöntettel

Leves 1

Leves 2

03.26.
szombat

minimum
rendelési

érték:
790 Ft/

nap
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gével ugyancsak kenyérkiszállító a Ciglénél.
ÖKOVÍZ: telepőr. „Nevezzük akár éjjeli
portásnak, sokan ironizáltak ezzel. Mellette
viszont továbbra is fuvaroztam.”
CSALÁD. „Egyszer ballagtam befelé a vá-
rosba, s egy barna hajú, barna bőrű lány jött
velem szembe. Egymásra néztünk, megje-
gyeztük a tekinteteket. Diszkóban jöttünk
össze. Rózsát 1979-ben eljegyeztem, 1980.
augusztus 2-án házasságot kötöttünk. Már
1981 márciusában megszületett Betti lá-
nyunk, 1986-ban Nóri. (Betti a szegedi böl-
csészkaron végzett, német nyelvtanár lett.
Két gyermekük van, egy fiú és egy lány.
Budapesten laknak. Nóri kommunikáció
szakon szerzett diplomát Egerben, ott is él-
nek. Egy kislányuk van, – így ő nekem a
harmadik unokám.)
Láttam apám sorsát – öt házasság –, ezért is
fogadtam meg, hogy Rózsa örök párom lesz.
Ma is az a véleményem, hogy ő életem leg-
meghatározóbb nője, sokat köszönhetek ne-
ki. Szépen éltünk. Éltem…”
„Éltem…” Ennek a szónak a háttértartalma
miatt is 30 év házasság után Józsi 2010-ben
elköltözött otthonról. A házastársi kapcsolat
megromlásának külső és belső okai vannak.
S jellemzően egyikből következik a másik.
„Töredék időt töltöttem otthon. Rózsát idé-
zem: ’Ha Józsinak dolga van, akkor dolga
van.’ Eredményesen építettem a karrierem.
Ennek arányában nőtt az egóm. Vezérürü
lettem. Megalakítottam a kispályás focicsa-
patot, Ceglédet túlhaladó sikereket értünk el.
Amit Józsi csinál, abból lesz valami, mond-
ták. 1993-ban újságot készítettünk Kóbor
Ervinnel Ceglédi Hírek néven – vak ez a ló,
nem bátor alapon. Hamarosan Ceglédi Kék
Újság fejléccel hetilap lett, négyezer pél-
dányban fogyott el.” (Mivel 15 évig szer-
kesztettem a lapot, az érintettség miatt nem
írok erről az időszakról.)
Szakmailag is előrelépett, levelezőn meg-
szerezte a marketingmenedzseri diplomát.
„Valaki lettem. Számított a véleményem,
egyre többen kikérték. Amit korábban én
tettem – kávézásra, ebédre hívás –, most en-
gem kértek erre. Az újságmenedzselés mel-
lett a ceglédi Kossuth Honvéd futballcsapat
menedzselésével is megbíztak. 1997. május

12-én, 25 éve Németh Laci bácsinak kö-
szönhetően – ő „talált ki” a feladatra – a
CVSE elnökévé választottak. (Bár elég nagy
vihart kavart ez az esemény akkoriban.) Úgy
éreztem, alám kapott a szél, fölemelt. De vi-
tathatatlan: megítélésem vegyes volt, azt
mondták, megosztó személyiség vagyok.
Főleg azok, akik csak akkor kezdtek érdek-
lődni a CVSE iránt, amikor bevezették a
tao-támogatást, s néhányan úgy érezték,
hogy ők kimaradtak valamiből. Nemtelen tá-
madásokat indítottak ellenem, pénzlopással

vádoltak, puccsot szerveztek. De túléltem, és
igazolnak az eredmények: Látványosan fej-
lődik a Malomtó szél és az uszoda. Kilenc-
ven százalékban én talpaltam ki a pénzt.”
Egyre jobban kezdett érdeklődni a közélet
iránt. 1997-ben többed magammal megala-
pítottuk a Ceglédért Független Egyesületet,
ezért is megindultak a támadások. („Ti fúj-
játok a passzátszelet!”) 1998-ban önkor-
mányzati képviselő lett. Küldetéstudat vezé-
relte. Huszonegy évig tevékenykedett: 12
évi testületi képviselettel, 9 évig a gazdasá-
gi bizottság külső tagjaként. „Beletanultam
az önkormányzatiságba.”
Ezen sikerek ellenére miért lett mégis meg-
osztó személyiség? Mivel szereti a focit,
ezen a nyelven így foglalható össze az egyik
ok: Mindig jól helyezkedett a pályán, felis-
merte, hogy kinek kell jó labdákat adni, majd
vissza is kapta, így került többször gólhely-
zetbe. (Bár lesre is futott néha…) A sikerek-
kel együtt nőtt az irigyek száma és az ego is.

Huszonöt éve a CVSE élén – 2021-ben egyhangú
szavazással kapott újabb öt évre megbízást
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„Rózsa jelezte először, hogy nagyot változ-
tam – nem előnyömre. Arrogáns lettem. Túl-
értékeltem magam. El kell most fogadnom,
hogy lekezelőnek tűnhettem mások számá-
ra. Ha Rózsa józan logikájával vitába szállt
velem, leintettem. Nem beszélgettem, ha-
nem kinyilatkoztam. De az is igaz, hogy ez
a keménység néha engem igazolt másokkal
szemben.” Nem volt kontrollod? – kérdez-
tem. „Rettenetesen hittem abban, hogy jól
kontrollálom magam. A viták, a konfliktu-
sok után mindig elgondolkodom, mérlege-
lek. Nem vagyok gyenge ahhoz, hogy be-
valljam, tévedtem, hibáztam. A felismerés,
sőt a beismerés tehát megvolt, de… a vál-
toztatás… Nem mindig történt meg.
Ez a viselkedés nyilván megrendítette a há-
zasságát. Fásultságot, ürességet hozott. A
belső, kifelé nyomó erő összeadódott a kül-
ső, vonzó hatással. Megjelent a Harmadik.

