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Térségi Covid-19 körkép
A TÉRSÉGBEN TÖBB ÖNKORMÁNYZAT hivatalos kommuniká-
ciós felületein részletesen tájékoztatja a lakosságot a fertőzöt-
tek és a karanténban lévők számáról. Lapjaink a Ceglédi Pa-
noráma és a Dél-Pest Megyei Panoráma terjesztési területén
lévő önkormányzatokat megkerestük, hogy osszák meg a köz-
véleménnyel a jelenlegi járványügyi helyzet számait.
Január 15-én lapzártánk idején Cegléden 45 fő volt járványügyi
zárlat alatt (igazolt beteggel találkozott), 38 fő járványügyi el-
különítés alatt (igazolt beteg, otthonában). Nagy-
kőrös közigazgatási területén 15 fő koronavíru-
sos beteget tartanak nyilván és 12 fő kontakt-
személy van járványügyi zárlat alá helyezve.
Drámaibb volt a helyzet Abonyban, ahol 68 fő
koronavírusos beteg volt és 512 járványügyi zár-
lat alá helyezett kontaktszemély. (Január 18-ra jelentő-
sen lecsökkent az abonyi karanténba helyezett kontaktszemé-
lyek száma 13 főre.)
A kisebb települések közül Jászkarajenőről, Nyársapátról és
Kőröstetétlenről nem kaptunk adatokat és hivatalos felületen sem
találtunk információt. Törtelen január 13-án 2 fő Covid-19 fertő-
zöttet és 3 fő kontaktszemélyt tartottak nyilván. Csemőben janu-
ár 15-én 3 fő igazolt beteg volt járványügyi elkülönítésben és 7
fő kontaktszemély járványügyi zárlat alatt. Újszilváson a Covid-
fertőzöttek száma 11 fő, kontaktszemély 6 fő, a halálos áldoza-
tok száma vélhetően 3 fő. A Kocséri Önkormányzat részéről
részletes tájékoztatást kaptunk: jelenleg 1 fő igazolt fertőzött van
a településen, 3 fő teszteredményre vár. Az elhunytak száma 5 fő,
akik mind 75 év felettiek voltak valamilyen alapbetegséggel.

OLTÓPONT NYÍLT JANUÁR 5-ÉN A CEGLÉDI Toldy Ferenc Kór-
házban, délelőtt megérkezett az oltóanyag az előzetesen je-
lentkezett kórházi dolgozók oltására, akiket egy héten belül be
kell oltani Covid-19 ellen. Információink szerint az országos
átlaghoz képest alacsony volt az érdeklődés az első körben a
ceglédi kórházi dolgozók között: 219-en igényeltek >>>
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védőoltást, ami az állomány 25 %-át sem éri
el. Azonban azóta, hogy konkrét időbeli kö-
zelségbe került az oltás beadatása, felpörgött
az igénylések száma és lassan eléri az orszá-
gos 35 %-os átlagot. A rendelkezések szerint
az első héten a kórházi dolgozók oltása meg-
történt, majd az üzemezés szerint a követke-
ző héten a mentősök, majd a háziorvosok
immunizálása következett.
Ismert, hogy a járvány felfutásával a
ceglédi kórház is kijelölt Covid-kór-
ház lett és jelentősen megnőtt a ko-
ronavírus gyanúsak és betegek szá-
ma. A betegek elhelyezését átszervezés-
sel oldották meg az intézményben és két
Covid-osztály is kijelölésre került. A járvány
csúcsán a kórház több krónikus osztályán –
Ápolási osztály, Krónikus belgyógyászati
osztály és a Pszichiátriai osztály – jelentős
számú beteg mintája mutatott pozitivitást, így
ezeket az osztályokat átmenetileg lezárták.
Akkor – a járvány csúcsán – 200 igazolt ko-
ronavírusos, a Covid-gyanúsakkal együtt pe-
dig akár 300 főt is ápoltak a kórházban. A

csúcson is elenyésző volt azonban a középsú-
lyos, súlyos esetek száma, lélegeztetőgépen
pedig maximum 6-8 személy volt egyidőben.
A járvány csendesülésével az ünnepek előtt
jelentősen csökkent a betegek száma.
A kórház területén az Országos Mentőszol-
gálat és a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
szervezete együttműködésével heteken át

szombat és vasárnapi napokon is teszte-
lés zajlott, azok számára, akiknek ezt
a háziorvosa igényelte.
A veszélyhelyzet idejére három új

centrumkórház létrehozásáról döntött
a kormány – olvasható a december 29-i

Magyar Közlönyben. A rendelet szerint a
veszélyhelyzet ideje alatt így hatékonyabb
lesz az állami egészségügyi ellátórendszer,
eredményesebb lesz majd a járvány elleni
küzdelemben.
A három fővárosi centrumkórház a Dél-Pesti
Centrumkórház, Észak-Közép-Budai Cent-
rum, valamint a Szent Imre Egyetemi Okta-
tókórház lesznek. A Dél-Pesti lesz a legna-
gyobb, az alá tagozódik be öt intézet között

covid19
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a ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelő-
intézet és a Nagykőrösi Rehabilitációs Szak-
kórház és Rendelőintézet is.
A felsorolt országos intézmények szakmai
felügyeletét a nemrég létrejött Országos
Kórházi Főigazgatóság vezetője, jelenleg
Jenei Zoltán gyakorolja, és több adminiszt-
ratív döntés meghozatala (például költség-
vetési) a kórház-főigazgató feladata lesz.

Földrengés – itt is éreztük
DECEMBER 29-ÉN DÉLI TIZENKÉT óra körül
Cegléden is sokan érzékelték a horvátorszá-
gi 6,3-as erősségű földrengés jeleit. A
Richter-skálán a 6 és 7 közötti rengések
erősnek számítanak, évente mindössze 120
ilyet mérnek világszerte. Definíció szerint az
erősebb épületek is megrongálódnak az epi-
centrumtól 50–80 kilométer távolságban is.
Olvasóink visszajelzései szerint Cegléden
csillárok lengtek ki jól láthatóan, falra
akasztott tálaló eszközök mozdultak meg,
polcon dőltek el fényképek, karácsonyfá-
kon kezdtek „táncolni” a díszek, ahogy im-
bolygott a fa. Hasonlókat tapasztaltak
Ugyerben, Csemőben, Ceglédbercelen és
Abonyban is. A rengés hatása érezhető volt
a kórházban is, és erősebb hatása volt az
emeletes házak felsőbb szintjein. Kecske-

méten kiürítették a városházát a földrengés miatt.
Egy olvasónk így számolt be: „A buszpályaud-
varral szemben, a tízemeletesekben a hetediken
lakom. A konyhában ültünk a barátnőmmel és
éreztük ahogy mozog a ház. Mintha dülöngélt
volna.” A. Olga részletesen leírja, mit élt át:
„A Szent Imre herceg utcán is érezhető volt.
Mintha egy hajón ringatóznék, ez volt az első
furcsa jel. Azt gondoltam, biztosan a déli kávé
hiányzik. Az órára néztem, 12:30-at mutatott,
és közben beugrott, hogy a napokban volt egy
földrengés Horvátországban. Ekkor már szin-
te biztos voltam benne, hogy ez a furcsa állapot
ezzel függ össze. Felnéztem a konyhában a
mennyezeti lámpára – lengett, mint az inga.
Beszaladtam a szobába, és ott is ugyanezt ta-
pasztaltam. A huzat nem okozhatta ezt a kilen-
gést, hiszen be volt csukva minden ablak. Ez az
egész szerencsére csak pár percig tartott. Aztán
a 13 órás hírekben már jött is az egyértelmű
visszaigazolás arra, amit átéltem.”
A katasztrófa epicentrumának tekinthető hor-
vátországi Petrinja városában előző nap és ké-
sőbb is földrengés volt. A természeti kataszt-
rófának több halálos áldozata van, sokan meg-
sérültek, és egy fél város lakhatatlanná vált.
A földrengést Magyarországon csak az észak-
keleti régióban nem észlelték, három Baranya
megyei településen okozott kisebb anyagi káro-
kat, sérülésről azonban nem érkezett bejelentés.

Bölcsőde-épül Nyársapáton
A KÉT CSOPORTSZOBÁS BÖLCSŐDE építésére 2020. december 11-én aláírásra került a vállal-
kozási szerződés az EU-ÉPÍTŐ Kft-vel. A december 18-án megtörtént a munkaterület át-
adása a kivitelező részére. Szerződés szerinti teljesítési határidő 11 hónap.



Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni 
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával 

kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT

Regisztráljon 
a koronavírus elleni

oltásra:
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Lekerült az „ötkarika”
AZ OLIMPIAI ÖTKARIKA SZOBOR leszerelésé-
vel folytatódott decemberben a Gál József
Sportcsarnok bontása. Mihály Gábor Mun-
kácsy- és Kossuth-díjas szobrász Olimpia cí-
mű alkotását 1986-ban állították fel a sport-
csarnoknál. A szobor átmenetileg közvetlenül
a Gubody kert széléhez került. A helyszínen
dr. Csáky András polgármester a városi tele-
víziónak úgy nyilatkozott: még nem született
végső döntés, hogy a szobor az eredeti, vagy a
park felőli oldalra kerül visszahelyezésre.
Mint mondta: ha az új sportcsarnok elkészült,
akkor fogják látni, hogy mind építészetileg,
mind esztétikailag hol lehet biztonságosan el-
helyezni. Hozzátette: mindvégig a művésszel
egyeztetve zajlanak a munkák.
Hozzátette: „Ütemesen halad az építkezés. A
kivitelező arról tájékoztatott, hogy rendben
haladnak a munkával. Bízom benne, hogy
határidőre be fog fejeződni az egész beruhá-
zás.” – mondta el dr. Csáky András, aki
bátorította város vállalkozóit, hogy támo-
gassák TAO-jukkal a sportcsarnok építését a
férfi kosárlabda és a női kézilabda egyesüle-
tek támogatásával. A Gubody-kertben talál-
ható japán szobor elhelyezése még kérdéses,
ahogy a Várkonyi István emléktábláé is – ez
utóbbi jelenleg a Kossuth Múzeumban van.
ÖNKORMÁNYZAT SAJTÓKÖZLEMÉNYE

Két kerékpárút épült
Cegléden

MINTEGY 200 MILLIÓ FORINT ÁLLAMI támo-
gatásból két új kerékpárút épült meg
Cegléden. A fejlesztés során a Pesti út és a
Külső-Kátai út mellett létesült, a meglévő
kerékpárút hálózat bővítéseként összesen
közel 2 kilométer hosszban.
Eddig a Külső-Kátai úton 2x1 sávos kerék-
párút haladt a vasúti átkelőig. A most meg-
valósult szakasz a már meglévő kerékpárút
folytatása az ipari parkig. A kerékpárút a
vasúti átkelő után egyoldali 1,25 méter szé-
les, kétirányú kerékpárútban folytatódik a
Xylem gyártelepéig, ahol újra egyesül a két
irány. Innen egyoldali 2,2 méter szélesség-
ben, kétirányú kerékpárútban folytatódik
összesen mintegy 1400 méter hosszban.
A másik megépült szakasz a Pesti út mellet-
ti kerékpárút folytatásaként a Csíkos széltől
az Aldi Áruházig tart, egyoldali, kétirányú
önálló nyomvonalon. A főút burkolatától el-
választva, a kiemelt szegély mellett meg-
épült szakasz közel 500 méter hosszan, 2
méter szélességben és fél méter kétoldali
padkával valósult meg. A beruházás során
mindkét fejlesztési terület esetében kialakí-
tották a csapadékvíz elvezetést illetve a már
meglévő árkokat is rendbe tették.

Fotó: Szokolai Attila

Fotó: Szokolai Attila



Parkolók a
kosárcsarnoknál

MEGKEZDŐDÖTT A FÖLDMUNKÁKKAL a
Rákóczi úti kosárlabda csarnok építéséhez
kapcsolódó parkolók kialakítása. A tervek
szerint összesen 42 párhuzamos állású par-
koló kialakítása várható a Rákóczi úton, a
Mozdony utca, Táncsics utca közötti szaka-
szon. Először a Táncsics Mihály utcához kö-
zel eső területen építik meg a parkolókat.A
munkálatok előreláthatólag április végéig
tartanak majd, addig – Dr. Diósgyőri Gitta
Cegléd Város jegyzője tájékoztatása szerint
– a Rákóczi út Táncsics Mihály és a Moz-
dony utcák közötti szakasza, valamint a
Várkonyi István Általános Iskola Rákóczi
úti épülete előtt szakasza időszakosan és ide-
iglenesen félpályás szélességben lezárásra
kerül.
A parkolók elkészülte után a területet parko-
sítják, a kivágott sövényeket pedig pótolják.
A parkolók építése örömhírt jelent az itt la-
kóknak, hiszen a kosárcsarnok építkezése
előtt nemcsak a zajterhelés, de a parkolási
gondok miatt is aláírás gyűjtésbe fogtak.
Az új parkolóhelyekre pedig azért is égető
szükség lesz, mert a kosárlabda csarnok és a
városi uszoda mellett, a most épülő új váro-
si sportcsarnok látogatói is használni fogják.

Hulladéklerakó felszámolás
pályázatból

ILLEGÁLIS HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSÁRA NYERT
12 millió forintot Cegléd városa a Belügymi-
nisztérium pályázata révén. A forrásból az ön-
kormányzati telkekről és közterületekről szál-

lítják majd el az illegálisan elhelyezett szeme-
tet. „A hulladék becsült mennyisége összesen
372 köbméter, de ez nem mérvadó, miután
egyrészt az elszállításig keletkezhet is még,
másrészt az ártalmatlanítóban nem köbméter,
hanem súly alapján kell megfizetnünk az ár-
talmatlanítás költségét.” – számolt be Földi
Áron önkormányzati képviselő.

Cegléd-maszk
CEGLÉD CÍMERREL ELLÁTOTT MASZKOKAT
ajándékozott az AFK munkaruházati Kft. a
ceglédi önkormányzatnak. „Egységes megje-
lenésünk érdekében kaptuk, minden testületi
tag pártállásra tekintet nélkül.” – osztotta meg
Ferenczi Norbert önkormányzati képviselő.

Településkép védelem
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP
védelmében közleményt adott ki dr. Csáky
András Cegléd polgármestere a január 1-től
induló lakásfelújítási támogatás és az ennek
nyomán várható helyi építkezések ügyében.
„A felújítási munkák között számos olyan is
előfordulhat, amely az épület külső megjele-
nését érintheti és ezzel megváltoztatja az
épület utcai homlokzatának megjelenését.
Bár az építkezések és az átalakítások nagy
része nem építési engedély köteles, azonban
az mindenképpen fontos, hogy az épületen
történt beavatkozás a település arculatához
illeszkedjen. Az épített környezetünk védel-
mének érvényesítése érdekében a Cegléd
Város településkép védelméről szóló
37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
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értelmében több, e felújítási tevékenységek
közül csak településképi bejelentési eljárás
során hozott határozat alapján végezhető
csupán. A településképi rendelet az építé-
szeti előírások mellett szabályozza ezen kö-
vetelmények megszegésének jogkövetkez-
ményeit is. Településkép védelemmel kap-
csolatos bővebb információkért Ilyés
Marianna városi főépítészt a Ceglédi Közös
Önkormányzati Hivatal 119-es irodájában
ügyfélfogadási időben vagy 53/511-400/371-
es mellékű telefonszámon.”

Megújult Kossuth Ferenc utca
ELKÉSZÜLTEK A KOSSUTH FERENC UTCA,
Széchenyi úti kereszteződés és Autóbusz-
állomás közötti szakaszának felújítási mun-
kálatai. Az érintett rész műszaki átadása is
lezajlott. Cegléd Város Önkormányzata ko-
rábban 30 millió forint pályázati támogatást
nyert a „Kossuth Ferenc utca útburkolatának
felújítása Cegléden” elnevezésű projekt
megvalósítására. A munka október elején

kezdődött és határidő előtt befejeződött. A
munkálatok során több mint 5000 négyzet-
méter aszfaltfelület, valamint több mint 1
km szegélykő újult meg.
Az útfelújítás egy 2019-es pályázat eredmé-
nyeképpen, kétharmad-egyharmad arányban
központi illetve városi forrásból megvalósuló
beruházás volt. A helyszínen a polgármester
elmondta: 2021-ben a Szent Imre herceg út
felújítása következik.

ÖNKORMÁNYZAT SAJTÓKÖZLEMÉNYE

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

Fotó: Szokolai Attila



ogyan értékeli a járványkezelést?
F.L.: - Országos és helyi szinten
is kiemelkedően sikeresnek tar-
tom, de az első szó, mint mindig,
most is az együttérzésé és a háláé.
Részvétem fejezem ki a betegség-
ben elhunytak hozzátartozóinak,

mihamarabbi maradéktalan gyógyulást kívánok
a szenvedőknek. Elismeréssel tartozunk minden
magyarnak, aki betartja a nagyon kényelmetlen
szabályokat. Az orvosok, az ápolók és a mentők
mellett kiemelem az oktatásban, a rendvéde-
lemben, a kereskedelemben és a közszolgálta-
tásban dolgozók szerepét is. Ők azok, akik egy
ilyen válság idején is működtetik az országot. A
veszteségek árnyékában is látnunk kell a közös
siker fényét. Az igazi megoldás természetesen a
vakcina. A megszokott életünket csak akkor
kaphatjuk vissza, ha mindenki beoltatja magát,
aki teheti. Arra kérek mindenkit, hogy regiszt-
ráljon az önkéntes, ingyenes, hatásos és bizton-
ságos védőoltásra levélben vagy a vakcina-

info.gov.hu oldalon. Ha sorra kerül, akkor adas-
sa be magának. Én is ezt fogom tenni. Ez az
egyetlen felelős magatartás. Az aggodalmakat
egy bizonyos szintig megértem, de azokat mé-
lyen elítélem, akik nem hallgatnak a világszín-
vonalú szakembereinkre, politikai érdekből –
mint az ellenzék – az oltás ellen hergelnek. Ez
történelmi felelőtlenség, ami felett a történelem
fog ítélni már 2022-ben. Egy biztos: nekünk
minden élet számít.
- A járvány munkahelyeket is veszélyeztet a
mi vidékünkön is.
F.L.: - Így van, de a kormány és a Fidesz-
KDNP erről a frontról sem késett el a csapatai-
val. Ma Magyarországon csak néhány ezerrel
kevesebb ember van munka nélkül, mint köz-
vetlenül a járvány előtt. Sok támogatást adunk
az embereknek, a családoknak és a vállalkozá-
soknak a hitelmoratóriumtól a bérkiegészítésen
át, a lakásfelújítási támogatáson keresztül az
adómentességig. A miniszterelnök úr legutóbb
a 25 év alattiak jövedelemadó-mentességét je-
lentette be. Ezekre azért van pénz, mert a kor-
mány az elmúlt években felelősen, fegyelme-
zetten gazdálkodott, forrásokat tartalékolt, a
pandémiára gyorsan és érdemben reagált. A
baloldallal ellentétben nem a segélyezésre, ha-
nem a munkára és a családra alapozta a társa-
dalmat. A járvány erős gazdaságot talált
Magyarországon, minden reményünk megvan
arra, hogy erős gazdaságot is hagy maga után.
2021 tehát a visszakapaszkodás, a 2022-es pe-
dig újra a felívelő fejlődés éve lesz. Összessé-
gében azt tudom mondani, hogy a koronavírus-
járvány elvitte a 2020-as évet, értékes életektől
és eredményektől fosztott meg bennünket, de
Magyarország erős és egységes maradt, ami az
egészségügyi és a gazdasági védekezés frontján
is kiemelkedő sikereket hozott.
- Ön személyesen mire büszke az elmúlt
időszakban végzett munkáját illetően?
F.L.: - A dolgomat végzem, amivel a válasz-

„A koronavírus-járvány elvitte a 2020-
as évet, értékes életektől és eredmé-
nyektől fosztott meg bennünket, de
Magyarország erős és egységes ma-
radt, ami az egészségügyi és a gaz-
dasági védekezés frontján is kiemel-
kedő sikereket hozott” – mondta la-
punknak Földi László, Cegléd, Nagy-
kőrös, Abony és környékük ország-
gyűlési képviselője. A Fidesz-KDNP-s
politikus szerint a választókerület is
jól teljesít, 2021 tehát a visszakapasz-
kodás, a 2022-es pedig újra a felívelő
fejlődés éve lesz.

h

„Nekünk minden élet számít”
Interjú
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tók megbíztak. A büszkeség nagy luxus ilyen
időkben, mert elbizakodottá tehet. Szem va-
gyok a láncban. Országgyűlési képviselőként
a szavazatommal minden olyan döntés mellé
odaálltam, amely hozzájárul a válságból való
kilábaláshoz. Az ellenzék állításaival ellentét-
ben, a parlament mindvégig dolgozott. Az el-
múlt évben a plenáris viták időtartama 590
óra, a bizottsági üléseké pedig 350 óra volt.
400 napirend előtti és 300 napirend utáni fel-
szólalás, valamint 600 azonnali kérdés hang-
zott el. A kormány 4300 írásbeli kérdést vála-
szolt meg. Közben aktívan tárgyaltam a vá-
lasztókerületet érintő infrastrukturális és mun-

kahely-teremtő beruházásokról, mert nem
hagyhatjuk a koronavírusnak, hogy leállítsa az
életet és fejlődést. A járvány versenyképessé-
gi próba is. Aki most megtorpan, az a jövő
vesztese lesz. Előre kell menekülni, és akkor
az már nem is menekülés, hanem támadás.
- Milyen nagyobb célja van a hátralévő idő-
szakban?
F.L.: - Megőrizni és gyarapítani az általam
képviselt települések munkahelyeit, felújítani
az utakat, újakat építeni az autósoknak és a ke-
rékpárosoknak. Támogatni a kormány járvány
elleni egészségügyi és gazdasági védekezését,
és személyesen, aktívan is tenni azért, hogy az
emberek minél nagyobb számban beoltassák
magukat a koronavírus ellen, mert a vakcina
egy világraszóló tudományos eredmény, ami
milliárdok életét fogja megmenteni a Földön.
- Milyen konkrét helyi, térségi fejlesztések
várhatók a térségben?
F.L.: - Az elmúlt időszakban több kormány-
döntés született, amely a térség régóta várt be-
ruházásait tartalmazza. Ilyen a Ceglédi Kossuth

Lajos Gimnázium teljes felújítása, a Cegléd-
Nyársapát-Nagykőrös közötti kerékpárút, a
4601-es számú út Nagykőrösről az M5-re ve-
zető szakaszának felújítása. Kormánydöntés
előtt áll a Kecskemét és Nagykőrös közötti
441-es számú főút felújítása, a Cegléd-Csemő
közötti kerékpárút megépítése, valamint a meg-
növekedett forgalom miatt Nagykőrösön a Piac
környékének felújítása egy körforgalom építé-
sével együtt. Hamarosan ezekről is végleges
döntés születhet. Reményeim szerint tavasszal
elindulhat a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház
nagyberuházása, amelynek egyik eleme egy új
rendelőintézet építése. A másik nagy eleme pe-
dig a kórház teljes rekonstrukciója: sürgősségi
osztály fejlesztése, a főépület komfortfokozatá-
nak javítása, a kórtermek 2-4 ágyassá alakítása,
saját fürdőszobával, új korszerű konyha és mo-
soda kialakítása, termálkút.
Ezek a hírek is bizonyítják, csak egy kis tü-
relem kell még. Jelenleg első az emberélet
és a munkahelyek megőrzése, és a családok
támogatása, de amit ez a kormány eldönt,
azt megvalósítja.
- Dr. Csáky Andrással, Cegléd ellenzéki tá-
mogatással megválasztott polgármesterével
milyen az együttműködés?
F.L.: - Egy országgyűlési képviselő és egy, a
választókerületében lévő település polgár-
mesterének együttműködése nem lehetőség,
hanem kötelesség. Jelenlegi polgármesterünk
figyelemreméltó politikai pályája a konzer-
vatív MDF-től és személyesen Antall József
néhai miniszterelnöktől vezetett el azokhoz a
pártokhoz, amelyek a konzervatív örökség
megtagadására építik ideológiájukat és főleg
a gyakorlatukat. Ez politikai szempontból
kétségkívül egyedi pálya. Ugyanakkor
Cegléd számomra sokkal fontosabb, mint-
sem, hogy arra koncentráljak, ami elválaszt,
hiszen a testület többségével egyébként is
egy közösséget alkotunk. Sokkal inkább az
foglalkoztat, ami összeköt: a választók meg-
bízásából Cegléd fejlődésére „szerződtünk”.
Ezt a szerződést teljesítenünk kell. Én ezért
dolgozom. Bízom benne, hogy az ellenzék
részéről már elstartolt 2022-es kampány a
polgármester úrból sem öli ki a kompromisz-
szumkészséget és a felülemelkedés képessé-
gét. Az „én ajtóm” mindig nyitva áll.
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Szerencsekerék
A KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT TAGJAI ÚJABB
akciójuk keretében egy új játékot tettek ki
Cegléden a buszpályaudvar és az ALDI mel-
letti területen. A játékot a szerencsekerékhez
hasonlóan forgatni lehet és arra kaphatunk
választ a segítségével, hogy „Kit utáljunk
ma?” Erre kilencféle válaszlehetőséget írtak
fel a kerékre, amit a járókelők már a felállí-
tás napján ki is próbáltak. Forrás: Hello Cegléd

Óvodaépítés
az Eötvös téren

FOLYNAK A BONTÁSI MUNKÁLATOK az Eötvös
téri katolikus óvoda épületénél. Az óvoda több
mint 1 milliárd forintból újulhat meg. Hama-
rosan vége a bontásnak és elkezdődik az épít-
kezés. Az új épület energetikailag és műszaki-
lag a mai kor elvárásai szerint épül. Forrás: ctv

Doni áldozatokra
emlékeztek

CSENDES KOSZORÚZÁSSAL EMLÉKEZTEK
Cegléden is a 78 évvel ezelőtti doni kataszt-
rófára január 12-én. A II. világháború legna-
gyobb magyar katonai veszteségében a 2.
Magyar Hadsereg 93 ezer, más források sze-

rint 148 ezer embert veszített el. Cegléd Vá-
ros Önkormányzata, a Dózsa György Hon-
véd Nyugdíjas Egyesület, a HONSZ Ceglé-
di Szervezete, valamint a Ceglédi Kossuth
Lajos Gimnázium képviseletében helyezték
el a megemlékezés koszorúit a Rákóczi úti
az I. és II. világháborús emlékműnél.

Betlehemi láng Cegléden
GÖDÖLLŐN VETTÉK ÁT A CEGLÉDI Kossuth
Művelődési Központ munkatársai a béke
lángját. A ceglédiek otthonukba is elvihették
a betlehemi békeláng fényeit, amelyet az ün-
nepek előtt a Katolikus Templom miséin le-
hetett átvenni.
A Betlehemi láng története a 11. századig nyú-
lik vissza, mikor Firenzéből fiatal lovagok cso-
portja Jeruzsálembe ment. Azzal a céllal, hogy
a reményt jelképező békelángot elhozzák vá-
rosuk lakosainak. Idén egy osztrák cserkész-
lány adta át a betlehemi békelángot a Magyar
Cserkészszövetség tagjainak a hegyeshalmi
határátkelőhelyen 2020. december 13-án.

Fotó: Szokolai Attila

Fotó: szervezők



Holtan találták
VÁCON TALÁLTAK RÁ HOLTAN A TÉRSÉGBEN
több településen napokig keresett Mellár
Józsefre, a Ceglédi Önkormányzati Hivatal

munkatárs-
ára. Az 55
éves férfit
sokan is-
m e r t é k ,
mert anya-
könyvve-
zető volt a
hivatalnál
és meleg-
szívű, segí-
tőkész em-
ber volt, de
m e n t á l i s

betegséggel küzdött. Háziorvosához indult
december 17-én, de ott már nem járt és nem
is adott életjelet magáról. A család minden
lehetséges fórumon kereste és felkutatására
100.000 Ft nyomravezetői jutalmat is fel-
ajánlottak, de sajnos élve már került elő.
Január 13-án a ceglédi Református Öregte-
metőben helyezték örök nyugalomra.
Cegléd Város Önkormányzata közleményt jut-
tatott el a helyi sajtóhoz a család kérésére,
melyben köszönetet mondanak mindenkinek,
aki „szeretett és felejthetetlen Mellár József
barátunk, kollégánk felkutatásában bármilyen
módon részt vett, megosztással, pozitív gondo-
latokkal segítette a keresők munkáját és támo-
gatta a családot. Sajnos el kell fogadnunk,
hogy József többé már nem lehet velünk. Mell-
ár Józsefet a Ceglédi Közös Önkormányzati
Hivatal saját halottjának tekinti. Drága emlé-
két örökké megőrizzük.” – szól a Ceglédi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal közleménye.

In memoriam
Barna Karolin

2020. DECEMBER 14-ÉN 84 ÉVES korában,
otthonában, csendesen elhunyt Barna Ka-
rolin fotóművész. A Ceglédi Fotóklub ala-
pító – és utolsó pillanatig aktív – tagjától
december 28-án vettek végső búcsút a

Széchenyi úti református temetőben.
A Ceglédi Galéria munkatársai is megem-
lékeztek a fotósról a közösségi oldalukon:
„Barna Karolin alapító tagja volt a Ceglé-
di Fotóklubnak és a Ceglédi Alkotók Egye-
sületének, valamint a budapesti APS Stú-
dió Művé-
szeti Klub-
nak. Rend-
s z e re s e n
részt vett
o r s z á g o s
kiállításo-
kon és si-
k e r e s e n
szerepe l t
pályázato-
kon. Leg-
u t ó b b
2020. szeptemberében találkozhattak vele
látogatóink, a Ceglédi Fotóklub hagyomá-
nyos éves beszámoló kiállításán galériánk-
ban.” – búcsúzott a Ceglédi Galéria Barna
Karolintól.
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> 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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Iparos kolbásztöltés
AZ IPARTESTÜLET ELNÖKSÉGE ÉS TAGJAI a
járványhelyzet miatt nem tartották meg az
év végi András napi böllér és késköszörűs
találkozót. Ehelyett 100 kg húsból „iparos”
kolbászt készítettek, ezzel ajándékozták meg
az év végén a nyugdíjas ipartestületi tagokat,
mivel ebben az évben több rendezvény, köz-
tük a nyugdíjas találkozó is elmaradt. Az
összejövetelen forralt borral, sült és főtt kol-
básszal, valamint kaláccsal is kedveskedtek
a résztvevőknek. – tájékoztatta lapunkat
Spindelbauer Attila elnök.

Sárik Péter
az Év jazz zenésze

A FONOGRAM – MAGYAR ZENEI DÍJAS Sárik
Péter számára kellemes meglepetéssel indult
2021. Lezárult ugyanis a
magyarjazz.hu „Az év
jazz-zenésze” közönség-
szavazása, melyben két
kategóriában is – Az év
jazz-zongoristája és Az év
jazz-billentyűse, orgonis-
tája – ő lett az első.
„Közel sem gondolom ma-
gam a legjobb zongoristá-
nak vagy billentyűsnek, ez
ráadásul soha nem is lesz
mérhető, de mivel a közön-
ségszavazás leginkább a szimpátiáról és sze-
retetről szól, ezért nagyon értékes számomra.
Remélem, hamarosan megint 'rendes', limit
és maszk nélküli, telt házas koncerteken ta-
lálkozhatunk!” – írta közösségi oldalán.

Fotó: Farkas Zsolt

Szülinapi dal Nagy Ferónak
AZ ISMERT ZENÉSZ NAGY FERÓ 75. születésnapjára közös meglepetéssel készültek a ma-
gyar zenészek: egy olyan kiadvány jelenik meg, amelyen többek közt a Republic, a
Kowalsky meg a Vega, Ákos, a Tankcsapda, Bródy János és a Bagossy Brothers Company
is szerepel az énekes egy-egy dalának feldolgozásával.
A ceglédi rockbanda a Fatal Error is a felkért előadók közt van: ők a Beatrice Csodálatos ember cí-
mű dalát dolgozták át, ami egy szöveges videóval debütált a YouTube-on. A nótát olyannyira sike-
rült a saját stílusukra formálni, hogy teljesen olyan, mintha egy vadonatúj Fatal Error-dalt hallana az
ember. Maga az átirat egy elképesztően lendületes, friss hangzású alkotás, érdemes meghallgatni.
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Megjelent Gór-Nagy Era
bemutatkozó albuma

A KÖZELMÚLTBAN JELENT MEG a ceglédi
származású színész-énekesnő, Gór-Nagy Era
első lemeze „Addiktív” címmel. A Star
Academy televíziós-tehetségkutató műsor ál-
tal országos ismertségre szert tett tehetség
2018 októberében egyszer csak mutatta be a
„Gyűlölsz vagy imádsz?” című temperamen-
tumos dalát. A debütáló klipes dalát, több
videóklipes saját dal követte. Ezek a már is-
mert dalok valamint több új szerzemény is he-
lyet kapott a 10 számos albumon. A címadó
dal már több rádió játszási listájára is felkerült.