***

TRAGÉDIÁK. „Öt év alatt három, hozzám
legközelebbimet veszítettem el. Szörnyű ma
is felsorolni, hát még akkoriban átélni!
2010: karjaim között halt meg édesanyám.
2013: átkarolásomban halt meg 34 évesen új
párom, Ági. 2015: elment édesapám is.”
Ágit 2003-ban ismerte meg. Szép, dekoratív,
21 évvel fiatalabb nő. Értelmes, többre hiva-
tott, hisz’ rossz körülmények közül jött.
Józsi tanulásra biztatta, támogatásával el is
végezte az államigazgatási főiskolát. Felné-
zett a sikeres, számára a „nagy férfira”. Sze-

retetéhsége felfokozott, önbizalma „lefoko-
zott”. Többször kérdezte az idő haladtával:
Mi lesz velünk? El kéne döntenünk. Józsi el-
hárította: „Nem elég bizonyíték arra, hogy
szeretlek, hogy itt vagyok?!” Megfelelt neki
ez a nagy felelősséggel nem járó, kényelmes
helyzet. Ám tétovázása, inkább szándékos
nem döntése miatt megjelentek Ági körül a
hódításra kész lovagok. Az elvesztés miatti
féltés, inkább a hiú ego felerősítette Józsi ér-
zéseit. Visszahódította a nőt. A fordulat
2009 őszén következett be: Ági közölte,
hogy terhes. Feszesebbé vált a konfliktus
Józsi lelkében. Rózsa: Maradj velem! Ági:
Állj mellém! „2010. április elején egy kül-
földi utamról Ágihoz mentem haza. Három
hétre rá, 2010. április 27-én megszületett
Kincső. De nem sok időt adott számunkra a
Jóisten a boldog, zavartalan együttlétre. Ági
2011 nyarán vette észre, hogy csomó van a
mellében. Nekem erről csak év végén szólt.
Talán kíméletből, megfelelési kényszerből.”
A görög sorstragédiákban a vész valamilyen
erkölcsi vívódás, lelki tusa, belső konfliktus
miatt következik be. A pusztító lélekrák
pszichoszomatikus tünet. (Lelki okokra visz-
szamenő testi elváltozás) „Ebben halt meg
édesanyám is. Áginál az örökös önelégedet-
lenség, a mindenáron való megfelelés lehe-
tett az okozó. Pedig csodálatos nő és anya
volt.” 2012 márciusa: műtét, utána kemote-
rápia. Nagyon rosszul viselte. 2013 tavasza:
áttét. A kemót, a gyógyszereket, a vitamino-
kat elutasította. Feladta… Balatoni nyaralá-
son a szüleivel: „Most ülünk itt így együtt
utoljára” – sóhajtotta. Utána lakodalomba
voltak hivatalosak, táncpartnerének kijelen-
tette: „Nem élem meg az év végét”.
Józsit egója most akadályt nem ismerő aka-
rattal, elszánással űzte: „Nem lehet, hogy én
ne tudjam megmenteni!” Külföldről hozatott
be gyógyszereket, beszerzett keringést segí-
tő gépet, természetgyógyászokhoz fordult,
alternatív gyógymódokért harcolt. Menteni
próbálta a már menthetetlent. Minden éjsza-
kát a már eltávozni készülő párja mellett töl-
tötte a kórházban. Még az utolsó órákban is
segítségért telefonált. De... 2013. augusztus
27-én 11 óra 20 perckor Ági szemfénye – az
őt szeretőknek a szeme fénye – kihunyt.

Földi László adta át Horváth József elnöknek a Cegléd
Város Sportjáért Díjat 2022 március 12-én
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KINCSŐ. Kincs ő, valóban. „A legfonto-
sabb életcélom az ő felnevelése. Ketten
élünk, jól megvagyunk. Ő adott, ő ad erőt.
Mivel kemény vagyok (az egóm), nehezen
engedtem magam esendővé válni mások
előtt. Egy ideig nem mondtuk ki a kislá-
nyommal, hogy anya meghalt. Helyette aho-
gyan szokták, ahogyan hisszük szépen meg-
fogalmazva: fölment a mennyországba.
2014 februárjában együtt néztük a tévében a
Ghost című filmet. Abban hangzik el ez a
mondat: ’Mindent megadnék azért, ha
mégegyszer megölelhetnélek!’ Ezt így én
megismételtem, hangosan. Kincső rám né-
zett, s kissé foj-
tott hangon
k é r d e z t e :
’Anya ugye
m e g h a l t ? ’
Együtt sírtunk.
Ez volt a gyász
mélypontja, de
egyúttal valami
fellélegzés is.”
(Ide idézem
Illyés Gyula lé-
lektani tételét:
„ki szépen ki-
mondja / a ret-
tenetet, azzal
föl is oldja.”
K.Á.)
„A kislány örö-
költe édesanyja
természetét. Ő
is érzékeny,
önbizalom-hiá-
nyos, hatalmas
a szeretetéhsé-
ge. Ölelj meg!
– kéri, s ha megteszem, százszor igényli
még. Nem kérdezel rá, de olvasok sejtő,
szkeptikus tekintetedből. Valóban több mi-
nőségi időt kellene töltenem vele. Viszont
sokat segítettek: Anikó, Rózsa, Kincső ke-
resztszülei.
A barátaid vagyunk, biztatták a régi cimbo-
rák is, mellette álltak. Ezt tette az új társa is.
2014 szeptemberében ismerkedett meg
Anikóval, akit arra kért Kincső, Józsi kislá-

nya, hogy szólíthassa őt anyának, hiszen jól
megvannak egymással. Nem éltek együtt
Anikóval, mégis 2021 őszéig tartott ez a
kapcsolat. „Ő a maga módján egy entellek-
tüel. Erős egyéniség. Sokat veszekedtünk a
sok szép együttlét mellett. De két dudás
ugye… Sok szemrehányást tett: Neked csak
a barátok fontosak! A maga igazához ra-
gaszkodott, s ezt egy egós férfi nehezen tud-
ta elviselni.”
HALÁLKÖZELBEN. Háromszor. A
Covid. Beszélték már a városban, hogy
Horváth Józsi „odavan”. Végigjárta a kálvá-
ria néhány stációját, rálépett a halálház kü-

szöbére. 2020.
szeptember kö-
zepén, pénteki
napon a Népkör
utcai pedikű-
rösnél rosszul
lett. Kiment a
levegőre – leve-
gőért. Az utcán
összeesett. Esz-
méletlenül fe-
küdt. Hívták a
mentőt. Közben
magához tért –
az egója is:
„Visszaküldtem
a mentőt. Óriási
hiba volt.” Ott-
hon akadozott a
légzése. Hétfőn
bement a ma-
gánklinikára,
ott ezt közölték
vele: „A tüdő
felől csúnya
hangok hallat-