Szilveszteri
60. házassági évforduló

HATVANADIK HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJÁT
ünnepelte a ceglédi Kiss házaspár 2020 szil-
veszter napján. Kiss Sándort (79 éves) és
Kiss Sándornét (78 éves, szül.: Bognár
Katalin) a családjuk köszöntötte fel – a vírus
miatt – kisebb csoportokban, de annál na-
gyobb szeretettel.
Lányuk, Plangárné Kiss Katalin lapunkon ke-
resztül is köszönti szüleit a család nevében:
- Szüleim 1960. december 31-én kötöttek
házasságot, tehát szilveszterkor voltak 60

éves házasok. Édesanyám találta ki azt,
hogy ekkor esküdjenek, mindig szerette a
különleges dolgokat. Eddigi életüket is a
munka és a család szeretete irányította. Két
gyermekük, öt fiú unokájuk született és már
vannak dédunokák is. Sajnos, a köszöntés
nem sikerült úgy, ahogy azt terveztük a vírus
miatt, de ezúton is kívánunk nekik jó egész-
séget, sok további boldogságos napot!

90 éves Irházy Gyula
A JÁRVÁNYHELYZET MIATT A VÁROSVÉDŐ
és Szépítő Egyesület nevében Kocsis István
elnök rendhagyó módon, a háza ablakán ke-
resztül köszöntötte fel a 90 éves Irházy Gyu-
la építészmérnököt. Jó egészséget, hosszú
boldog életet kívánva az ünnepeltnek, koc-
cintottak is.



16

Infineon karácsony
A CEGLÉDI TELEPHELYEN MŰKÖDŐ KÉT
Infineon vállalat – Infineon Technologies
Cegléd Kft. és Infineon Technologies Bipo-
láris Kft. – életében a társadalmi felelősség-
vállalás fontos értéket jelent.
Büszkék Véradóbarát munkahely kitünteté-
sükre, azonban szigorú belső szabályok a je-
lenlegi helyzetben nem tették lehetővé a te-
lephelyi véradást. Így a Vöröskereszt helyi
szervezete külön rendezvény keretében kül-
ső helyszínt biztosított, így az idei évben is
több mint 200 fő munkatárs járult hozzá az
életmentéshez.
A hagyományokhoz híven 2020 decemberé-
ben is pénzadománnyal támogatta az
Infineon a ceglédi Molnár Mária Reformá-
tus Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthont,
ahol súlyos fogyatékkal élő gyermekekről

g o n d o s -
k o d n a k ,
a k i k n e k
e l l á t á s a
sokszor a
c s a l á d i
kötelék-
ben meg-
oldhatat-
lan, és
k ö z ü l ü k
sokan az
ü n n e p e -
ket is az intézet falai között töltik.
Három évvel ezelőtt szerveztek először in-
gyenes ételosztást, a munkatársak önkéntes
részvételével. A járványhelyzet miatt az idén
más formában segítettek azoknak, akiknek
sokszor még meleg étel sem kerül az aszta-
lára. A Vöröskereszt által üzemeltetett Haj-
léktalanszálló lakóinak 5 napon keresztül
biztosítottak összesen 200 adag ebédet, ez-
zel is meghittebbé téve az ünnepnapokat.
De nemcsak a vállalatok, hanem munkatár-
saik is készülődtek az ünnepre, szinte pilla-
natok alatt elfogytak azok a gyermek kíván-
ságok, amelyeket a Ceglédi Kistérségi Szo-
ciális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
munkatársainak segítségével helyeznek el
évek óta a vállalat karácsonyfáján. A kollé-
gák önzetlen összefogásának köszönhetően
20, főként nagycsaládban élő gyermeknek és
testvéreinek álma válhatott valóra.

Élelmiszert osztottak
TARTÓS ÉLELMISZER CSOMAGOKAT osztott
az ünnepek előtt Kecskeméten, Cegléden és
a térségben a Baptista Szeretetszolgálat
kecskeméti szervezete.
A karitatív szervezet évek óta kapcsolatot ápol
a térség rászorult családjaival. Vannak, akiket
a Baptista Egyház irányít hozzájuk és vannak
olyanok is, akik maguk jelentkeznek a városi
szervezetnél. Nemcsak Kecskeméten, hanem
Fülöpházán, Orgoványon, Nyársapáton és
Cegléden is jelen lesznek élelmiszercsomag
adományaikkal karácsony előtt.
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Faadomány ajándékba
DR. TÚRI JÓZSEF ÉS CSALÁDJA – immár ha-
gyományt teremtve - minden évben megaján-
dékozza a rászorulókat tűzifával. Az idén té-
len december középen mintegy 20 mázsa fá-
val segített szegénysorsú családokat. A teher-
autóra pakolásnál minden évben unokái segí-
tenek az idős háziorvosnak.
- Ugyerben Tarr Felicián, a Szűcs-telepen
pedig László Ágnes önkormányzati képvise-
lők segítettek abban, hogy a legjobb helyre
kerüljön az adomány. Ezúton is köszönöm
segítségüket. Az adományozást pedig foly-
tatni kívánjuk 2021 decemberében is. – nyi-
latkozta lapunknak a jótékonyságáról ismert
háziorvos.

Adomány ceglédi
családnak

ADOMÁNYT OSZTOTT TÖBBEK KÖZÖTT egy
ceglédi családnak is a Hernad Garage autós
Facebook csoport. December 20-án adták át
a két gyermeket egyedül nevelő édesanyának
a tartós élelmiszereket, csokoládét, gyümöl-
csöt és gyermekjátékokat tartalmazó csoma-
got a jótékony kezdeményezés képviselői.
- Egy autószervíz Facebook csoportja va-
gyunk, ahol a 12 alapító tag eldöntötte, hogy
évente két alkalommal segítjük a rászoruló
családokat vagy egészségügyi intézményeket.
– számolt be lapunknak a kezdeményezésről
Bálint Attila. – Úgy gondoltuk inkább keve-
sebb családot segítünk nagyobb adománnyal,
mint elaprózzuk a támogatást. Így 4 család ke-

rült kiválasztásra: egy tatárszentgyörgyi egye-
dülálló anyuka családja, egy 4 gyermekes tá-
borfalvai család, egy diósjenői 6 gyermekes fa-
mília és egy ceglédi 2 sérült gyermeket egye-
dül nevelő anyuka. A családok egyenként 45
ezer forint értékben kaptak tartós élelmiszert,
játékot, édességet, hogy az ünnepeket kicsit
megszépítsük.

Társaságunk a magyar közétkeztetési piacon több mint 10 éve jelen lévő, az ország
teljes területén összesen 27 konyhával rendelkező magyar magántulajdonban lévő
vállalat. Megrendelőink között tudhatjuk több mint 40 település önkormányzatát, így
napi szinten 190 oktatási és nevelési intézménybe szállítunk ételt a gyermekek és
felnőttek számára. Jelenleg több mint 500 Kollégával látjuk el a napi feladatainkat.

ÜZEMELTETÉSI ASSZISZTENS
MUNKATÁRSAT KERESÜNK ALBERTIRSAI IRODÁNKBA

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

Feladatok:
• Létesítmény – és gépjármű üzemeltetési csoportvezető munkájának

teljes körű támogatása
• Az üzemeltetési feladatokhoz tartozó teljes adminisztráció ellátása
• Kapcsolattartás a telephelyekkel
• Kapcsolattartás alvállalkozókkal, kivitelezőkkel (információkérés,

adatok egyeztetése, árajánlatok kérése, megrendelések elküldése)
• Kivitelezések, költségvetések felügyelete, kontrollálása
• Megrendelések szállítási ügyintézése
• Megrendelt áruk átvétele, rendszerezése
• Havi riportok készítése
Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Adminisztratív, ill. asszisztensi tapasztalat
• Precizitás, felelősségteljes munkavégzés
• Professzionális szintű számítástechnikai ismeretek
Előny:
• Üzemeltetési területen szerzett gyakorlat
• Közétkeztetési területen szerzett üzemeltetési gyakorlat
• Építőipar területen szerzett asszisztensi tapasztalat
• TERC program felhasználói szintű használata
Amit kínálunk:
• Hosszú távú bejelentett munkalehetőség
• Utazási hozzájárulás
• Versenyképes fizetés
• Munkahelyi étkezés
• Telefon, laptop
Munkavégzés helye: Albertirsa
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Bolti lopás Nagykőrösön

A NAGYKŐRÖSI JÁRŐRÖK EGY 23 ÉS 25 éves
helyi, valamint egy 21 éves szabadszállási
férfit állítottak elő. Az esettel kapcsolatban
azt írták le, egy nagykőrösi élelmiszerbolt-
ban az eladó szúrt ki három, gyanúsan visel-
kedő vásárlót január 13-án reggel. Mivel
már előző nap is tűnt el egy-két termék a
boltból, a rendőröktől kért segítséget.
A helyszínre érkező egyenruhások a pénz-
tártól fizetés nélkül távozó férfiak ruházatát
átvizsgálták. Kabátjuk, pulóverük, nadrág-
juk alól előkerült az ellopni kívánt áru, cso-
koládé és több üveg ital formájában. Harma-
dik társuk hiába falazott két társának, rajta-
vesztettek. A nagykőrösi rendőrök mindhá-
rom férfit előállították a rendőrkapitányság-
ra, kihallgatásukat követően lopás vétségé-
nek megalapozott gyanúja miatt indult velük
szemben büntetőeljárás.

28 embert vert át
a fiatal nő

A CEGLÉDI RENDŐRÖK ŐRIZETBE VETTÉK és
elfogták azt a 23 éves fiatal nőt, akit 28
rendbeli csalással gyanúsítanak. A lánynak
nem volt munkája, mások átveréséből tartot-
ta fenn magát. A sorozat 2020 tavaszán kez-
dődött, majd egyre több feljelentés érkezett
az átvert áldozatoktól. A károsultak az inter-
netes vásárlások alkalmával jártak pórul, mi-
vel előre átutalták a kiválasztott termék árát
és a postaköltséget is, ám a hőn áhított áru
érkezését hiába várták. A fiatal csaló által

meghirdetett termékek skálája igen színes
volt, hiszen a könyvcsomagtól kezdve, az
ékszereken át, egészen a videókártyáig ren-
geteg mindent lehetett nála „kapni”. Még
olyanok is akadtak, akik laptopra, fülbevaló-
ra, karperecre, kerékpárra, márkás papucsra,
cipőre vagy éppen övre fizettek be, persze,
hiába. A nő több mint 1 millió forintot zse-
belt be az átverésekkel.
A ceglédi rendőrök tavaly novemberben ki-
derítették, hogy a csalássorozattal egyértel-
műen a 23 éves P. Petra gyanúsítható. Nehe-
zítette felkutatását, hogy állandó lakcímén és
ismert tartózkodási helyein nem találták, el-
fogatóparancsot is kiadtak ellene, míg végül
2021. január 11-én a Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság Célkörözési Osztályának mun-
katársai Budapesten elfogták az akkor már
hét rendőrkapitányság által körözött fiatalt.
,,Az őrizetbe vett, állandó munkahellyel
nem rendelkező, megélhetését a bűncselek-
ményekből biztosító P. Petra beismerte a ter-
hére rótt 28 bűncselekmény elkövetését, ve-
le szemben a további eljárást a Ceglédi
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya foly-
tatja le, egyben kezdeményezik letartóztatá-
sát” – írja a police.hu. Forrás: Blikk

Bűnbandára csaptak le
a rendőrök Cegléden

TEHERVAGONOKAT FOSZTOGATÓ bűnbanda
tagjait fogták el a rendőrök január 4-én
Cegléden és Budapesten, összehangolt akci-
óban – közölte a Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság kedden a police.hu oldalon.
A ceglédi rendőrök 2019 tavasza óta nyo-
moztak tehervagonok fosztogatói ellen, akik
közül korábban már elfogtak négy férfit.
Hétfőn hajnalban nyolcvan – Jász-Nagykun-
Szolnok, Bács-Kiskun és Pest megyei, vala-
mint budapesti -rendőr kilenc ceglédi és egy
fővárosi helyszínen csapott le egyszerre. A
rendőrség tájékoztatása szerint Ceglédről tíz,
Budapestről pedig egy embert állítottak elő,
ráadásul a fővárosban több lopott terméket
is találtak két jármű rakterében.
A rendőrség szerint a banda tagjai 2019 ele-
jétől a ceglédi, az albertirsai és a ferencvá-
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rosi vasútállomáson feltörték a várakozó te-
hervagonokat, a lopott áruk eladásával kere-
sett több millió forintot pedig felélték. A va-
gonokból nagy mennyiségű súrolószert, fer-
tőtlenítőszert, de kerékpárokat is loptak, va-
lamint a gyanúsítottak közül ketten decem-
berben elfogott társaikkal részt vettek abban
a 2020 májusi ceglédi bűncselekményben,
ahol több százezer forintot érő orvosi köt-
szereket zsákmányoltak.
Az elkövetők lakásán, tartózkodási helyén és
gépkocsijaikban zálogjegyeket, nagy értékű
televíziókat, okostelefonokat foglaltak le a
rendőrök nagy mennyiségű dobozolt ruhane-
mű és egyéb termék – köztük egérpad, toll-
tartó, tollasütő, arclemosó kendő – mellett.

Hét gyermeklánnyal
kezdett ki a neten

A CEGLÉDI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG vádat emelt
egy fiatalember ellen, aki netes csevegő-
felületeken több kiskorú lányt vett rá arra,
hogy szexuális cselekményt végezzenek,
miközben ő nézi őket. A vádirat szerint a
huszas évei közepén járó elkövető több fel-
használónévvel is regisztrált közösségi olda-
lakra, majd csevegőalkalmazások segítségé-
vel vette fel a kapcsolatot a – kilenc és ti-
zenöt éves kor közötti – sértett lányokkal.
Miután a sértettek bizalmába férkőzött, rá-
vette őket arra, hogy küldjenek neki mezte-
len intim testrészeikről képeket. Ezután rá-
vette őket arra is, hogy végeznek különböző
szexuális cselekményeket, amelyeket ő
videochaten végignézhet. Aki erre nem volt

rögtön hajlandó, azt megzsarolta azzal, hogy
a korábban elküldött képeit különböző kö-
zösségi oldalakon elérhetővé teszi a nyilvá-
nosság számára.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság által
nyomozott ügyben a Ceglédi Járási Ügyész-
ség többrendbeli szexuális visszaélés, minősí-
tett szexuális kényszerítés és gyermekporno-
gráfia bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.

PEST MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG sajtóközleménye alapján

Levelek alatt lapult a
zsákmány

A CEGLÉDI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG indítvá-
nyozta egy férfi letartóztatását, aki egy lakó-
helye közelében lévő tanyáról lopott. A
megalapozott gyanú szerint az elkövető és
eddig ismeretlenül maradt társa 2020. nov-
ember 29-ről november 30-ra virradó éjsza-
ka Cegléd egyik külső területén lévő tanyá-
ról ellopott két segédmotoros kerékpárt, egy
mosógépet, egy láncfűrészt a hozzá való
üzemanyaggal és pótláncokkal együtt. A két
motort ezután a tanya körüli erdős részen az
avar alá rejtették úgy, hogy az még az ava-
tott szemeknek sem tűnt fel.
A ceglédi rendőröknek sikerült rövid időn
belül felderíteni az egyik elkövető személyét
és őt lopás bűntette miatt hallgatták ki gya-
núsítottként. A Ceglédi Járási Ügyészség a
férfi letartóztatását bűnismétlés továbbá a
bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt
indítványozta. A motorok mesteri elrejtésé-
ről készült fotók a szemlén készültek.