szanak. Azonnal a kórházba!” – közölte dr.
Bujdosó Ágnes főorvos. Az elhárító, a le-
győzését el nem ismerő válasza: Hagyjanak
békén, csak influenzás vagyok. Bobál István
– az oroszlánként Józsiért küzdő Anikó ké-
résére – cselhez folyamodott. Hívta: „Gyere
velem, próbáljuk ki az új Hondámat!” Úgy
kanyarogtak, hogy bekanyarodtak a kórház-
ba. A gyors vizsgálatok után a diagnózis:
kétoldali tüdőgyulladás. Azonnal befektet-
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ték. Mivel ekkor – még a Covid kezdetén –
az orvosok sem ismerték eléggé ennek a ví-
rusnak a természetét, nem volt könnyű hely-
zetben kezelőorvosa sem, Ferencz-Tóth
László, de rendkívül lelkiismeretesen járt el.
Oxigén, s föl a Dél-Pesti Centrum Kórház-
ba! De a mentőautó nem tudott elindulni ve-
le, mert összeesett a keringése. Az újra-
élesztés drámai percei után indulás. „Már
nem érnek fel vele Pestre” – szakadt ki egy
lemondó sóhaj valakiből.
A második halálküszöb: a lélegeztető gépen.
De ott is fogyott a levegő. „Meg fogok hal-
ni, cikázott az agyamban a riadalom villá-
ma. Kincsőre gondoltam…” A túlélés visz-
szaútján ott állt mellette doktor Szlávik
János is – a csodát tanulmányozva. Ezután
átvitték a Szent László Kórházba. „Kísérle-
ti nyúlként” vizsgálták hajnaltól kezdve. Há-
rom-négy nap múlva lázas lett. „A lélegez-
tető gépen benyeltem a bacilust.” Válság-
stáb vette körül. Közel egy héten át küzdöt-
tek az életéért – immár harmadszor. „Nem
beszélgethetnék most veled az első életmen-
tőim: Anikó, Bobál István, dr. Ferencz-Tóth
László és dr. Kristóf Sándor nélkül. Most?
Csak focizás közben érzem a nehezebb le-
vegővételt.”
ESZMÉLÉS. „A piacról ballagtam hazafe-
lé cekkerrel a kezemben. (Ilyet azelőtt soha
nem csináltam.) Egy pár nyomába értem.
Vidáman beszélgettek, azt tervezgették,
hogy mit főzzenek otthon, együtt. Ez a kö-
zös cél? Ennyi? Csak ennyi!”
HIT. „Istenhitem a tragikus történetek után
is töretlen. A lelkem vezet, hiszen Isten or-
szága bennünk van. Szeretnék még, tudok is
tartalmas életet élni. A sok munkám mellett
mindennél jobban vágyok egy ’kerek’ csa-
ládra. Nyitott vagyok egy új kapcsolatra. Ha
lesz, másként lesz, mint az előzőek. Látom
a kétséget a szemedben, de hidd el, tanultam
a múltból, tudom az új leckét.”
UTÓ-VÉGRE. Tűnődő tartalmú ez a szál-
lóige mindannyiunk számára: Én vagyok,
aki voltam, és leszek, aki vagyok. Legyünk
bizakodóak és felelősségvállalóak életünk-
ben ezzel a módosítással: Leszek, aki len-
nék!

KOLTÓI ÁDÁM

Gyermekétkeztetéssel foglalkozó cégünk

az alábbi pozíciókba
keres új munkatársakat:

Élelmezésvezető - Albertirsa
Főbb feladatok:
• Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok

összeállítása, rendelése;
• Napi étkezők létszámának összesítése;
• Szakácsok, konyhai kisegítők irányítása;
• Raktárkészlet folyamatos ellenőrzése;
• Kapcsolattartás az intézményvezetőkkel;
• Hatósági előírások betartása, betartatása;
• Heti és havi nyersanyagleltárak készítése.

Szakács - Örkény
Szakács - Albertirsa
Szakács - Ceglédbercel
Főbb feladatok:
• Különböző ételek elkészítése, tálalása,

tárolása és adagolása
• A meglévő készletek, készételek felmérése,

nyersanyagok megrendelése
• Nyersanyagok előkészítése, feldolgozása

(párolása, főzése, sütése)
• HACCP előírások kezelése, naplózása, ellenőrzése
• Konyhai dolgozók irányítása

Albertirsa - Takarító
Főbb feladataok:
• az irodai helyiségek takarítása, tisztán tartása
• konyha tisztán tartása
• alapvető higiéniai feladatok ellátása
• egyéb a takarítással kapcsolatos feladatok ellátása

Megváltozott munkaképességű
konyhai kisegítő - Albertirsa
Főbb feladatok:
• konyha, étkező takarítása
• mosogatás
• főzési előkészületekben való részvétel
• főzésben való segédkezés
• étkezések tálalása
• kisétkezések elkészítése

Rész és teljes munkaidős konyhai
kisegítő - Cegléd
Főbb feladatok:
• konyha, étkező takarítása
• mosogatás
• főzési előkészületekben való részvétel
• főzésben való segédkezés
• étkezések tálalása
• kisétkezések elkészítése

További részletek és jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: allas@eatrend.hu



z illeték állami adóforma, a ha-
gyományos módon – pénzben
rótták le, mint a postani díjszabá-
sokat, legtöbbször bélyeggel is-
merve el a befizetést. Dél-Pest
megye épületei ritkán jelentek

meg eddig bélyegen (pl. Cegléd belvárosa,
Nagykőrösi zsinagóga, Városközpont), de
illetékbélyegen és jótékonysági célokban –
gyakoribb motívumok.
A különleges bélyegek körében talán a leg-
érdekesebb Abonyhoz kötődik. 1944. nov-
ember 4-én vonultak be a szovjet alakula-
tok, előbb a postahivatal vezetője az érték-
papírokat összeszedte és ismeretlen helyre
t á v o z o t t .
Viszont ún.
szükségbé-
lyegeket ál-
lítottak elő,
kézi felül-
bélyegzés-
sel. Ezek a
II. világhá-
borús bé-
lyegek va-
l ó j á b a n
postabélye-
gek szere-
pét töltöt-
ték be. Igazi filatéliai ritkaság, a sorozat (29
bélyeg) mai gyűjtői értéke meghaladja az
egymillió forintot. Készültek bajtársi ado-
mány bélyegek is, Abonyhoz két címlet kö-
tődik. Ugyanezt a motívumot használták az
egyetlen Tisza menti bélyeghez is.
Nagykőrös 1924-1933 között a város köz-
pontja látható vékony bélyegpapíron és
többféle színben jelent meg, 1000 koronás
illetékben. Bajtársi és I. világháborús szük-
ségbélyeg onnan nem ismert, bár provizóri-
kus kiadás ott is lehetett. Czegléd R. T. V.