PEST MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG sajtóközleménye alapján
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Egyeztetés kerékpárút
építésről

A NAGYKŐRÖS-NYÁRSAPÁT-CEGLÉD kerékpár-
út építéséről tartottak egyeztetést január 15-én a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban. A meg-
beszélésen a gesztor, Nagykőrös képviseletében
Dr. Czira Szabolcs polgármester, Dr. Nagy
Lajos jegyző, Szilágyi Csaba irodavezető és
Tóth Zoltán műszaki ügyintéző vettek részt. A
megbeszélés kezdetekor Nagykőrös polgármes-
tere köszöntötte Kis Miklóst, Nyársapát polgár-
mesterét, Dr. Csáky Andrást, Cegléd polgármes-
terét, a Ceglédi Polgármesteri Hivatal munkatár-
sait, a kivitelezést végző cég képviselőit és a be-
ruházás műszaki ellenőrét.

Éremlelet
FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉKŰ, 7000 dara-
bos éremkincsre bukkantak december végén
fémkeresővel a Pestet Nagykőrössel össze-
kötő egykori út mentén. A mintegy hétezer
ezüstpénzből és négy aranyéremből álló kö-
zépkori leletegyüttesre a Ferenczy Múzeumi
Centrum munkatársai akadtak rá az Újlen-
gyel középkori lelőhelyén végzett régészeti
kutatásokon. Ez a legnagyobb értékű késő
középkori éremkincs Pest megyében.
A leletegyüttesben a legkorábbi veret egy
Lucius Verus (161–169) ezüst denarius, to-
vábbá egy tucat aquileiai denárt, illetve ja-
vában I. Mátyás (1458–1490), II. Ulászló
(1490–1516), valamint II. Lajos (1516-
1526) korabeli denárokat és obulusokat tar-
talmazott. A felszedés során egy szövet alatt

négy, I. Mátyás (1458–1490) korabeli arany-
forint lapult. Különlegesség egy vatikáni
denár, ami II. Pius (1458–1464) pápa pénz-
kibocsátásából származik, és igen ritka
éremnek számít Magyarországon. A
leletegyüttes korabeli összértéke körülbelül
74 aranyforinttal lehetett azonos, amin az
akkori időben 7 lovat, ma pedig egy luxus-
autót lehetne vásárolni. A kincset az akkori
emberek a településükön, valószínűleg egy
támadás során rejthették el, a Pestet Nagy-
kőrössel összekötő út mentén.

Az Eatrend Kft. - a magyar közétkeztetési piacon több mint
10 éve jelen lévő, az ország teljes területén összesen 32 kony-

hával rendelkező magyar magántulajdonban lévő vállalat
ELEKTROMOS/VILLAMOSSÁGI TERÜLETEN

JÁRTAS KARBANTARTÓ munkatársat keres.
Főbb feladatok, munkák:
• Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek

karbantartása
• Gépeken, berendezéseken tervszerű megelőző

karbantartás elvégzése
• Üzemzavarok elhárítása, javítási, felújítási feladatok ellátása
• Konyhák, telephelyek karbantartása
• Nagyüzemi konyhai gépek karbantartása, szerelése,

állapotuk folyamatos figyelése
• Üzemeltetés során felmerülő meghibásodás javítása
Az álláshoz tartozó elvárások:
• Villamos-ipari technikus, villamos berendezés-szerelői,

vagy más villamos szakmunkás végzettség
• Karbantartás területén szerzett több éves tapasztalat
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
Pontos, precíz munkavégzés
B kategóriás jogosítvány
Rugalmasság
Munkavégzés helye: Albertirsa
Napi munkaidő: 8 óra

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

Amit kínálunk:
• Hosszú távú bejelentett

munkalehetőség
• Utazási hozzájárulás
• Napi étkezés

Fotó: Ferenczy Múzeumi Centrum





Helikopteres mentés
HELIKOPTERES MENTÉSRE VOLT SZÜKSÉG janu-
ár 13-án délelőtt Nagykőrösön a Hősök terén,
ahol egy idős nőhöz kértek a mentők légi segít-
séget. A Nagykőrösi Önkormányzati Hírek arról
számolt be az Országos Mentőszolgálattól ka-
pott tájékoztatás alapján, hogy a mentőhelikop-
tert egy idős nőhöz riasztották, aki rosszul lett,
és bár hosszasan próbáltak újraéleszteni, de saj-
nos nem lehetett megmenteni az életét.

Tűzeset Albertirsán
KIGYULLADT EGY 36 NÉGYZETMÉTERES FA
melléképület december 15-én délelőtt Albert-
irsán, a Madách utcában. A tűzoltók kiérke-
zésekor az épület már teljes egészében égett,
a tűz veszélyeztette a szomszédos lakóházat
is. A tüzet ceglédi hivatásos tűzoltók oltották
el, akadályozták meg a lángok továbbterjedé-
sét, majd vizsgálták át az épületet. – tájékoz-
tatott Csámpai Attila a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Közúti balesetek
AUTÓBALESET TÖRTÉNT AZ M4-ES autóúton
december 11-én késő délután Ceglédbercel
közelében. A balesetet az okozta, hogy egy
kamion vészvillogóval próbált lehúzódni mű-
szaki hiba miatt, majd a mögötte haladó oszt-
rák rendszámú autó fékezés nélkül belehajtott.

A kamionban és a személyautóban 1-1 fő uta-
zott. Az autó sofőrje a baleset következtében
súlyos sérüléseket szenvedett, őt a mentők
kórházba szállították. A baleset helyszínelésé-
nek ideje alatt teljes útzár volt érvényben.

HALÁLOS BALESET TÖRTÉNT JANUÁR 4-ÉN
koraeste Abony és Szolnok között a 4-es szá-
mú út 94-es kilométerénél, ahol személyautó
és kamion ütközött frontálisan. A személyau-
tóban utazó középkorú férfi olyan súlyos sé-
rüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét
vesztette. A helyszínelés idejére az utat teljes
szélességében lezárták. A helyszínen a kami-
on sofőrje elmondta, hogy Budapest irányába
haladt, majd arra lett figyelmes, hogy a szem-
ből érkező személyautó hirtelen áttér a sávjá-
ba. Ezt követően, hogy az ütközést elkerülje,
az út menti árokba rántotta a kormányt, de az
ütközést így sem tudta elkerülni.
Fotó: Farkas Zsolt

Fotó: Önkormányzati Hírek Nagykőrös
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Enyves kezű zsugás
KÖZEL FÉLMILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ aranyék-
szerrel távozott egy fiatal lány az újévi zsu-
gázásról – elfogták a rendőrök.
Egy ceglédi nő tett bejelentést a rendőrsé-
gen, miszerint január 8-án lakásán kártya-
partit tartott, melynek során az egyik szekré-
nyén található porcelán ékszerdobozból,
nagy valószínűséggel egyik vendége az
aranyékszereit ellopta, ezzel közel félmillió
forint kárt okozott. A rendőrök a bejelentést
követően megkezdték az adatgyűjtést, több
zálogházat kerestek fel. Az egyik üzletben
2021. január 11-én megtalálták az eltulajdo-
nított ékszerek jelentős részét, a tolvajról pe-
dig ekkorra már érdemleges információval
rendelkeztek. A 20 éves csemői nőt előállí-
tották a rendőrkapitányságra és gyanúsított-

ként hallgatták ki. A nő cselekményét elis-
merte és a még zálogba nem adott ékszere-
ket átadta a rendőröknek. Vele szemben a
további eljárást a Ceglédi Rendőrkapitány-
ság Vizsgálati Osztálya lopás vétségének
gyanúja miatt folytatja le, szabadlábon vé-
dekezhet.
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BALESET TÖRTÉNT DECEMBER 26-ÁN dél-
után az M4-es autóúton, ahol egy gépkocsi
Ceglédbercelnél árokba borult a 60-as kilo-
méterszelvénynél a Szolnok felé vezető ol-
dalon. Műszaki mentés céljából a ceglédi hi-
vatásos tűzoltókat riasztották a balesethez,
akik egy embert kiszabadítottak a járműből.
A helyszínen megtudtuk, az Opel-ből kifo-
gyott az üzemanyag, ezért bekapcsolta a
vészvillogót, éppen félre akart állni, amikor
a mögötte haladó Ford fékezés nélkül a há-
tuljába rohant. Az ütközéstől az Opel az
árokba repült, ott a feje tetején állt meg, míg
a Ford megpördült. Az Opelben egy hölgy,

a Fordban egy férfi és egy kiskutya utazott.
A baleset résztvevői szerencsére csak köny-
nyebb sérüléseket szenvedtek.

KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT össze
december 30-án délután Cegléden, a Kőrö-
si és a Déli utak kereszteződésében. A gép-
kocsikban a sofőrök utaztak, az összetört
autók forgalmi akadályt okoztak. A ceglédi
hivatásos tűzoltók áramtalanították és át-
vizsgálták a járműveket, majd biztosították
a helyszínt.

KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT össze ja-
nuár 7-én délután Abonyban, a Szelei úton.
Az ütközés következtében egy gázcsonk is
sérült – amiből szivárgott a gáz –, illetve egy
közkutat is kidöntöttek, amiből a folyt a víz.
A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanítot-
ták és átvizsgálták a járműveket, egy embert
a roncsból kézi erővel kiemeltek, majd biz-
tosították a helyszínt. A szolgáltatók szak-
emberei megszüntették a gáz-és a víz szi-
várgást. A műszaki mentés ideje alatt az
érintett útszakaszt lezárták. – tájékoztatott
Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság szóvivője.

Fotó: Farkas Zsolt
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Kedves Szülők, Kedves Tanulók!

A Ceglédi Tankerületi Központ veze-
tőjeként szeretettel köszöntöm Önö-

ket! A következő oldalakon a ceglédi
iskoláink bemutatkozásait olvashatják.

Fontos döntés ez az Önök életében, mi pedig
abban a reményben készítettük el ezt a rövid
ismertetőt, hogy segítsük Önöket a válasz-
tásban.
A 2020-as év komoly próba elé állította az
iskolákat. A digitális munkarendre történő
átállás és a járványhelyzetben történő jelen-
léti oktatás sok fegyelmezettséget követelt
és sok új tapasztalatot hozott. Intézménye-
ink, pedagógusaink kiállták a próbát, jó szív-
vel ajánlom intézményeinket az Önök fi-
gyelmébe.
Remélem, a következő oldalakon bemutat-
kozó iskolák közül minden érdeklődő szülő-
nek és tanulónak sikerül majd kiválasztani a
hozzá legközelebb álló, a számára leginkább
megfelelő intézményt, és együtt – reménye-
ink szerint a vírusveszélytől is megszaba-
dulva – indíthatjuk az új tanévet 2021 szept-
emberében!

FODOR GÁBOR tankerületi igazgató
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Iskolái
Cegléd és Környéke

Suli melléklet
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2020/2021-es tanévtől nagy válto-
zások történtek a szakképzésben.
Megszűnt az OKJ rendszer, az
új szakmajegyzékben 176-ra csök-
kent az alapszakmák száma.
Jó néhány régi szakképesítés el-

törlésre, mások összevonásra (gépi forgá-
csoló + cnc gépkezelő → gépi és cnc forgá-
csoló) vagy átnevezésre (pincér → pincér-
vendégtéri szakember) kerültek. Változott
az iskolatípusok elnevezése is. A korábbi
szakgimnázium a technikum, a szakközép-
iskola pedig a szakképző iskola
nevet kapta. Az átalakítás követ-
keztében a kilencedik évfolya-
mon megteremtődött az átjárás
lehetősége a két iskolatípus kö-
zött, mert az első évfolyamban
mindkét képzési formában kizá-
rólag ágazati alapoktatás zajlik.
További újdonság, hogy minden
szakképzésbe újonnan belépő tanuló, füg-
getlenül a választott szakmától, ösztöndíj-
ban részesül. Az ösztöndíj mértéke a tanul-
mányi eredmény függvényében változik.
A technikum érettségi bizonyítvány és egy-
ben technikusi oklevél megszerzésére irá-
nyuló képzési forma. A tanulók a 10. évfo-
lyam végén ágazati alapvizsgát tesznek. A di-
ákok négy kötelező közismereti tárgyból
érettségiznek, melyek közül több tantárgyból
előrehozott vizsgát is tehetnek a 12. évfolyam
végén. Bizonyítványuk a 13. év végén esedé-
kes technikusi szakképesítés szakmai vizsgá-
jával egészül ki, ez lesz az ötödik érettségi
tárgy, így a tanulmányaik végén, a sikeres
vizsgát követően érettségi bizonyítványt és
technikusi oklevelet is kapnak a tanulók. A
nyelvvizsga megszerzésére szintén adott a le-
hetőség, hiszen ugyanolyan összóraszámban
történik a nyelvtanulás, mint a gimnázium-
ban, de itt egy nyelvből. A technikum képzé-

si ideje tehát összességében 5 tanév.
A szakképző iskola első évében a képzés
helyszíne az iskola és az iskolai tanműhely.
A tanulók a 9. évfolyamot követő sikeres
ágazati alapvizsga megszerzésével folytat-
hatják tanulmányaikat a duális képzésben.
Ennek szellemében a tanulók kikerülnek a
vállalatokhoz, vállalkozókhoz, ahol a szakma
elsajátítása döntő mértékben történik. Az
utolsó tanévet kivéve minden évfolyamon
összefüggő nyári gyakorlatot kell teljesíteni,
amely maradéktalan letöltése feltétel a maga-

sabb évfolyamba lépésnek. A 11.
évfolyam végén esedékes szakmai
vizsga sikeres letétele esetén a
szakképesítés megszerzése mellett
megnyílik a lehetőség a tanulmá-
nyok folytatására, amit további két
tanév után az érettségi vizsga és az
érettségi bizonyítvány zárhat le.
Ebben az esetben a tanulónak négy

kötelező közismereti vizsgatárgyból kell
érettségi vizsgát tenni, az ötödik vizsgatárgy
a már korábban teljesített szakmai vizsga. A
szakképző iskola képzési időtartama tehát
összességében 3+2 tanév.
A pályaválasztás előtt álló általános iskolás
tanulók és szüleik középiskoláink szakma-
kínálatáról és az új szakképzési rendszerről
részletes tájékoztatást találhatnak az online
nyílt napok elnevezésű aloldalunkon:
https://ceglediszc.hu/online-nyilt-nap/.
Iskoláink továbbra is nagy hangsúlyt fektet-
nek a felnőttként tanulni vágyók képzésére,
ezért igényeikhez igazodva, délutáni óra le-
osztással szakmai oktatást szervezünk. Az új
szakmajegyzékben szereplő szakmák közül
akár kettőt ingyenesen tanulhatnak a hoz-
zánk jelentkezők. Aktuális képzési kínála-
tunk megtalálható a honlapunkon:
https://ceglediszc.hu/felnottoktatas/.

BUNCSÁK GÁBOR Ceglédi SZC főigazgató
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skolánk – a CSZC Közgazdasági és
Informatikai Technikum – a Ceglédi
Szakképzési Centrum intézménye,
ezért legszorosabb szakmai kapcsola-
taink természetesen a központtal és a
másik 5 iskolával vannak.
A személyiségfejlesztést a szakmailag

és módszertanilag jól felkészült pedagógu-
sok irányítják, akik munkájukban támoga-
tást kapnak az innovatív, változásokat nap-
rakészen követő vezetőjüktől. A tanulói fej-
lesztés alapját az intézménybe bekerült diá-
kok tanulási eredménye adja. A tanulókat az
alapfeladataik elvégzése mellett kiemelten
segítjük a továbbtanulás megvalósulására.
Felkészítjük diákjainkat ECDL-vizsgára,
nyelvvizsgára, melyeket iskolánkban is le-
tehetnek. A közösségfejlesztés területén ki-
emelkedőek a tanórán kívüli közösségi
programok, amelyekbe a szülők is bekap-
csolódhatnak.
A kétszintű érettségi rendszer bevezetése óta
emelt érettségi vizsgaközpont vagyunk.
Iskolánk pedagógusai rendkívül fontosnak
tartják a folyamatos megújulást, önképzést,
sok tanárunk rendelkezik több diplomával,
szakvizsgával. Szakmai kompetenciájukat az
innovatív szellemiség, a képzés és önképzés
iránti elkötelezettség és nyitottság jellemzi.

A Ceglédi Közgáz a kompetenciamérések,
az érettségi és a tanulmányi versenyek ered-
ményei alapján 2018-ban a tisztán szakkép-
zéssel foglakozó iskolák között Pest megyé-
ben az 1. helyet foglalta el, a kiemelkedő
pedagógiai teljesítményű iskolákat tekintve
pedig országosan a 27. helyen állt!
A Ceglédi Közgázban évfolyamonként há-
rom technikumi osztály van.
A Gazdálkodás és menedzsment ágazaton
az osztályokban pénzügyi-számviteli ügy-
intéző és vállalkozási ügyviteli ügyintéző,
az Informatika és távközlés ágazaton az
osztályokban szoftverfejlesztő és -tesztelő
és informatikai rendszer- és alkalmazás-
üzemeltető technikus szakma tanulható.
A Gazdálkodás és menedzsment ágazaton
angol és német nyelvű csoport is indul.
Az Informatika és távközlés ágazaton ha-
ladó angol és eddig németet tanulóknak kez-
dő angol csoportot indítunk.
A technikumi képzésben, mindhárom osz-
tályban, már kilencediktől megvalósul a vá-
lasztott ágazat, majd 11.-től a választott
szakma tanulása.
Az 5 éves középiskolai oktatást érettségi
vizsga zárja 12. és 13. évfolyamon négy
közismereti tárgyból, közép- vagy emelt
szinten. Az ötödik érettségit a 13.-ban >>>

„Az oktatás értéke egy iskolában nem a sok tényanyag megtanulása,
hanem agytréning, ami megtanít úgy gondolkodni valamiről,

ahogy azt a könyvekből nem lehet megtanulni.” (Albert Einstein)

i
Bemutatkozik a Közgáz
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letett szakmai vizsga eredménye adja. Az
itteni érettségivel közgazdasági, illetve in-
formatikai munkaköröket lehet betölteni.
A Ceglédi Közgáz egy olyan pozitív légkö-
rű iskola, amely a közép- vagy emelt szintű
érettségire való felkészítés mellett szakmai
végzettséget is ad, és ahonnan jó eséllyel le-

het jelentkezni egyetemre vagy főiskolára.

Imréné Lukácsi Ildikó igazgató
Ceglédi SZC Közgazdasági
és Informatikai Technikum
www.ckik.hu, 53/505-090

https://www.facebook.com/ckik.hu/

inden évben nagy figyel-
met fordítunk arra, hogy a
lehető legkörültekintőbben
tudjuk a tanulókkal és szü-
leikkel megismertetni az
általunk oktatott szakmákat.

Az idei év más, rendhagyó, hiszen a
pandémia végett nincsen lehetőség a szemé-
lyes kontaktusra, ezért digitális, online for-
mában próbálunk meg Önöknek segítséget
nyújtani az amúgy sem könnyű pályaválasztás
kapcsán.
A 2021/2022. tanévre technikumba és szak-
képző iskolába iskolázunk be tanulókat.
A technikum 5 éves, vagyis a 13. évfolyam
végén a tanulók érettségi bizonyítványt és
technikusi végzettséget igazoló oklevelet is
szerezhetnek.
A technikusi oklevél a tanulók számára
előnyt jelent a szakirányú egyetemi vagy fő-
iskolai továbbtanulás esetén is!
A technikum 9. évfolyamára az alábbi szak-
mákra hirdetünk felvételt:
- elektronikai technikus, kód: 0001
- ipari informatikai technikus, kód: 0001
- gépgyártástechnológiai technikus, 0002
- mechatronikai technikus, kód: 0003
- fodrász, kód: 0004
- kozmetikus technikus, kód: 0004
- közszolgálati technikus kód: 0005
A szakképző iskola 3 éves. A szakma meg-
szerzését követően itt is nyitott a lehetőség
az érettségi, majd akár a technikusi képzett-
ség megszerzésére is.
A szakképző iskola 9. évfolyamára az aláb-
bi szakképesítésekre iskolázunk be tanulókat:

- villanyszerelő kód: 0011
- hegesztő, kód: 0012
- gépi és CNC forgácsoló, kód: 0013
- szerszám és készülékgyártó, kód: 0014
- divatszabó, kód: 0015
- festő, mázoló, tapétázó, kód: 0016
- asztalos, kód: 0017
- rendészeti őr. kód: 0018
A szakképzésben a technikumban, és a
szakképző iskolában mindenki szakképzé-
si ösztöndíjat kap, a tanulói juttatás a jó
eredményt elérő diákok esetében a techni-
kumban és a szakképző iskolában is elérhe-
ti a minimálbért. Az ösztöndíj egy részét az
eredményes vizsga után egyösszegben kap-
ja meg a tanuló.
A részletes felvételi tájékoztatónk és in-
teraktív szakmaismertetőnk elérhető a
http://www.bem-cegled.hu honlapon, isko-
lánk facebook oldalán (https://facebook.com
/bemcegled/) vagy személyesen lehet érdek-
lődni az 53/505 350-es telefonszámon.

FERNENGEL KATALIN igazgató

A Bem szakmai kínálata
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Ceglédi SZC Unghváry László
Vendéglátóipari Technikum és
Szakképző Iskola Budapesttől
70 km-re, Cegléden a városköz-
pontban található. Tevékenysé-
günk középpontjában a minőségi

oktató- és nevelő munka áll, mely biztosítja
tanulóink kompetenciáinak fejlesztését a
szülők, a munkáltatók és a munkaerőpiac el-
várásainak megfelelően.
Iskolánk két tagozaton kínálja képzéseit:
A technikumi tagozaton a kereskedelem
ágazat és turizmus-vendéglátás ágazatban
is 5 éves képzésben tanulhatnak nálunk a di-
ákok közismereti és szakmai tantárgyakat. A
négy kötelező közismereti tárgyból tesznek
érettségit a diákok, a technikusi szakképesí-
tés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik
érettségi tárgy. Így a 13. év végi sikeres vizs-
ga után két végzettséget igazoló bizonyít-
ványt kap a tanuló, – kézhez kapja az érett-
ségi bizonyítványát és a technikusi végzett-
ségét igazoló oklevelét. A technikumban
megszerzett tudás megteremti a lehetőségét
annak, hogy a jó eredménnyel végzettek a
szakmai vizsgájuk eredményének figyelem-
bevételével továbbtanulhassanak a felsőok-
tatásban azonos ágazaton belül.
A másik tagozaton, a szakképző iskolában
három év alatt szerezhető szakmai végzett-
ség. Egy osztályban kereskedelmi értékesí-
tőket képzünk, a vendéglátó szakmákban 1-
1 cukrász, pincér-vendégtéri szakember és
szakács osztályt indítunk.
Az első év ágazati ismereteket adó képzés,
az azt követő két évben duális képzés folyik,
elsősorban munkaszerződés keretén belül. A
végzés után itt is nyitott a lehetőség az érett-
ségi vagy akár a technikusi képzettség meg-
szerzésére is.
Jól felszerelt tanműhelyekben, tankonyhá-
ban, tanétteremben mester szakoktatóktól sa-

játíthatják el diákjaink a szakmai alapokat,
majd munkaszerződéssel folytathatják a gya-
korlatukat külső munkahelyeken. Iskolánk
mintegy 50 kereskedelmi és vendéglátó-egy-
séggel áll kapcsolatban, ahol élőmunkában
tapasztalhatják meg a szakmák követelmé-
nyeit, valamint a szakma iránt elkötelezet-
teknek ismét lehetőségük lesz külföldi szak-
mai gyakorlatokon való részvételre is, ahol a
szakmai tudásuk mellett az idegennyelvi tu-
dásukat is magasabb szintre emelhetik.
Több évtizedes hagyomány, hogy diákjaink
szép sikereket érve el öregbítik iskolánk hír-
nevét a gyakorlatorientált megmérettetése-
ken, az országos szakmai tanulmányi verse-
nyeken.
Iskolánk diákönkormányzata színes és vál-
tozatos programokat kínál tanulóink számá-
ra, a sportolni vágyó diákoknak lehetőségük
van többféle sportágban sportversenyeken
részt venni. Évről-évre bekapcsolódunk a
városi rendezvények lebonyolításába, akár
színvonalas ünnepi műsorról, akár a rendez-
vények vendéglátós tanulóink által történő
lebonyolításáról legyen szó.
Az érdeklődők további információkat sze-
rezhetnek az alábbi elérhetőségeken:

http://www.cegledikersuli.hu
https://www.facebook.com/cegledikersuli
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Ceglédi Táncsics Mihály
Általános Iskola

KEDVES SZÜLŐK! A CEGLÉDI TÁNCSICS Mihály
Általános Iskola közel 150 éve áll a közokta-
tás szolgálatában. Egyik meghatározó profi-
lunk a zenetagozat, mely 1955 óta működik.
Nyelvi tagozatot 1953 óta indítunk, amelyet
2020 szeptemberétől angol-magyar két ta-
nítási nyelvű képzéssé alakítottunk.

Angol-magyar két ta-
nítási nyelvű osztály
A magyar és angol
nyelvi órák csoportbon-
tásban zajlanak, utóbbiakat anyanyelvi lek-
tor – amerikai tanár – segíti. Angol nyelven
folynak a rajz, ének és a testnevelés órák. A
családias hangulatú Selyem utcai épületünk-
be várjuk leendő kis tanítványainkat!

Normál tantervű osztály
Népkör utcai épületünk-
ben induló elsős osztá-
lyunkat azoknak javasol-
juk, akiknél írási, olvasá-

si, számolási vagy beszéd probléma merül
fel, vagy ahol a szülő szeretné későbbre idő-
zíteni a nagyobb terhelést. Változatos mód-
szerekkel, személyre szabott és differenciált
feladatokkal segítjük a gyerekeket az alap-
készségek elsajátítása érdekében.

Digitális kultúra orientáció
Interaktív tanulási programok alkalmazásá-

val a felfedező, cselek-
vő tanulás kerül előtér-
be. Segítjük a tanulókat
abban, hogy a digitális

környezetből nyert adatokat, információkat
más tantárgyak tanulásához, egyéni érdeklő-
désük kielégítéséhez felhasználhassák.

Ének-zene tagozat
A zenei nevelés hatására a
tanulók értelmi, érzelmi és
szociális képességei is fej-
lődnek. Segít a nyelvtanulás-
ban, a matematika könnyebb elsajátításában,
az olvasásban. Megismerkednek a konstruk-
tív matematika alapjaival: a sakk és a LEGO
eszközökkel fejlesztjük a logikus és kreatív
gondolkodásukat.

Hatalmas udvar-
ral, zöld terület-
tel rendelkezünk.
Aránylag kis
osztálylétszám-
mal működünk.
Órarendi órák

között szerepel a néptánc oktatása, délutáni
foglalkozásaink: angol szakkör, tömegsport,
valamint rajzszakkör is működik.

Iskolaelőkészítő foglalkozásainkról az
elérhetőségeinken tájékozódhatnak.

RIMÓCZI GÁBOR igazgató
2700 Cegléd, Eötvös tér 8. 53/311-731

www.ctmi.hu, info@ctmi.hu

Losontzi István
EGyMI Szakiskola,

Készségfejlesztő Iskola
és Kollégium

A LOSONTZI ISTVÁN EGYSÉGES Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény, Szakis-
kola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Cegléden a Buzogány utca 23. szám alatt
található.
Intézményünkben óvodás korú, általános is-
kolás és szakiskolás gyermekek, diákok ne-
velése-oktatása történik. A tanulók szakértői
vélemény alapján nyerhetnek felvételt. In-
tézményünkbe Cegléd és vonzáskörzetéből
érkeznek gyermekek/diákok.
A kulcsszó és a kiindulási alap az egyéni
differenciálás a gyógypedagógia eszköz-
rendszerével.
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Intézményegységeink:
• Óvoda és Autista Óvoda
• Általános Iskola, Autizmussal Élők Iskolája
• Fejlesztő nevelés-oktatás
• Szakiskola
• Készségfejlesztő Iskola
• Utazó Gyógypedagógusi Hálózat
• Kollégium

Szakiskolánkban a
következő képzésekre várjuk a jelentke-
zőket:
• Textiltermék összeállító
• Asztalosipari szerelő
• Fémipari gyártás előkészítő
• Bolti előkészítő
Készségfejlesztő Iskolánkba a következő

képzésekre várjuk a jelentkezőket:
• Szövött – tárgy készítő
• Háztartástan – életvitel

Egyéb választható szakképzéseink a fenti-
eken kívül:
• Számítógépes adatrögzítő
• Parkgondozó
• Kerti munkás

Utazó gyógypedagógusi hálózatunk műkö-
dése során a város általános és középiskolá-
ival együttműködve nyújtunk segítséget az
integrált nevelés-oktatásban.
Tanulóink folyamatosan részt vesznek me-
gyei és országos sportrendezvényeken, ahol
különböző sportágakban, kiváló eredménye-
ket érnek el.
Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk
ismét elnyerte az „Örökös Boldog Óvoda és
Iskola” címet. Iskolánk bázisintézmény.

FARKAS EDIT intézményvezető

Szeretnél olyan iskolába
járni, ahol fontos vagy

és figyelnek Rád?

AZ ELMÚLT TANÉVBEN ÉRETTSÉGIZETT
nyelvi előkészítő osztály tanulóinak 89%-a
szerzett középfokú vagy felsőfokú komplex
nyelvizsgát és 79%-a tanult tovább a tervei
szerint. Az itt érettségiző tanulóink közül so-

kan informatikus, kereskedelem-marketing,
hadtudományi és honvédtisztképző, orvosi
vagy a jogi karon végeznek. A diákok moti-
váltságának köszönhetően a különböző ta-
nulmányi versenyeken is vannak országos és
megyei eredményeink.

A négyosztályos gimnáziumi képzés az álta-
lános műveltség megszerzését, jó érettségi
eredmények, majd felsőfokú továbbtanulási
lehetőségek elérését célozza. >>>
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Itt is megszerezhe-
tő a nyelvvizsga és
az emelt szintű
érettségi vizsga.
Az országos kom-
petenciamérések
alkalmával igen jó
eredményeket ér-
nek el diákjaink, a
megismert muta-
tók alapján a hoz-
záadott pedagógiai
érték is magas.

Mindkét osztály-
ban lehet honvé-
delmi alapismere-
teket tanulni. Az
oktatás a Honvé-
delmi Minisztéri-
ummal és a Ma-
gyar Honvédség
86. Szolnok Heli-
kopter Bázissal
együt tműködve
valósul meg. Ren-
geteg program, ki-
rándulás, nyári tá-
bor, verseny, tema-
tikus nap, katonai
testnevelés, lövé-
szet szakkör várja
az érdeklődőket. Ezt követően választott tan-
tárgyként érettségi vizsgát is tehetnek a diá-
kok.

További lehetőségek:
• alacsony létszámú nyelvi csoportok
• emelt szinten választható tantárgyak
• pszichológiai ismeretek tanulása
• életvezetési és pénzügyi ismeretek tanulása
• évente legalább egyszer többnapos belföl-

di kiránduláson vehetnek részt tanulóink
• évente legalább egyszer nyári tábort szer-

vezünk
• ösztöndíjak havi rendszerességgel: honvé-

delmi, tanulmányi, természettudományos
kategóriában

Intézményünkben a diákok és a pedagógu-

sok mindent megtesznek annak érdekében,
hogy elérjék a kitűzött céljaikat. Ebben tá-
mogat bennünket a Ceglédi Tankerület és
Abony város Önkormányzata is. Örömmel
tölt el bennünket, ha a diákokat és a szülőket
elégedettnek látjuk. A tehetséges, szorgal-
mas tanuló eredményt hoz önmaga, családja
és iskolája számára is.
Várjuk az abonyi és a környékbeli diáko-
kat a Kinizsi Pál Gimnáziumba!