Rendezett Tanácsú város felirattal 5 soroza-
tot jelentetett meg, kisebb betűszedési hi-
bákkal. Az értékszámot külön színnel
nyomtatták előbb 10, 20 fill és 1 K értékben
(1925), ami 1928-ban 1 P-s záróérték vette
át a koronás értékjelzést. A Városházát áb-
rázoló bélyegek alapszínben, színárnyalat-
okban különbségeket mutatkozhatnak. A na-
rancsszín halványsága nehezen élvezhető,
de a mélykék színből jól felismerhetők az
épület fő vonásai. A 40-es években az érték-
beli felülnyomások a bélyegképet szinte tel-
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Régi illetékbélyegek
História

A Nagykőrösi Városháza

Hadigondozás a bélyegen
Cegléd címere



Vermes Andrásné
Karolin: Úszik a hold
„5 ÉVE EGYEDÜL MARADTAM, és
elfoglaltságokat kerestem. Hiszen
addigi életem állandó szorgos
munkálkodással telt, a munkahe-
lyemen is, és a férjemnek is sokat
segítettem. Láttam az interneten
pontozott kavics mandalákat, de
azt gondoltam, hogy én ilyet nem
tudok. Lányom biztatott… és ne-
kifogtam. Kisebb-nagyobb kavicsokat keres-
géltem és akril festékkel, pontozó toll segít-
ségével középen elkezdtem, utána ment ma-
gától a mintázás. Aztán belevágtam a vá-
szonképek megalkotásába. Itt megszerkesz-

tem pontosan az alapokat, gyűjtök motívu-
mokat, és úgy pöttyözök.” – mesél a kezde-
tekről, a kavicstól a vászonképig megtett út-

járól az alkotó.
Karolinnal a Városi Könyvtár fel-
olvasó estje előtt beszélgettünk,
ahol több színvonalas versmondó
közt a szabadság témájában olva-
sott fel verseket. Ekkor tisztult ki
számomra a kép: a kövek mandala-
mintái és a vászonképek megalko-
tása maga a szabadság Karolin szá-
mára, s mint mondta, mostanában
díszeket is horgol, és sok-sok min-
dent szeretne még alkotni, amire
egész életében nem volt lehetősége.

A csoda azonban az, hogy az alkotásvágy
úrrá tud lenni embereken, akik közel enge-
dik magukhoz a szabadságot, akik hagyják
lelküket fellélegezni és megfürödnek a szí-
nek-formák szépséges világában. KM

A hét mûtárgya

jesen lefedték. 13 formát ismer a parafila-
télia, minden egyes bélyeg pár ezer forint ér-
tékű a gyűjtők körében. Érdemes régi okmá-
nyokra, adásvételi iratokra figyelni, ugyanis
ilyen illetékbélyegekkel ma már muzeális
értéket is képviselnek.
A városnak léteznek hadigondozási bélyegei
is, 5, 10, 20 és 50 filléres címletben, de
mindegyik kékeszöld színű. 1948-ban a 3
éves terv támogatására felülnyomással két
bélyeg is megjelent, 1 Ft-os felülbélyegzés-
sel, maga a bélyegkép alig kivehető. Ha
adódna valamikor alkalom, az 1928. évi il-
letékbélyeg mását érdemes lenne újra meg-
jelentetni, javítva Cegléd filatéliai hagyomá-
nyait. A 650 évre megjelent bélyegkép szép
ugyan, de mégsem igazi bélyeg. ESDÉ

A
CeglédiVárosháza



a nem is olvastad még, biztosan hallot-
tál már az Isteni színjátékról.
Elég nehéz olvasmány. Sok-
szor jó, ha tele van szövegma-
gyarázattal. Az írója, Dante
úgy írta meg, hogy a Pokol
legmélyebb bugyrában azok

az emberek vannak, akik elárulták a jótevő-
iket. Az egyik ilyen személy Júdás.
Jézus pontosan tudta, hogy Júdás el fogja őt
árulni. Miért választotta mégis tanítványá-
nak? Mit tudott tanítani Júdásnak, aki állan-
dóan panaszkodott rá.
Miért épp Júdás árulta
el? Jézus ismerte Jú-
dás személyiségét.
Minden apostolnak
volt valamilyen hibá-
ja. Péter háromszor ta-
gadta meg Jézust, mi-
után elítélték, mégis ő
lett az apostolok és
később a keresztények vallási vezetője. Jú-
dás miért nem kapott újabb lehetőséget,
mint Péter? Mert Júdásban nem a szeretet,
hanem a gonoszság ereje munkálkodott.
Péterben is dúlt a harc jó és rossz között, de
ő úrrá tudott lenni a bűnön.
Júdás nem harcolt a bűn ellen. Hagyta, hogy
elöntse az irigység, a keserűség, a kapzsiság.
Ő kezelte a tanítványok pénzét és gyakran lo-
pott is belőle. Nem csak Jézust árulta el azzal,
hogy lopott a közös pénzből, hanem a testvé-
reit is az Úrban. Jézusnak nem kellett ahhoz
nagy bölcsességgel rendelkeznie, hogy tudja,
ki fogja elárulni az utolsó vacsoráján. Ugyan-
az az ember, aki életében is naponta elárulta,
de nem csak őt, hanem a többi tanítványt is.
Mit szeretett volna Júdás? Hogyan viselked-
jen Jézus? Júdás képviselte azokat az embere-
ket, akik azt hitték, hogy a Megváltó megsza-
badítja őket Róma rabigájától. Panaszkodott

róla mindenkinek, hogy harc helyett Jézus
szeretetről papol.
Miért választotta tanítványnak Jézus Júdást,
ha tudta, hogy el fogja árulni?
„Vagy melyik király nem ül le, mielőtt hadba
vonulna egy másik király ellen, számot vetni,
vajon a maga tízezernyi katonájával szembe
tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene?
Mert ha nem, követséget küld hozzá még ak-
kor, amikor messze van, és békét kér. Így hát
aki közületek nem mond le mindenéről, amije
csak van, nem lehet a tanítványom.” Lukács 14:31

Júdás tele lehetett lel-
kesedéssel, amikor elő-
ször hallotta Jézust és
szeretett volna csatla-
kozni hozzá. Az idő
múlásával egyre több
dolog volt, ami kezdett
neki nem tetszeni Jézus
és az apostolok tevé-
kenységében. Valószí-

nűleg másoknak is elpanaszolta ezt. Ezért sejt-
hették a vallási vezetők, hogy ki az, aki har-
minc ezüstért képes elárulni Jézust. Vagyis
aki panaszkodik, annak az ellenségei hamar
megtalálják a gyenge pontját. Aki hisz, fel-
vértezi magát a bűn ellen. Te mit teszel? Pa-
naszkodsz vagy hiszel? VERES TAMÁS

h
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Vértezd fel magad a bűn ellen!
Gondolat