Honlap: www.kinizsi-abony.hu/new
Tel: 06-53/360-071

STUMMER-MÉSZÁROS BERNADETT
megbízott intézményvezető

SZENDREI-JUHÁSZ ÁGNES
humán munkaközösség-vezető
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A CEGLÉDI GIMI DÉL-PEST MEGYE egyik
legizgalmasabb iskolája: régi, ám szellemi-
sége, céljai nagyon is modernek. Hivatá-
sunk, hogy a hozzánk járó diákok nyelveket
tudjanak, hogy főiskolákra, egyetemekre
jussanak be. Folyamatosan fejlesztjük az
informatikai eszközeinket, a szaktárgyi ok-
tatást kiegészíti az eredményes nyelvvizsga-
felkészítés (például a csoportjaink átjárható-
ak), és a felsőoktatási intézményekkel is
közvetlen kapcsolatot tartunk fenn (többek
között a BME-vel, Corvinus-szal), hogy
minél könnyebb legyen bejutni az or-
szág 30 legjobb egyetemi karára.
Az elmúlt tanévek eredményei is
mutatják, hogy sikeres az oktató-ne-
velő munkánk: jóval az országos át-
lag felett teljesítünk az országos
kompetenciaméréseken, sokan szerez-
nek közép vagy felsőfokú nyelvvizsgát,
többen két nyelvből. Az érettségi évében ta-
nulóink 75-80%-a nyelvvizsgával, több mint
fele egy vagy több tárgyból előrehozott
érettségi vizsgával is rendelkezik. Tanulóink
szép számmal emelt szinten tesznek ered-
ményes vizsgát. Az elmúlt években a leg-
rangosabb középiskolai tanulmányi verse-
nyen, az OKTV-n sokan jutottak a döntőbe,
s értek el dobogós vagy olyan helyezést,
amellyel plusz felvételi pontokat szereztek.
Továbbtanulási arányunk kiemelkedő, az el-
múlt években 90% körüli. Diákjaink szá-
mos országos és Kárpát-medencei versenyen
érnek el szép sikereket, legyenek azok ter-

mészettudományos vagy pénzügyi témájúak.
2021-ben induló képzéseink:
• 4.-eseknek – egy nyolc évfolyamos,
• 8.-osoknak – három hagyományos négy

évfolyamos osztály.
A négyosztályos képzésbe beíratkozók a
nyelvi (angol vagy német), matematikai és
integrált természettudományos, humán és
informatika tagozat közül választhatnak.
Nemcsak a szaktudományok magas szintű
művelésére fordítunk nagy gondot, hanem a

művészeti tárgyak támogatására is: fon-
tos szerep jut az énekoktatásnak, az or-
szágos hírű leánykarnak, ugyanakkor
a diákjaik művészeti kibontakozását is
támogatjuk. Színes szakköri életünk
van: színjátszó kör, hadtörténet, mate-

matika, biológia szakkörök működnek
nagy sikerrel Az iskola mindig is büszke

volt azokra a hagyományaira, amelyek kü-
lönlegessé teszik, amiért érdemes hozzánk je-
lentkezni, nálunk tanulni: ilyenek a gólya-
napok, kulturális bemutatók, christmas partyk,
ám kiemelkedik a három legjelesebb esemé-
nyünk, a szalagavató bál, az éneklő osztályok
versenye és a fordított nap.
A gimnázium sokat vár el a diákoktól, ám
sokat is nyújt nekik. Valljuk, kitartással, szor-
galommal, egy kossuthos érettségivel sokra vi-
heti az ember. Ezt bizonyítja sok-sok nálunk
érettségizett sikeres volt diákunk, akik külön-
böző területeken, például az üzleti életben, a
művészetekben, a sportban lettek sikeresek.
Várunk téged is a gimiben!

Tanulás és diákélet a Gimiben
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Dózsa György Kollégium
A CEGLÉDI DÓZSA GYÖRGY Kollégium a
város szívében helyezkedik el. A város ösz-
szes középiskolája, valamint a busz és a
vasútállomás is pár perc sétával elérhető
épületünktől. 1974 óta nyújtunk otthont a
közeli és távolabbi vidékekről érkező diá-
koknak. Szobáink 3 ágyasak, előte-
rükben beépített szekrény és mosdó
található. Emeletenként vizesblokk,
két tanuló, illetve tv szoba és tea-
konyha áll a diákok rendelkezésére.
A földszinten található az étterem.
Napi 3-szori étkezést biztosítunk az itt
lakóknak. A tanulást korrepetáló tanárok is
segítik, az SNI tanulók felkészülését gyógy-
pedagógus szakember is támogatja. A diá-
kok lelki támogatására iskolai szociális segí-
tő is rendelkezésre áll. Kollégiumunkban jól
felszerelt könyvtár is megtalálható, ahol

minden feltétel biztosított a nyugodt és ala-
pos felkészüléshez. Könyvtári állományunk
közel 7ooo kötetes, folyóiratok, számítógé-
pek és internet segíti a diákok tanulását.

A diákok szabadidejükben különféle szakkö-
ri és sportfoglalkozásokon is részt vehetnek,
használhatják a kollégium kondi-termét.
A Diákönkormányzat közreműködésével
hangulatos közös kollégiumi programokat,
kirándulásokat szervezünk. Arra törek-
szünk, hogy a kollégisták második ottho-
nuknak érezzék intézményünket.
Várunk:
• ha fárasztó vagy körülményes a bejárás,
• ha szereted a közösségi életet,
• ha segítségre van szükséged a tanulásban.

Bővebb tájékoztatás és a kollégiumi életet
bemutató képek találhatóak honlapunkon:
www.dozsakollegium. hu

Elérhetőségeink
Címünk: 2700 Cegléd,
Rákóczi út 54-56.
Tel.: 53/500-506;

30/578 41 51
e-mail: dozsagyorgy.cegled@cegleditk.hu

Személyesen is érdeklődhetsz, várunk szere-
tettel intézményünkben!
A 2021/2022-as tanévre új kollégisták je-
lentkezését a középiskolai felvételt követő-
en várjuk!

Ceglédi Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola
A BÁZISINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDŐ CEGLÉDI
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
Pest Megye egyik legnagyobb zeneiskolája.
Tanulói létszáma 654 fő. A beiratkozó nö-
vendékeknek sokféle hangszertanulásra adó-
dik lehetősége: zongora, gitár, hegedű, csel-
ló, ütő, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon,
trombita, kürt, harsona, tuba és magánének.
Ügyesebb növendékeinknek lehetőségük

van, hogy kamarazenei oktatásban részesül-
jenek, vagy emelt óraszámban tanulják ked-
velt zenei tantárgyukat, illetve a zenei pá-
lyára felkészülhessenek.
Intézményünk hangszerállománya megyei
szinten is kiemelkedő, rendelkezünk megfe-
lelő mennyiségű tanulói és mester hangsze-
rekkel. Az iskolánkba beiratkozott növendé-
kek egyéni hangszeres főtárgy órán vehet-
nek részt, és szolfézs órán tanulhatják a ze-
nei-elméleti ismereteket. A legkisebbeknek
játékos tanítással indítjuk el a zene világával
való ismerkedést. A gyermekdalokon ke-
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resztül fejlesztjük
hallás és ritmusérzé-
küket, amely koruk-
nak megfelelően
sok-sok mozgással
és játékkal történik.
A zenei előképzőt
már általános iskola
1. osztályától indít-
juk. Megfelelő cso-
portlétszám összejö-
vetele esetén, zene-
tanáraink kijárnak az
általános iskolákba
megtartani a szol-
fézsórákat. A ki-
emelkedő képességű
és szorgalmas nö-
vendékeinknek lehe-
tőségük van részt
venni különböző ki-
írt tanulmányi verse-
nyeken, valamint te-
hetségkutató versenyeken.
A mese világával is összekapcsolt hangszer-
bemutató zenei előadásunkat reményeink
szerint május végén tartjuk, a felvételi alkal-
massági vizsgák pedig június első hetében

lesznek.
Iskolánk szeretettel várja azokat a zenét ta-
nulni vágyó fiatalokat, akik szívesen foglal-
koznának a zene alapos megismerésével, a
zenében való jártasság elsajátításával.

Tehetségeket támogat a MOL
PEST MEGYÉBŐL HAT FIATAL MŰVÉSZ és ku-
tató lett a győztese a MOL Tehetségtámoga-
tó Programjának, mely az idei tanévben ösz-
szesen 19 millió forinttal támogatja a 10-23
év közötti tehetséges művész- és
kutatójelöltek pályafutását. Az el-
nyert összeget a tehetségek legin-
kább hangszervásárlásra, előadá-
sokra és tudományos versenyekre
való felkészüléshez szükséges esz-
közök beszerzésére, vagy egy-egy
verseny útiköltségeinek támogatá-
sára fordíthatják majd. A Pest me-
gyei győztesek: Hervay Bence, informatika –
Érd, Dobos Levente, népzene – Vác, Eszenyi
Zsombor Dániel, klarinét – Gödöllő, Ferencz
Csaba, robotika – Valkó, Tallós Álmos

László, hárfa – Pilisszentlászló.
Cegléd térségéből támogatást nyert Bartúcz
Anna, animáció kategóriában Cegléd-
bercelről. Anna 2017-től animációs és élő-
szereplős, német nyelvű rövidfilmeket készít.
2018-ban az egyik animációs filmje nyert a

II. Ceglédi Filmszemlén és a Sza-
badfogású Számítógépversenyen.
2019-2020-ban a Székely Éva
megmenekülése című animációs
filmje nyert a III. Ceglédi film-
szemlén és a III. Hét Domb Film-
fesztiválon, díjazott lett a 26. Or-
szágos Diákfilmszemlén, a 22.
Faludi Nemzetközi Filmszemlén.

Jelenleg a harmadik szemesztert kezdte a
Gábor Dénes Főiskola Tudományos Diákkö-
rök „digitális festészet” kurzusán. A támoga-
tásból filmtechnikai eszközöket vásárol majd.



elyek voltak a legnagyobb
kihívások a tankerületben
a Covid-járvánnyal össze-
függésben?
- A válaszban külön kell
választani a tavaszi és az

őszi járványhelyzetet. Tavasszal a tantermen
kívüli digitális oktatás megszervezése volt a
fókuszban, míg a mostani helyzetben inkább
a jelenléti oktatás megtartásának a lehetősé-
gére törekedtünk. Tapasztalatom és a vissza-
jelzések alapján elmondhatom, hogy mindkét
kihívásnak sikerült megfelelni. A digitális
munkarendre történő átállást az intézmé-
nyekben kérdőívek segítségével mértük fel.
A kollégák 95%-a szerint összefogás volt ta-
pasztalható, 85%-ukban felébresztette az in-
novációt és a kreativitást ez a helyzet és csak
2%-uk nem bízott a váltás sikerességében.
Ahol erre szükség volt, megoldották az esz-
közhiányt. Ahol nem volt internet, ott postai
úton oldottuk meg a kommunikációt. Ennek
az időszaknak a legnagyobb kihívása a sze-
mélyes kapcsolatok hiánya volt. Ezért fontos
a jelenlegi helyzetben, hogy – legalább az ál-

talános iskolák vonatkozásában – biztosított
legyen a személyes jelenlét. Az intézmények
minden nap jelentik, hogy van-e érintett ta-
nár, egyéb alkalmazott, vagy diák és ennek
függvényében teszünk javaslatot a munka-
rendre. Az intézményekkel heti rendszeres-
séggel videokonferencia segítségével egyez-
tetünk, és egy zárt Facebook csoport is segít
a folyamatos kommunikációban.
- Hogyan értékeli: a tavaly tavaszi tapasztala-
tokat be tudták építeni a pedagógusok a digi-
tális oktatás terén az őszi iskolabezárás ide-
jén? Látható-e tekintetben fejlődés, változás?
- Feltétlenül. Amiben komoly és tudatos előre-
lépés történt, hogy a 40 különböző platform he-
lyett kettőt használ minden iskola azzal a meg-
kötéssel, hogy egy iskolában csak egyféle plat-
form alkalmazható. Erre a Tankerület informa-
tikusai felkészítették az intézményeket.
- A januári felvételiket hogyan érintik a korlá-
tozások? Hogyan valósulnak meg a középis-
kolások írásbeli és szóbeli felvételi vizsgái?
- Csak annyiban érintik a korlátozások, ameny-
nyiben azok a biztonságot és a járványügyi elő-
írások betartását jelentik. A középiskolai felvé-
telik lebonyolítása – járványügyi szempontból
– teljes mértékben megegyezik a tavaszi írás-
beli érettségi szervezésével. A Tankerület biz-
tosítja a fertőtlenítőszereket, maszkokat, a ter-
meket úgy rendezik be, hogy egy tanuló körül
1,5 -2 m távolságra lehet csak a másiktól. Az
épületbe lépve – hőmérséklet-mérés után –, a
teremben is fertőtleníteni kell a kezeiket, tarta-
niuk kell a távolságot. Ahol megnövekedett a
teremigény, ott a közeli általános iskolákban
biztosítunk ugyanilyen körülményeket.
- Mire számít, visszatérhetnek-e még a normál
oktatásra ebben a tanévben a középiskolák?
Ha nem, mire számíthatnak az érettségizők?
Erre a választ az Operatív törzs tudja majd
megadni. Az érettségi pedig az eredeti idő-
pontban fog lezajlani.

Rendhagyó volt az előző és az idei
tanév is az általános és középfokú
oktatási intézményekben, számos ki-
hívás elé állította a tanárokat, diáko-
kat, szülőket és persze az oktatási
szakembereket. Mi jelenti a legna-
gyobb kihívást a pandémia idején a
Ceglédi Tankerület számára és ho-
gyan befolyásolja a járványügyi hely-
zet az idei felvételi vizsgákat – Fodor
Gábor a Ceglédi Tankerület igazgató-
ja válaszolt a kérdéseinkre.

m

Rendkívüli helyzet az oktatásban

2021

Iskolái
Cegléd és Környéke

Suli melléklet
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isztelt leendő elsős Szülők! Ked-
ves Érdeklődők! Együtt veled! A
Szent Kereszt Katolikus Általá-
nos Iskola és Óvoda mottója nem
véletlen! A gyermekekért együtt
vállaljuk a felelősséget minden nap,
a győzelmekben és a kudarcokban

egyaránt. Együtt a szülőkkel és nagyszülők-
kel, együtt a tanítókkal, együtt Istennel.
A „katolikus iskola” elnevezés összeköti
a gyermekeket, szülőket és családjainkat.
Azokat, akik elfogadják és támogatják a
keresztény szellemiség értékeit. Isko-
lánk tárt kapukkal várja a keresztény
családokat és azokat, akik még nem
döntöttek Krisztus mellett, de tá-
mogatják gyermeküket abban, hogy
keresztény nevelést és oktatást kap-
janak.
A 2021-2022-es tanévben is három el-
ső osztályt indítunk, amelyek megegyez-
nek abban, hogy biztos alapot adnak diák-
jainknak a későbbi tanulmányaikhoz és az
élethez.

1.a osztály Magyar kultúra orientáció
(angol, vagy német nyelv):

Magyar hagyományainkkal, szokásainkkal,
a magyar történelem évezredeivel és a ma-
gyar nyelv szépségeivel ismerkedhetnek
meg a tanulóink a foglalkozásokon.
Leendő osztálytanító: Baki Nikoletta (Ol-
vasás tanítása: Meixner-módszer szerint)

1.b osztály Természetbúvár orientáció
(angol, vagy német nyelv):

A természettudományos, vagyis a teremtett
világ értékeire, azok működésére és védel-
mére vonatkozó megfigyelések, gyakorlati
foglalkozások viszik közelebb a gyerekeket
Földünk megismeréséhez.
Leendő osztálytanító: Sági Csilla (Olvasás

tanítása: Meixner-módszer szerint)

1.c osztály Infókaland orientáció
(angol, vagy német nyelv):

Az informatika, vagyis az algoritmikus gon-
dolkodás alapjain elindulva, diákjaink meg-
tanulják élményeiket gyakorlati formában,
információk keresésén és összerendezésén
keresztül megélni.
Leendő osztálytanító: Halmi Judit (Olva-
sás tanítása: Az egykori Apáczai kiadó tan-
könyve alapján)

Hittanórák: mi a „Szent Keresztesek”,
fontosnak tartjuk a pozitív emberi tu-
lajdonságok erősítését diákjainkban.
Ilyenek például a szeretet, az irgal-
masság, a kitartás, a sportszerűség, az
önzetlenség. Gyermekeink hetente

kétszer tanulhatnak a kereszténységről,
nemcsak római katolikus, hanem evan-

gélikus és református hitoktatás kereté-
ben is.
Idegen nyelvoktatás: mindhárom osztá-
lyunkban az angol, illetve a német nyelv
alapjait sajátíthatják el tanulóink (1-8. osztály)

t
Együtt veled!