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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Három ötös, egy egyes
EZZEL AZ ÍRÁSOMMAL A VÁROSUNKBAN lé-
vő szolgáltatókat és ügyintézőket osztályo-
zom, a saját tapasztalatom alapján. Dési
Sándor barátommal történt néhány éve,
hogy elhunyt az édesanyja és mivel ő járó-
kerettel is alig tudott járni, megkért, hogy se-
gítsek a különböző szolgáltatóknál elintézni
az átíratást.
Sanyi beült az autómba, kezdtük a „vizesek-
nél”. Én bementem Sanyi papírjaival és el-
mondtam az ügyintézőnek, hogy a barátom
nagyon nehezen jár. Az ügyintéző elkészí-
tette a dokumentumokat és a hölgy készség-
gel eleget tett kérésemnek, hogy hozza ki a
kocsihoz aláírni. Ez az ügy megoldódott.
Ezért jár az ötös!
Ezután a gázosokhoz mentünk, ahol szintén
minden ugyanígy zajlott, a hölgy segítőkész
volt. Ez is ötös!
Sanyi édesanyjának a postán volt elhelyezve
20 ezer Ft-os betétkönyv már régóta, azt is
bevittem és elmondtam az ügyintézőnek,
Sanyi barátom helyzetét. A hölgy nagyon
kedves volt, kiszámolta a kamatos kamatokat,
és kiderült, hogy 280 ezer forintra nőtt az ösz-
szeg. A hölgy kihozta az autóhoz a pénzt és a
papírokat is, csak néztünk mind a ketten az

összeg láttán. Ez a szolgáltató is ötöst kapott!
Végül az áramszolgáltatóhoz vezetett az
utunk. Ott is bementem, ott is előadtam,
hogy nehezen mozog a barátom. Az ügyinté-
ző azt mondta, mit képzelek, jöjjön be. Szé-
pen kértem, hogy az fél órát is megtart, mire
ideér, de a hölgy azt mondta, nem érdekli.
Sanyi nagy nehezen kiszállt a kocsiból, 30
perc alatt be is csoszogott az ügyintézőig, ott
aztán várta, hogy a hatóság mikorra intézi el
az iratokat. Eközben Sanyi szólt, hogy kísér-
jem ki a mosdóba. A hölgy azt mondta nincs,
csak szolgálati vécé és az most zárva van.
Ez volt a pillanat, amikor már nem tudtam
türtőztetni magam, igen felháborodtam az
embertelenségen. A hölgy viszont rámszólt,
hogy gondoljam meg mit beszélek, mert fel-
veszik a beszélgetést és következménye lesz.
Erre még idegesebb lettem és megkérdez-
tem: ugyan vécéjük nincs az állampolgárok-
nak, de takarítónőjük van-e? Mert ha van,
akkor ha nem bírod tartani Sanyi… majd fel-
takarítják… A hölgy erre tiltakozott, hogy ne
tegye, de gyorsan el is készültek a papírok és
Sanyi újabb fél óra alatt el is érte a kocsit. Ez
az ügyintéző 1-es osztályzatot kapott.
Tanulság: az emberség egyes helyzetekben
sokat jelent és semmibe se kerül, csak egy
kis jóindulat kell hozzá. JÓZSI BÁ’
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lyenkor már megmozdul a természet.
A vér bennünk vagy a nedvek álla-
tokban és növényekben is felgyorsul-
nak, viszont az alacsony hőmérséklet
gátat szab, mégis akadnak bátrabb lé-
nyek. Az ég alja hiába vörös, sajnos
csak a fagyokat és az égbolt szennye-

zettségét sejteti. Szinte művészi képpé vará-
zsolja a víz a virágot, lassan azért zöldre vált
a természet, már-már várja a zsenge gyep a
birkákat. Vizenyős erdőben, száraz gye-

pen, kertben is megmutatják szépségüket a
tavasz- hívogató virágok. Ilyenkor a fehér és
sárga szín a „nyerő”, mert a poszméhek vas-
tag bundában kezdik is a megporzást. Az er-
dei szamóca sem tétlenkedik, virágai kinyíl-
nak, hogy mihamarabb legyenek gyümöl-
csök belőle. A szürke gém sem tétlenkedik,
figyeli a gólyákat is, meg a vízben bátrabb
halakat is. A természet a képeim szerint bi-
zonyíthatóan kezd éledni.    SZABÓ SÁNDOR

Késlekedő tavasz
Képekben

i



r. Csáky András polgármester
köszöntő beszédében elmondta:
„a sportolás azáltal fejleszti a
személyiséget, hogy megtanít
tisztelni a kemény munkát. Ki-
tartásra nevel, számos képessé-
get fejleszt, például megtanít a

siker kezelésére, az öröm megélésére és a
veszteség elfogadására. Növeli az önbizal-
mat, fejleszti a szociális kompetenciákat,
megfelelő értékeket, normákat közvetít, se-
gíti a tanulók jobb teljesítményét az élet más
területén is. (…) Idősebb sportbarátok bizo-
nyára egyetértenek velem, hogy – sportágtól

függetlenül – az öltözők hangulata, a verse-
nyekre történő készülődés és a versenyek iz-
galmai, a csapattársakért történő drukkolás,
mind – mind egy életre szóló élményt jelen-
tettek, jelentenek.” – fogalmazott a polgár-
mester.
A rendezvényen átadták Czigány Dórának
a év legjobb felnőtt női sportolója és
Lőrincz Tamásnak az év legjobb felnőtt
férfi sportolója díjat, valamint Horváth

Március 12-én tartották a 19. Ceglédi
Sportgálát a Kossuth Művelődési
Központban, ahol az önkormányzat
által alapított sportdíjak átadására és
az elmúlt év sikeres sportolóinak ju-
talmazására került sor. 

d

19. Ceglédi Sportgála
Fotók: Szokolai Attila

sport
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Józsefnek a CVSE elnökének a Cegléd Vá-
ros Sportjáért díjat. Horváth József huszon-
öt éve tölti be városunk legnagyobb sport-
egyesületének, a Ceglédi Vasutas Sport-
egyesületnek elnöki tisztségét. Elnöksége
alatt az egyesület sportolói, szakosztályai
komoly hazai és nemzetközi sikereket értek
el. Irányítása alatt újjáépült a Városi Sport-
uszoda és a Malomtó széli Sporttelep lelátó
épülete is. Az egyesület jelenleg 13 szakosz-
tályt foglal magában, ahol közel nyolcszá-
zan sportolnak. Sportolóik több sportágban

is jelentős hazai és
nemzetközi ered-
ményt értek el. Olim-
piai, világbajnoki és
Európa-bajnoki érmek
és címek köthetők az egyesület nevéhez. Or-
szágos viszonylatban a legkiemelkedőbb
sportegyesületek közé emelkedett a Ceglédi
VSE az elmúlt több, mint két évtized alatt. 