2021

Iskolái
Cegléd és Környéke

Suli melléklet
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A „Szent Kereszt” sajátosságai
Rengeteg élményt adunk a tanítási órákon,
valamint a délutáni és iskolán kívüli fogla-
kozásokon. Az érzelmi intelligenciára ható
élmények (játék, megfigyelés, kísérlet, ki-
rándulás, tábor) könnyebben elsajátíthatób-
bá, érthetőbbé és maradandóbbá teszik a tan-
anyagot, tehát használhatóbbak lesznek a ta-
nulmányok során, valamint a nagybetűs
Életben.
A családi életre nevelés (CSÉN) órák is a
jövő emberét nevelik. Különböző témák,
szituációk játékos megélésére ad mintát, il-
letve fejlesztik tanulóink társas- és szociális
érzékenységét.
Második osztálytól furulyaoktatással is
hozzájárulunk tanulóink fejlődéséhez. A ze-
ne és a hangszer adta lehetőségek fejlesztik
az agy működését, valamint a kis kezek
munkáját.
A környezettudatos szemléletformálás
egyre több lehetőségét tárjuk fel iskolánk-
ban: iskolakert, szelektív hulladékgyűjtés,
erdei iskola, sport- és lelki táborozások.
A magatartás és szorgalom jegyek mellett
szöveges értékeléssel biztatjuk tanulóinkat
és mutatjuk meg nekik a jó utat a társadalom
útvesztőiben.
Felsős évfolyamokon csoportbontásban ta-
nítjuk az idegen nyelveket, valamint a
matematikát. Ezzel biztosítjuk tanulóink
egyedi haladását, tehetségük kibontakozását.
Iskolánk folyamatos megújuláson megy ke-
resztül. Az épület külső és belső képének
változása a falak között folyó tanítás bizton-
ságát, egészséges környezetét jelenti, míg
pedagógusaink folyamatos képzése az okta-
tás megújulását, színesítését adja.
Közösségünk ereje: az egymásra figyelés, a
segítés, az ösztönzés, kreativitás, nyitottság,
a mosoly, vagyis keresztény szellemiségünk
alapja: a SZERETET.

Szeretettel várjuk az érdeklődő
családokat és gyermekeiket!

További információk és érdekességek:
www.szkkio.hu, valamint a Szent Kereszt

Katolikus Általános Iskola facebook oldalán.

SÁGI ANIKÓ igazgató

Robotok az iskolákban
A CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM intéz-
ményeibe négy-négy Lego robot érkezett a
napokban. Ha vége lesz a digitális oktatásnak
és a diákok visszatérnek az iskolákba, már
ezek segítségével fejleszthetik magukat nem
csak a programozás, de a kreativitás, problé-
mamegoldás területén is. A robotokat először
meg kell építeni, majd programot kell írni a
robotok számára. A fiatalok kreativitásán
múlik csak, hogy mire programozzák be
őket. Ilyen eszközökkel eddig a Digitális Al-
kotóműhelyben már találkozhattak a diákok.
Egy 25 fős osztály ilyen irányú tanórájához
elegendő készlettel vannak kiegészítve.





Ceglédi Református Általános
Iskola és Óvoda a 2021/22-es
tanévben 3 elsős és egy előké-
szítő osztály indítását tervezi:
Iskolaotthonos művészeti jelle-
gű képzésünket közel 20 éve in-

dítottuk útjára.
Az akkori célkitűzéseink ma is aktuálisak,
hiszen a játékos foglalkozásokkal nemcsak
az iskolába való beilleszkedést tesszük
zökkenőmentesebbé, hanem a gyerekek ér-
deklődési körét is szélesíteni tudjuk. A taní-
tási órák mellett ezért különböző művészeti
területekkel ismertetjük meg tanulóinkat.
Ezek a dráma, az ének-zene, a furulya, a
néptánc és a többféle kézműves technikák.
Farkas Éva és Janik Kitti tanító nénik szere-
tettel várják a kisdiákokat. Az idegen nyel-
vi osztály (angol vagy német nyelv, sakk,
LEGO-Matek) osztályfőnökei Gaál Ist-
vánné és Varga Zsoltné tanító nénik lesznek,
akik játékos módszereikkel és kedvességük-
kel fogják elvarázsolni a gyermekeket. A
sakkal és a LEGO matematikai alkalmazá-
sával külön tanórákon ismerkednek meg a
gyerekek. Ennél a módszernél különösen ér-
vényesül a játszva tanulás elve, hiszen ezek
a játékok kortól és nemtől függetlenül kivá-
ló iskolai (és otthoni) játékok is, amelyek
eredményesen képesek fenntartani a gyere-
kek motivációját. A 2021/2022-es tanévben
is indítunk két tanítási nyelvű osztályt, an-
gol-magyar, illetve német-magyar nyel-
ven, amely szülők és a gyermekek részéről

is nagyon közkedvelt. A pontos és folyé-
kony idegennyelvtudás ma már nemcsak a
továbbtanuláshoz, hanem a későbbi, felnőtt-
kori boldoguláshoz is elengedhetetlen. Eb-
ben a képzésben a gyerekek kiemelten ma-
gas óraszámban tanulják a nyelvet: a heti öt
nyelvóra mellett a testnevelés, a rajz és a
technika oktatása is a választott idegen nyel-
ven zajlik. A képzés egyik különlegessége,
hogy heti egy alkalommal nyelvi lektor is
segíti a gyermekek nyelvtanulását és a
nyelvtanárok munkáját. A lektor, anyanyel-
vi szinten beszéli az adott nyelvet, így azál-
tal, hogy a gyerekek autentikus forrásból
hallják a nyelvet, javul a beszédértésük és a
kiejtésük is. Az osztály tanítói Gőz Józsefné,
Váradi Katalin és Bertókné Lipők Brigitta
lesznek. Az évek óta eredményesen műkö-
dő, családias légkörű, kislétszámú előkészí-
tő osztályunkba Tóth Istvánné Koltai
Györgyi és Szuda Jánosné tanító nénik vár-
ják a gyerekeket.
A járványügyi helyzetre tekintettel online mű-
ködnek Sulivárós alkalmaink. A leendő elsős
tanító nénik, nyelvtanárok által tartott játékos
készségfejlesztő foglalkozásokat emailen vi-
deó formájában tekinthetik meg a jelentkező
nagycsoportos óvodások. Ha a kormány fel-
oldja a korlátozásokat, akkor nyílt óráinkra is
szeretettel várjuk a leendő elsős szülőket és az
intézményünk iránt érdeklődőket, melyről a
honlapunkon tájékozódhatnak.

CEGLÉDI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS
ISKOLA VEZETÉSE

„Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.”
Edgar Allan Poe

a
Ceglédi Református iskola



Élet az Örkényi úti iskolában
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zért érdemes a ceglédi Örké-
nyi úti Általános Iskolát vá-
lasztani, mert
- Nálunk az alsó tagozat 1-
4. évfolyamán „a tanulás játék
és a játék is tanulás”, így az-

tán minden tanuló készség szinten megta-
nul magabiztosan
• olvasni (értő olvasás),
• írni,
• számolni,
• kommunikálni
(egyéni és közösségi szinten);

- Nálunk a felső tagozat 5-8. évfolyamán a
gyakorlatias, életszerű, használható tu-
dás és ismeret átadása a cél, hogy tanuló-
ink hasznos és elismert polgárai lehessenek
majd szűkebb és tágabb környezetüknek;

- Nálunk egyénre szabott módszertani fej-
lesztéssel segítjük a tanulók előre haladá-
sát, mindenki számára saját ütemének
megfelelő differenciált oktatás keretében;

- Nálunk a gyerekek egyéni képességeinek
felismerése és fejlesztése kiemelten fon-
tos feladat minden pedagógus számára,
ezért az élmény alapú oktatás és az aktív
tanulás vár tanulóinkra;

- Nálunk a tanulók egyéni sikere a közösség
sikere is, ezért mindenkinek biztosítjuk,
hogy lehetősége legyen kibontakoztatni

tehetségét, képességeit a sport, a tánc, a
zene, az ének, a kultúra, a művészetek stb.
számos területén.

Iskolánkban a 2021/2022-es tanévben el-
érhető
- az iskolabusz program, melynek segítsé-

gével iskolánk biztonságosan megközelít-
hető a belvárosból

- fejlesztő foglalkozások a sajátos nevelési
igényű tanulók számára

- felzárkóztató foglalkozások a főbb tan-
tárgyakból

- felső tagozaton minden osztályban angol
anyanyelvű foglalkozások

- alsó tagozaton a logopédiai foglalkozások
- ingyenes étkezés
- délutáni foglalkozások – sport, informati-

ka, tánc

Amennyiben a koronavírus okozta korláto-
zások lehetővé teszik, iskolánk nyílt napot
szervez az érdeklődők számára.

RÁCZ TIBOR intézményvezető

Örkényi Úti Általános Iskola
2700 Cegléd, Ugyer XII dűlő 6.

Telefon: +3653707880
Email: iskola@ugyer.hu

a
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eghozták a döntést
legutóbbi ülésükön az
ellenzéki pártok: kö-
zös listán indulnak a
2022-es országgyűlési
választáson – olvasha-

tó a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az
LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbe-
széd közös közleményében. Ennek értel-
mében mind a 106 körzetben közös jelöl-
tekkel, miniszterelnök-jelölttel, program-
mal és listával mérettetik meg magukat a
jövőre esedékes országgyűlési választá-
son. A pártok közül utoljára a Jobbik bó-
lintott rá a közös listára, s ezt kommentál-
ták a Ceglédi
Panoráma fóru-
mán is, ahol
Horváth Gábor,
a ceglédi Job-
bik elnöke rea-
gált. Horváth
2018-ban a so-
kat vitatott el-
lenzéki össze-
fogás vezetője
volt Cegléden,
u g y a n a k k o r
nem számít az
akkori voksolás nyertesének, hiszen ön-
kormányzati képviselői helyét nem tudta
megtartani. Horváth rendszeresen kom-
mentálja az eseményeket, nem egyszer
került be véleményével országos hírekbe.
Most is markánsan kifejtette véleményét
az ellenzéki összefogásról: „18-ban meg-
próbáltuk, nem lehet. 22-ben megvan az
esély arra, hogy az egyikkel végezzünk.
Mégpedig azzal az álkereszténnyel, ami
tele van korrupt kommunistákkal, homo-
szexuálisokkal vagy pedofilokkal. Nem
érted a lényeget. Bort isznak és vizet pré-

dikálnak, míg a bal oldalon bort isznak
és bort prédikálnak. Gyurcsány kivételé-
vel, legalább nem hazudnak. Jelen pilla-
natban ez nyilván őrlődéssel jár, aminek
az eredményét az előválasztások során
fogja látni mindenki. Vona lemondása tet-
te fel az i-re a pontot, minden más mellé-
beszélés. Kisebb csoda lesz, ha azokkal
az emberekkel, akik most vezetői szerep-
ben vannak, egyáltalán túléljük, Kétség-
telenül okádék és gusztustalan, ami most
megy, de elkerülhetetlen, mert más eset-
ben a Fidesznek összefogósdi nélkül,
akár 4/5 e is lehet, a jelenlegi választási
törvény miatt. 3o éve nincs változás és

22-ben, ha min-
den jól megy,
félig tele lesz a
pohár….”
A véleményt
több olvasónk
kommentel te:
az egyik szerint
„a baloldali,
balközép, libe-
rális vagy zöld
politikusok a
nagy összeka-
paszkodásban

elfelejtik, hogy sok ember soha nem sza-
vaz(na) egy olyan koalícióra, amelynek a
jobbikos szalonnácik a tagjai.” A másik
így fogalmazott: „Nemcsak pártot válta-
nak, hanem köpönyeget is forgatnak az új
tagok, képviselők. Gerinctelen módon
„alávágnak” bárkinek és átgázolnak
mindenkin. Ha bárki szóvá teszi nekik az
antihumánus és gerinctelen, magamuto-
gató hozzáállásukat, akkor egyből vissza-
támadnak, hogy személyes sértettségi
problémái, és vélt vagy valós sérelmei
vannak az őket bírálóknak.”

m
45

Horváth az ellenzéki összefogásról
Politika



ceglédi Állatmenhely Nyílt Ala-
pítvány így kommentálta a rend-
szeresen előforduló esetet a kö-
zösségi oldalán: „Ezeknek a ku-
tyusoknak a karácsony az állat-
menhelyen ért véget. Ma reggel

egy dobozban tették ki őket a menhely előtt,
anya és védelem nélkül. A felügyelet min-
dent rögzített, de mit lehet tenni? Mi már
örülünk, ha a kicsik nem az árokban kötnek
ki... Most az utolsó fűtött kennel tele van
olyan kutyusokkal, akik először orvosi ellá-
tásra szorulnak, oltva, chippelve, szedve. A
kamera rögzítette, de nem sok értelmét lát-
juk megtenni a feljelentést, hiszen már meg-
tettük egy párszor, sajnos a rendőrség állás-
foglalása az volt, hogy nem történt állatkín-
zás, mivel a menhely elé dobták ki őket, ahol
mi gondoskodunk róluk!” Az állatvédők a
kamerán látható személyt is megszólítják:
„Csomagot kaptunk. Szerinted ez nem állat-
elhagyás??? Mert egy menhely elé teszed le
a nemkívánt szaporulatot? Évente hányszor
csinálod vagy fogod csinálni? Arra nincs
eszed, hogy ivartalanítsd az anya kutyát!? A
törvényben nem, de a sorsban bízunk! Az
majd rendezi a számlát!”
Az állatvédők írásában is szerepelt az állat-
elhagyás kifejezés, amely állat elűzését, el-
hagyását, kitételét jelenti és büntethető az
Állatvédelmi törvény szerint. „Aki gerinces
állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja
vagy kiteszi, vétség miatt két évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés
bűntett miatt három évig terjedő szabadság-
vesztés, ha az állatkínzás az állatnak külö-

nös szenvedést okoz, vagy több állat mara-
dandó egészségkárosodását vagy pusztulá-
sát okozza.”
Az állatmenhelyt üzemeltető alapítvány ve-
zetője Soltész Lászlóné lapunknak elmond-
ta, a jogi alap ugyan meglenne a felelőtlen ál-
lattartók elleni fellépéshez, de sajnos a tör-
vény betűje nem valósul meg a gyakorlatban.
- Huszonöt éve az állatvédelemnek élek és
nem az a feladatunk, hogy a mások által sza-
porított kutyákat, macskákat neveljük és gon-
dozzuk. Nincs helyünk a felelőtlen állattartók
mulasztásait helyrehozni. Napi szinten ho-
zunk be kutyákat, amelyek állatkínzás, har-
coltatás áldozatai, vagy kóbor kutyák, heti
20-40 kutya kerül a menhelyre. E felett egy-
szerűen nem tudjuk megoldani az elhelyezést.
Sajnos, nincs igazán jó megoldás a nemkí-
vánt szaporulat elhelyezésére, inkább a meg-
előzésre kellene koncentrálni. Ha valakinek
anyagi oka van, hogy nem tudja ivartalaníta-
ni az állatát, abban tudunk segíteni és az
örökbeadásban is. Hosszú távon talán az len-
ne a megoldás, ha szigorúbban ellenőrizné a
hatóság az állatok tartásának körülményeit
és következetesen bírságolna, illetve kötelező
és ingyenes lenne az ivartalanítás, aki pedig
nem ivartalanítja a kutyáját az fizessen eb-
adót. Így talán vissza lehetne szorítani az állatok

Kamera is rögzítette, amint december
27-én egy ismeretlen hölgy egy do-
bozban kiskutyákat helyez el a ceglédi
állatmenhely előtt.

a
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kínzását, elhagyását, ami országos probléma.
Bár megoldást nem jelent, de jelentős visz-
szatartó erő lehet az állatvédelmi törvények
betartásában, hogy 2021. január 7-től emel-
kedik az állatvédelmi bírság alapösszege,
amely eddig 15 000 Ft volt. Ez az az összeg,
amit külön jogszabály alapján meghatározott
szorzókkal szorzott az állatvédelmi hatóság.