További díjazottak:
Jó Tanuló – Jó sportoló díjas általános isko-
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lás lányok között:
Bíró Lola Nadin
fitkid versenyző
és vízilabdázó
Jó Tanuló – Jó
sportoló díjas a
középiskolás lá-
nyok között:
Keszthelyi Luca
atléta.
Jó tanuló – jó
sportoló díjas
középiskolás fi-
úk között: 
Kovács Kolos
labdarúgó.
Jó tanuló – jó sportoló díjas általános iskolás
fiúk között: Bogdán Vencel ashihara karate
versenyző. A cegledisport.hu weboldala ál-
tal indított, kilencedik éve működő „Cegléd
Város legnépszerűbb sportolója” díjas is
Bogdán Vencel lett. 
A Város Szabadidősportjáért díjas Kővári
Roland.
A XIX. Ceglédi Sportgála különdíjasa Füle

Simon, sakkozó.
Az Év utánpótlás leány sportolója: Szeleczki
Szabina judós.
Az év utánpótlás sportolója díjasa a fiúknál:
Vég Zsombor judós.
Az év szakosztálya díjban részesült a Ceglé-
di Ashihara Karate Sportegyesület.
Az év edzője: Majorosi-Lázár Anita. 

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

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

Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
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Füle Simon a döntőben
FEBRUÁR 26-ÁN RENDEZ-
TÉK MEG az országos
sakk diákolimpia megyei
selejtezőjét, amit Füle
Simon nyert meg, így be-
jutott az országos döntőbe.
Füle Simon Fide-sakk-
mester, jelen-

leg a Ceglédi Kossuth Lajos
Gimnázium 9.a osztályos tanu-
lója. 6 évesen kezdte a sakkozást
egy a szüleitől ajándékba kapott
sakktáblával. Hamar kiderült te-
hetsége és Károlyi József, Toka-
ji László, majd Sárosi Zoltán és
Szabó Krisztián nagymesterek
segítették. A fiatal álma, hogy
sakk nagymester lehessen.  

Bajnoki arany 
KESZTHELYI LUCA A HÉTVÉGÉN megszerezte
az idei 3. magyar bajnoki aranyát is fedett pá-
lyán. A budapesti BOK csarnokban rendezték
meg a fedett pályás atlétikai magyar bajnokság
összetett versenyét. Összevon-
ták a felnőtt és az U20-as kor-
osztály mezőnyét, így Luca a
felnőttekkel is együtt verseny-
zett az országos bajnokság ér-
mekért. A fedett pályán csak
ötpróbájuk van a versenyzők-
nek. Az első versenyszám a 60
m gátfutás volt, ahol Luca
gyönyörű versenyzéssel és
9,33 mp-es egyéni csúccsal a
korosztályában az 1. helyen
végzett. Magasugrásban 179
cm-t, távolugrásban 551 cm-t, súlylökésben
8,84 m-t teljesített, míg az utolsó verseny-
számban a 800 m-en 2 perc 44 mp-es idővel az
U20-as mezőnyben magyar bajnoki aranyér-
met szerzett. Mivel együtt versenyeztek a fel-
nőttekkel, így ott is számított a teljesítménye
Lucának. A felnőttek mezőnyében Luca így
megszerezte első felnőtt magyar bajnoki
bronzérmét. Keszthelyi Luca megkapta meg-

hívó-belépőjét a felnőtt atlétikai válogatottba.
A HÉTVÉGÉN RENDEZTÉK MEG Nyíregyházán
az U20-a és az ifjúsági fedettpályás atlétikai
magyar bajnokságot. A 4 fős ceglédi atléta
csoportot Keszthelyi Luca, Ecseri Angéla,
Juhász Anna és Tóth Gergő képviselte sike-

resen, hiszen ők négyen több
érmet szereztek mint más ko-
moly egyesületek.
Keszthelyi Luca két OB ara-
nyat nyert, egyet magasugrás-
ban, 181 cm-es-U20 VB kva-
lifikációs szinttel – a másodi-
kat pedig távolugrásban 563
cm-es ugrással.
Tóth Gergő szintén magasug-
rásban szerzett magyar bajno-
ki aranyérmet. Gergő kemény
versenyben komoly vetélytár-

sakat legyőzve, 193 cm-es ugrással meg-
nyerte a versenyt, így ő lett 2022. év
fedettpályás ifjúsági magasugró bajnoka.
A harmadik érmet Ecseri Angi szerezte meg 400
m-es síkfutásban. Juhász Anna távolugrásban és
60 m gátfutásban ért el új egyéni csúcsokat.
Keszthelyi Luca, Ecseri Angéla és Tóth
Gergő ezekkel az eredményeikkel korosztá-
lyos magyar válogatott kerettagok lettek.

Karate sikerek
MÁRCIUS 5-ÁN ÉN A CEGLÉDI SEIJIN SE
versenyzői a Knock Down diákolimpián
vettek részt Csongrádon. A csapat 13 fővel
képviselte az egyesületet. Az eredmény 10
aranyérem, 2 ezüst érem, 1 bronz érem +
egy különdíj. Köszönet az edzőnek, gratulá-
ció a csapatnak. Cs.J.
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Nincs stressz és sorban állás az orvosnál? 
Lifemed egészségellátás – El kell jönnie, hogy elhiggye!

Mert tudjuk, hogy az egészség a legértékesebb dolog, amit birtokolhatunk! Nálunk, a Lifemed-
nél a legmodernebb és legkényelmesebb orvosi megoldásokkal találkozhat. Mit is jelent ez?

 7 különböző fizikoterápiás kezelés
 Legújabb generációs MR készülék

(Kisgyermek csípő, nyak, váll. Felnőtteknek végtagok.)
 10 különböző gyógytornás kezelés

 Több mint egy tucat különböző területre orientálódott szakorvosi kezelés
 Kardiológia (Teljes körű terheléses vizsgálat és poszt covid-csomag.)  Cukorvizsgálat (Átfogó vizsgálat és
szűrőcsomag)  Endokrinológia (Pajzsmirigy vizsgálat és szűrőcsomag)  Fül-orr-, gége (Teljes körű aller-
gológiai vizsgálatok)  Általános- és covid-labor  Gyermekgyógyászat  Ingyenes ortopédia, gyógyászati
segédeszközök  Urológia (Prosztata-, here ultrahang, szűrőcsomag 50 év felett)  Traumatológia (Kézse-
bészeti kisműtétek)  Nyirokterápia (Lynfödéma, fekélykezelés)  Fizikoterápia  Radiológia  Reumatoló-
gia  Gyermekneurológia és pszichiátria  Választható vizsgálati csomagok (pajzsmirigy
Március második felétől: Tüdőgyógyászat (Teljes körű-és és poszt covid vizsgálat)  Haematológia (Onko-
haematológia, vérkép-, vérvizsgálat)  Teljes testes csontsűrűségvizsgálat (+36 30 197 56 62)

Ha nem hiszi, még nem járt nálunk!
További információ és bejelentkezés: +36 30 18 18 618

Fehér Eszter Országos 
Junior Bajnok!

NÉGY KÜZDELEMBŐL
4-ET győzelemmel
zárt a ceglédi Erőmű
versenyzője, így meg-
érdemelten lett Orszá-
gos Bajnok! Hosszú
munka és versenyzés
után tudott úgy küzde-
ni téthelyzetben ahogy
az edzéseken is tud! –
számolt be a funkcio-
nális edzőterem közös-
ségi oldala. 

VÉSZTŐ ADOTT OTT-
HONT AZ 5. Felnőtt Ma-
gyar Fekvenyomó Or-
szágos Bajnokságnak.
Ceg lédről három fő kép-
viselte a BCESE színeit.

Eredményeik: Belme Nelli 57 kg-os súlycsoportban 2. helyezést
ért el 45 kg-os fekvenyomással. Belme Péter 105 kg-os súlyc-
soportban 3. helyezést ért el 182,5 kg-os fekvenyomással.
Mózes Norbert 83 kg-os súlycsoportban 5. helyezést ért el
137,5 kg-os fekvenyomással.
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Asztalitenisz
NB III-BAN FEBRUÁR 19-ÉN a 3. helyén álló
Tápiógyörgyét fogadta 2. csapatunk. Ismét
Szalkai Attila vezérletével és  egységes csa-
patmunkával sikerült a bravúr és ismét a
10:8-as győzelem. 
Szuperinfó- CVSE II. - Tápiógyörgyei ASK I. 10:8
Győztek: Szalkai Attila 3, Bánfi Balázs 2, Móricz Zsombor 2,
Török István 2 és a Bánfi-Móricz páros

NB I-BEN FEBRUÁR 20-ÁN TÓTIN KRISTÓF
betegség miatt nem tudott elmenni az utolsó

helyen lévő ellenfélhez, akik így sem jelen-
tettek gondot a csapatnak és hozták a kötele-
ző győzelmet.
Miskolci EAF I. - Szuperinfó- CVSE I.  5:9
Győztek: Bogádi Imre 3, Molnár Gergely 3, Zakar Kristóf 2, Za-
kar-bogádi páros

AZ ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA DÖNTŐN Kis -
kun félegyházán öten is szerepeltek a Szuper-
infó-CVSE Asztalitenisz Szakosztályából,
ami azért is lehetséges, mert hárman Szolno -
kon élnek és tanulnak és ezáltal Jász-Nagykun
Szolnok megyei döntőt nyerték meg míg ket-
ten a Pest megyein diadalmaskodtak.
Eredmények: I-II. "B" kategória: 1. hely Zsigmond Simon (Szan-
daszőlősi Ált.Isk. és AMI); V-VI. "A" kategória: 9-12 közé jutott
Móricz Zsombor (Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok); Lány:
III-IV."A" kategória: 3. Ungureán Dorka (Kossuth Lajos Gimnáz-
ium, Cegléd); 4. Csór Laura (Szolnoki Széchenyi I.Gimn. és
Művészeti Szak. gimn.); Fiú: III-IV. "A " kategória: 5-8. között
végzett Unghváry András (Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd) 

EZÜST UTÁNPÓTLÁS (U11-U15) RANGLISTA
versenyt február 26-27-én rendezték meg
Celldömölkön és Győrben. Szombaton az
újoncok, vasárnap a serdülők találkoztak egy-
mással a fiúk Celldömölkön, a lányok Győrben. 
U11 fiú: 3. Zsigmond Simon(10); U13: 2. Zsigmond Simon; 6
közé jutott Petrik Sebestyén(12); U15: leány 8 közé került Csór
Laura; páros 8 közé jutott Csór Laura-Ungureán Dorka

Cápa-eredmények
AZ ELMÚLT HÉTEN A CEGLÉDI KÉK CÁPÁK
öt korosztálya is pályára lépett bajnoki mér-
kőzéseken. A hét mérkőzés mindegyike ide-
genben került megrendezésre és ezúttal csak
az U10-es lányok tudtak nyerni. Az NB II.-
ben versenyző felnőttek csupán kilenc játé-
kossal tudtak Üllőre utazni a Vecsés vendé-
geként, ráadásul edzőjük sem tarthatott ve-
lük. Az ifisták hétközi meccsen szintén a
Vecséshez látogattak és hiába tudtak 33 gólt
szerezni, mégis kikaptak. Az U14 egy mér-
kőzés kedvéért utazott két órát
Mezőberénybe, ahol a Székáccsal játszottak,
az U12 csapat Szászbereken nagy csaták
után kapott ki a Tápiószelétől, majd a
XVI.kertől, az U10 pedig Tiszafölldváron
könnyed győzelmet aratott a Székács II. csa-
pata felett, majd egy góllal a Székács I. gár-
dáját is sikerült legyőzni.

Eredmények: Felnőtt mérkőzés:
Vecsés SE – Ceglédi Kék Cápák 29 – 24 ( 15 – 13 )
Ifjúsági mérkőzés:
Vecsés SE – Ceglédi Kék Cápák 42 – 33 ( 22 – 16 )
U14 korosztály:
Székács KE – Ceglédi Kék Cápák 17 – 12 ( 11 – 7 )
U12 korosztály: ENUSE – Ceglédi Kék Cápák 19 – 12 ( 12 – 5 )
XVI. Ker – Ceglédi Kék Cápák 17 – 14 ( 6 – 5 )
U10 korosztály: Székács II. – Ceglédi Kék Cápák 5 – 15
Székács I. – Ceglédi Kék Cápák 7 – 8
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Győzelem a listavezető ellen
A CEGLÉD KKSE FELNŐTT CSAPATA az el-
múlt félévben hatalmas utat járt be. Az őszi
remek rajt után a covid vírus és a sérülések
hónapokig visszavetették a csapat teljesítmé-
nyét. Az új évbe, régi és új igazolásokkal,
megfrissült kerettel indult a Cegléd, döcögött
a kezdés így gyakorlatilag győzelmi kény-
szerbe kerültek Nagy Károly fiai. A tét nem
nyomasztotta a fiúkat elkezdtek játszani és
ami a legfontosabb elkezdtek nyerni! Így ér-
keztünk meg a bajnokságot vezető Orosháza
elleni idegenbeli rangadóhoz, ahol immár
mindenki egy ki-ki mérkőzést várt. A talál-
kozó végül számunkra remek játékot és egy
nagyszerű eredmény hozott: magabiztos 23-
29-es győzelmet aratott a Ceglédi KKSE!

15 góllal vertük Ózdot
ELŐZETESEN ÓRIÁSI RANGADÓRA volt kilá-
tás az NB1/B keleti csoport alapszakaszának
utolsó előtti bajnoki mérkőzésén, hiszen a
hazai pályán játszó Cegléd, azt Ózdot fo-
gadta, akik a tabellán egyetlen ponttal előz-
ték meg Nagy Károly ceglédi vezetőedző le-
génységét. A találkozóra ezúttal is szépszá-
mú közönség érkezett, akik fordulóról-for-
dulóra egyre hangosabban bíztatták most is
a ceglédi kedvenceket!
A találkozó vendég vezetésekkel indult,

azonban már az 5-ik perc elején Kállai Mar-
tin második remek gólja után átvettük a ve-
zetést! Az első 10 percben magabiztos,
„éhes” Ceglédet láthatott a közönség, akik
minden egyes labdáért megharcoltak. Bár
egy értékesített hetessel, a 13-ik percben új-
ra látótávolságon belülre érkezett az Ózd,
feljöttek 7-5-re. Innentől viszont valami át-
kattant védekezésben a fiúkban. Az első já-
tékrész utolsó perceiben tovább növelte az
előnyét csapatunk, így 15-7-es vezetéssel
mehettünk pihenni.
Aki arra számított, hogy a biztos előny tuda-
tában, már csak a masszív előny megtartásá-
ra törekedik a Cegléd, annak nagyot kellett
tévednie, folyamatosan tartotta 10 gól felet-
ti előnyét csapatunk és egy pillanatig nem
adott esélyt az egyébként dicséretesen küz-
dő ellenfelének. Az utolsó 10 perc így már
csak a pontos végeredmény szempontjából
volt fontos: a meccsen 34-19-re azaz 15 gól-
lal nyert végül a Ceglédi KKSE!

Irsai tollaslabda hétvége
MÁRCIUS ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN az albertirsai
sportcsarnok volt a magyar tollaslabda köz-
pontja. Szombaton itt rendezték meg az or-
szágos csapatbajnokság III. osztályának for-

dulóját, ahol a CET SE ismét nem talált le-
győzőre. A Cegléd környéki tollasozókat tö-
mörítő egyesület a Szeged II., a Békéscsaba
és a pesti Talentum csapatát győzte le, így a
tavasszal a II. osztályba való feljutásért
játszhat. Vasárnap még többen töltötték meg
a nyolc pályásra felfestett csarnokot: a CET
minden hónapban megrendezendő háziver-
senyén rekordszámban, közel száz verseny-
ző mérte össze tudását. Az ország minden
pontjáról érkező versenyzők között voltak az
U13-as korosztály legjobbjai. A CET-es
Papp Emma remek játékkal a harmadik he-
lyen végzett, legyőzve két válogatott játé-
kost is. A következő, áprilisi háziversenyről
a CET FB oldalán lehet informálódni.



Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft. GÁZKA

ZÁNOK MÁRKASZERVIZE

Tel.: 0
6-53/31
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www.spindelbau.hu

Birkózás
SOMOGYJÁDON KERÜLT MEGRENDEZÉSRE az
idei év első országos bajnoksága. A 45 szak-
osztály 155 versenyzőjét felvonultató viada-
lon a diák I. korosztály szabadfogásban mér-
te össze a tudását. A Ceglédi VSE fiataljai
közül hatan vívták ki a jogot az országos
bajnokságon való indulásra. A ceglédiek kö-
zül végül hárman is a döntőbe jutottak. 

Eredmények:
32 kg  2.  Csontos Pál
35 kg  2.  Budai Milán
63 kg  5.  Józsa Kinga
76 kg  2.  Jakubek Bernát

HÉTVÉGÉN A KISKUNFÉLEGYHÁZA Városi
Sportcsarnokában került megrendezésre az
U15 korosztály válogató versenye az
Európa-bajnokságra. Szombaton a szabad-
fogás és női, vasárnap pedig a kötöttfogás
küzdelmei zajlottak. A Ceglédi VSE fiatal-
jai is harcba szálltak a címeres mezért foly-
tatott küzdelem első állomásán. A CVSE
birkózói jól kezdték a válogatót.  

Eredmények: női
50 kg  5.  Barna Adrienn
54 kg  5.  Molnár Vivien
58 kg  1.  Báger Barbara
63 kg  5.  Józsa Kinga
szabadfogás
38 kg  5.  Kiss Rómeó
44 kg  5.  Kovács Gergely
kötöttfogás
38 kg  5.  Zatkó Gergő
62 kg  1.  Budai Ferenc

SZOMBATON A PESTERZSÉBETI KRUJ IVÁN
Sportcsarnok adott otthont a felnőtt és U23-
as Európa-bajnokság kötött és szabadfogású
válogató versenyének. A Ceglédi VSE 4 fő-
vel képviseltette magát a kötöttfogású me-
zőnyben. 

Eredmények:
55 kg  4.  Kecskeméti Dávid
63 kg  2.  Kecskeméti Krisztián

4.  Tóth Levente
87 kg  5.  Szűcs Péter

VASÁRNAP UGYANCSAK AZ ESMTK ottho-
nában került megrendezésre a szabadfogású
meghívásos nemzetközi Diák I-II. és gyer-
mek verseny. A CVSE birkózói 16 fővel
képviseltették magukat. Végül 13-an a he-
lyezettek között végeztek és ezzel a csapat
verseny 2. helyén végzett a Cegléd csapata a
házigazda ESMTK mögött, megelőzve a
VASAS csapatát.

Eredmények: gyermek
1. Józsa Sarolta; 1. Bori Péter; 2. Plangár Kolos; 3. Bori Marcell
diák II. 32 kg   2.  Kurucz Koppány
38 kg   3.  Ungvári Zalán
42  kg  5.  Rafael Sándor
58 kg   2.  Szemerédi Mihály
lány 42 kg  1.  Józsa Nikoletta
diák I. 29 kg  3.  Báger Dorina
38 kg 3. Máté Miklós; 5. Budai Milán; 63 kg 3. Józsa Kinga
Csapat verseny: 1. ESMTK; 2. CVSE; 3. VASAS

GYŐR VÁROSA ADOTT OTTHONT a 2022. évi
diák II. szabadfogású országos bajnokság-
nak, amelyen 132 birkózópalánta vett részt.
A Ceglédi VSE birkózói közül hatan vívták
ki az indulás jogát, de betegség miatt csak
öten léptek szőnyegre a bajnokságon. 
Eredmények:
38 kg  2.  Ungvári Zalán
42 kg  5.  Rafael Sándor                 PAP FERENC