2021. január 7-től az állatvédelmi bírság
alapösszege hetvenötezer forint, ha az állat-
védelmi bírság kiszabására okot adó jogsér-
tés elszenvedője kedvtelésből tartott állat,
továbbá a hatóság az állatvédelmi bírságot
helyszíni bírságként is kiszabhatja. Így akár
egy házi kedvenc szökése után 300 ezer fo-
rint bírságot is kiszabhat a gazdira a hatóság.

ecember 18-án 08:50 perckor tűz-
jelzés érkezett a Pest megyei mű-
veletirányításra. A bejelentő el-
mondása alapján, Cegléden, a
Nyír utca 12 szám alatt kigyulladt
egy melléképület. Mivel pontos
információ nem derült ki az épület

nagyságáról, illetve, hogy a lángok pontosan
mit veszélyeztetnek, az épületben van-e bent
ember, ezért a helyszínre a Ceglédi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 1-es és 2-es tűzoltó-
gépjárműve került riasztásra. A tűzoltók átvizs-
gálták az érintett utcát, a 12-es számot nem ta-
lálták, mert csak 9-ig vannak házszámok, de az
utcában sem tüzet sem pedig füstre utaló nyo-
mot nem találtak és a megadott telefonszám
sem volt azonos a bejelentő személyével. Mi-
vel a bejelentés valótlan adatokat és helyszínt
tartalmazott, így a jelzést a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság szándékosan
megtévesztő jelzésnek vette, ezért az igazgató-
ság megteszi a feljelentést az ismeretlen telefo-
nálóval szemben. – tájékoztatta lapunkat Csám-
pai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei szóvivője.
Sokba kerülhet, ha valaki puszta szórako-
zásból hívogatja a segélyhívó számokat. A
tűzvédelmi törvény értelmében a tűzoltással,
műszaki mentéssel és ezek jelzésével kap-
csolatosan keletkezett költségek megtéríté-
sére köteles az, aki a beavatkozást igénylő
eseményt szándékosan okozta, vagy szándé-
kosan megtévesztő jelzést adott tűzesetről,
balesetről, akár ötezertől háromszázezer fo-
rintig terjedő bírsággal, elzárásra vagy köz-

érdekű munkára is kötelezhető az elkövető.
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság ebben az évben ez idáig 39 esetben kény-
szerült szabálysértési feljelentést tenni isme-
retlen személyekkel szemben, akik a 112-es
segélyhívószámon tűzesetről tettek bejelentést,
azonban a helyszínre kiérkező tűzoltók a jel-
zett helyen sem tüzet, sem arra utaló nyomot
nem találtak. A valótlan és a szándékosan
megtévesztő hívásokat követően a katasztró-
favédelem minden esetben szabálysértési fel-
jelentést tesz az illetékes rendőrkapitányság-
nál, akik a legtöbb esetben sikerrel derítik fel
az elkövetők kilétét, akik majd a bíróság előtt
felelhetnek a tetteikért. Az ilyen szándékosan
megtévesztő jelzések igazi veszélye abban áll,
hogy míg a tűzoltók az alaptalan segélyhívás-
ban jelzett helyre mennek, addig érkezhet va-
lódi, tényleges segítségkérés, melyhez a valót-
lan jelzés miatt így később érkeznek ki az egy-
ségek, mely – akár néhány perces késedelem
is – beláthatatlan következményekkel is járhat.
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1997-től hallgathattuk Koltói
Ádám beszélgetéseit, illetve írott
formáit olvashattuk ceglédi médi-
umokban. Szinte magyarázatnak
tűnik a fülszövegben, hogy a sok-
színű gondolat a kötetben nem

csak a partner világa, hanem egy kicsit a
benne van a Kérdezőé is. Nem tükörképet
tart elénk, mert „az írás nem képmás, ha-
nem más kép…” Mintegy 60 ceglédi ember
életképe, vallomása, sorsa laza egymás-
utánban jelenik meg. De aki valamiféle arc-
hontológai tájékoztatást gondol a kötetről,
az nem érti a beszélgetések természetét és
Koltói Ádám koncepcióját. Egy közel
negyven ezres város hivatali tisztségviselői
vagy szellemi és fizikai teljesítménye alap-
ján kiemelkedő emberei közvetítésével
olyan gondolatok reménységét kereste a
Szerző, ami életelveinket, életcélunkat ké-
pes lehet orientálni.
A kötetnek több része van: Életúton, valA-
KIK, Kép-írások és Mivoltuk. A legmegrá-
zóbb vallomás, ami épp Koltói Ádámtól
származik. Az „Apám hitte” írással/vallo-
mással zárulnak a Beszélgetések. A madár
hitte, hogy szabadsággal szárnyal, az Apa
hitte a hallgatást…Fontosabb volt neki az
otthon békéje, amin az olvasó nem csodál-
kozhat. A hadifogság poklában, illetve me-
szes gödrében a feltámadás élményét meg
tudta élni. Mi-
csoda kegye-
lem! A Bibliá-
ban a 2.
Thesszaloniki
levél részlete a
beszélgetések
summázata: az
apai példa nyo-
mán a Szerző
mást nem akar,

csak mint hinni apja hitében.
Igaz, a beszélgetők két részben is ABC-ben
adják egymásnak a könyv lapjait. A tanár-
ember jól megfér a színésszel, a zenetanár a
képzőművésszel, vagy a „studium legendi”
– a gyűjtési szenvedéllyel felvértezett pati-
kussal, esetleg a jó értelemben vett
clownnal. Számtalan helyen az olvasó felfe-
dezi az izzó parazsat, de a beszélgetők so-
sem fordulnak át gyűlöletbe. Pedig sokféle
kiszorítottsági tapasztalatot fedezhetünk fel,
mégis a pegazus, a napjárású, a sebzett lel-
kű ember mégis csillagfényt érdemel ki.
Nem osztanak ki a „szereplők” ítéleteket,
azt meghagyják a Sorsnak, aki/ami mindig
elrendezi életünket. Természetesen a kötet-
ben szereplők közül jó néhányan már a Styx
túlpartjára jutottak, bízva abban, hogy most
a sérelmeket is hátrahagyva, a létezésnek
egy új formáját élik meg – az égi Cegléden.
A kérdező és válaszadó sajátos kapcsolatba
kerül, ezért ha szándék volt az anyag együt-
tes bemutatása, a valAKIK és a Kép-írások
jól beilleszthető lett volna az interjúk közé.
Ha még szabad valamit megjegyezni, a Mi-
voltuk fejezet elkülönítése nem teljesen in-
dokolható, hiszen a megnyilatkozók ugyan
különböző szinten ugyanúgy titkokat árultak
el magukról, mint akik az előzőekben mu-
tatkoztak be.
A legnagyobb ismeretbővülést Rossi Károly
pályaképéből kaptuk, ami talán túl is mutat

Tóth István fotóművész jól doku-
mentált működésén. Nagy László
Lázár, Juló néni, Illanitz György

és a világhírű „ceglédi
parasztgyerök” be-

mutatkozás leg-
alább akkora él-
mény, mint egy
biológus, egy de-
rűs arcú fizika-

Gondolatok a „Beszélgetéseimről”
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matematika, vagy a testnevelőből magyar-
történelem szakossá, majd helytörténésszé
vált pedagógus, a „tesi” tanárból ügyvéddé
vált bibliofil vagy a bravúros fizikai kísérle-
tekkel rendszeresen jelentkező tanár. Életút
analíziseket tudnánk végezni a vallomások
alapján, amint egy kereskedő ember polgár-
mester lesz, vagy a másikat „feleslegessé té-
ve” nem rest kapát és permetező gépet véve
kezébe – visszatér az apja mesterségéhez.
Nem tanulság nélküli a ma kulcsszerepbe
került színész vallomása sem, akinek a hát-
terében mindig ott az apa, s boltjában min-
dig kapható volt kerti vetőmag és növényi
segítő szer. De szerencsénkre beköszönt
Küréniából származó gyermekorvos, aki a
magyar nyelv szerelmese lett, igazi ember-
és szegénybarát gyógyító. Krúdyval együtt
mondhatta: Zengő nyelvünket tündérek szőt-
ték…Abból a Küréniából jött közénk, amely
az Újszövetségben többször is szereplő tele-
pülés (pl. Ap. Csel. 11, 20 stb.) és vallomá-
sa szerint nálunk mégis itthonra talált.
Köszönhetően a könyvnek, némi ismeretet

tanulhatunk kettlebell versenyzésből, másutt
pedig a lovak szeretete és nyergelése tesz kí-
váncsivá bennünket. Természetesen magá-
val ragadó a régi polgármester, a zongora
igazán felemelő hangja, vagy a Leánykar
tagjainak szép éneke, ugyanúgy „belevaló”
a kötetbe, mint a dobgyűjteményéről híres
dobos, netán az Európát bejárt szalonzenész
és az új életeket világra segítő szakorvos lé-
lekemelő vallomása. Öröm, hogy szép
számmal találkozunk zenészekkel, szólóban
vagy trióban dolgozó emberekkel, akik egy
életre szóló barátságba kerültek társaikkal. A
fényírókat sem kezelte mostohán Koltói
Ádám, így sikeresen festett nekünk egy
nagyméretű pannót a 20. század végi Cegléd
népességéről.
A Beszélgetéseim egy alkotói korszak ösz-
szegezése, köszönet a Szerzőnek, a Kiadó-
nak és a támogatóknak. A kötet szép kivite-
lű, és száz körüli galamb a villanydróton
ücsörögve talán arra utal, hogy újabb be-
szélgetések következnek, majdan egy újabb
kötetben. ESDÉ
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barátságos emeleti nappaliban
Lídia néni kedvesen hellyel kínál
és kér, figyeljük az időt, mert
félóra múlva, pontban tízkor áll-
tak Kecskeméten az anyakönyv-
vezető elé kimondani a boldogí-

tó igent hét évtizede. A beszélgetés során,
csak néha szól közbe, pontosítani egy-egy
dátumot. Így azután a kérdésekre János bá-
tyám adta
rendre a
vá l a szo -
kat.
- Hogyan
ismerked-
tek meg és
m i l y e n
volt az es-
küvő, a
l a k o d a -
lom?
- 1950-ben
a tisztiis-
kola el-
v é g z é s e
után az első szolgálati helyem Kecskemét
lett. Egy langyos októberi estén színházban
voltunk a barátaimmal, és azt az előadást
megnézte a megyei tanácsnál dolgozó jö-
vendőbelim is. Véletlenül ugyanabba a ven-
déglőbe tértek be előadás után, ahová mi is
bementünk. Összetalálkozott a szemünk,
szóba elegyedtünk és december 23-én már a
házasságkötő teremben álltunk egymás mel-

lett. Én a vadonatúj, magas gallérú posztó
egyenruhámat viseltem. Azonnal vonatra ül-
tünk és mentünk hozzánk Makóra, ahol jó
előre kértem a szüleimet, hogy ne verjék
költségbe magukat, ne legyen lakodalom.
Majd hanyatt estünk amikor befordultunk az
utcába, mert a kapuban cigányzenekar mu-
zsikája fogadott s a terített asztalok mellett
várt ránk a násznép. Ez aztán igazi nagy

meglepetés
volt!
- Miként
alakult a
sorsuk?
- Az idő-
ben nagy
ü t e m b e n
fejlesztet-
ték a nép-
hadsereget.
Akkor ala-
kultak az
e z r e d e k ,
mindenho-
vá jutott

belőlük, ami rányomta a bélyegét az éle-
tünkre. Két év alatt négy szolgálati helyre
rendeltek, mindezt egy alakulaton belül.
Kecskemétről egy esztendő elteltével Tá-
borba, s a következő tavasszal Siófokra szó-
lított a szolgálat. A második évben, 25 esz-
tendősen már én voltam az ezredparancs-
nok. Innen hamarosan Kaposvárra rendel-
tek. A nagyon leharcolt állapotban lévő lak-

A 93 éves dr. Szabó János és felesége a 87 esztendős, Szabó Jánosné, született
Borbély Lídia újvárosi családi házának katonásan rendben tartott portájára be-
lépőt hosszú láncra engedett vidám, barna-fehér foltos kutya csaholása fogadja.
A bejárat közelében egy 122 milliméteres világító tarack gránát hüvelye, menten
elárulja a házigazda tüzér ezredes hivatását.
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tanyát egy év alatt kicsinosítottuk. Kicserél-
tük az ajtókat, ablakokat, festettünk, mázol-
tunk. Ott született meg 1953. január 9-én
János fiunk. A feleségem ettől kezdve több
évig háztartásbeli lett. Nyáron táborba vo-
nultunk, ott ért a távirat, hogy az ezred a
helyrehozott kaposvári laktanya helyett a
Tamásiban lévő kaszárnyát foglalja el. Egy
csúnya esős napon már Tamásiban vettem
birtokba a parancsnoki irodát. Olyan ronda
idő volt, hogy azt mondta a törzsfőnököm:
Főnök, itt még a kutyát is sütőlapáton dug-
ják ki ugatni!
1954-ben nagy kihívás elé állított a hadse-
reg. Kétéves ezredparancsnoki tanfolyamra
küldtek Leningrádba (Szentpétervárra), de
család nélkül. Amíg ott tanultam, addig a
párom a gyerekkel a szüleimhez költözött
Makóra. Összesen egyszer jöhettem haza
szabadságra. A tömérdek háborús sérülés
dacára is csodálatos volt a város, amit rette-
netesen leromboltak a második világháború
alatt. Sok romos palotát, házat láttam, és
rengeteg épület falát csipkézték ki a lövedé-
kek. Hatalmas erőkkel folyt a helyre állítás.
Az 1956-os forradalom előtt nem sokkal je-
lentkeztem az újabb szolgálati helyemen
Békéscsabán. Meg sem melegedtünk, mert
félév elteltével a ceglédi dandárnál találtam
magam. Itt maradhattam egészen nyugállo-
mányba vonulásomig, egyre magasabb be-
osztásokban. Két különböző szolgálati la-
kásban is laktunk. Először a Kossuth Ferenc
utca egyetlen emeletes épületét a Lábadi-fé-
le házat kaptuk meg, majd a Rákóczi úti ka-
tonai lakótelep következett. Tibor fiunk
1958. június 9-én látta meg a napvilágot.
Cegléden a nejem ismét munkába állt.
A tanulás végigkísérte a pályámat. Beisko-
láztak a Varsói Szerződés tagállamai kato-
natisztjei legmagasabb szintű katonai isko-
lájába a moszkvai Vorosilov Vezérkari Aka-
démiára az 1967/69 közötti két évfolyamos
képzésére. Ahol az oktatás természetesen
orosz nyelven folyt. Ide már velem jött a fe-
leségem és a kisebbik fiam is. Teljesen (még
étkészlettel és konyhai edényekkel is) fel-
szerelt kétszobás lakást kaptunk. Aminek a
bérleti díja jelképes, havi 10 rubel volt. Én
reggeltől estélig az akadémián ültem, alig

jutottam be a városba. Lidike viszont jobban
ismeri Moszkvát, mint Budapestet. A fiam
gyorsan barátokra lelt és igazi oroszos mó-
don még mínusz harminc fokban is jóízűen
ette a két nápolyilap közötti fagylaltot a
zmrzlinát. A családdal többször jártunk a
szépséges Leningrádban (Szentpéterváron),
amit akkorra jórészt helyreállítottak.
Az ezredparancsnokságot majd a dandárpa-
rancsnoki beosztást a hadtest rakéta és tü-
zérfőnöki posztom követte. Időközben a
gyakorlati tapasztalataimat is hasznosítva ír-
tam egy könyvet a mozgósításról. Elöljá-
rómtól azt az ukázt kaptam, hogy ebből ír-
jam meg a disszertációmat az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karára. Kétéves munkával a
feladatot végrehajtottam, és 1978 júliusában
ledoktoráltam. 
Szívinfarktusom után orvosi tanácsra vettünk
egy 1200 négyszögöles hobbikertet a Budai
úton, ahol a szőlő mellé gyümölcsfákat ültet-
tem. Örömmel és gyakran jártunk ki az oda
felhúzott kis házba a munka után. Az egyik
falba épített szekrényben mindig tartottunk
kolbászt, szalonnát. Olykor levágtunk belő-
lük egy-egy darabot, s a mellé fogott kenyér-
szelettel a kezünkben jókat sétáltunk a kis
birtokon. Már, amikor nem dolgoztunk. 
- Mivel múlatja nyugdíjas éveit?
- 34 évi szolgálat után, 1982 decemberében
nyugállományba vonultam. Honvédségi köl-
csönnel hozzáfogtunk a családi házunk fel-
építéséhez, amit két hónappal a nyugdíjazá-
som után birtokba vettünk.
Húsz éve a 2001-es szívműtétemet követő-

en a zártkertet el kellett adni, mert a perme-
tezőgép pántja könnyen kimozdíthatta volna
a pacemaremet. Ám a 200 négyszögöles
kertünk ad munkát bőven. Már csak egy sor
csemegeszőlőnk maradt, s a többi földön
megterem minden, ami a háztartásba kell.
No meg ott a kétszer 25 méteres utcafront
járdájának, pázsitjának karbantartása. Szóval
nem unatkozom! Sajnos mindkét fiunk meg-
halt, ám a sors kegyes hozzánk mert van há-
rom unokánk és hét dédunokánk
Százhalombattán és Cegléden. S ami a leg-
fontosabb, mint hosszú életünk során most
is, mellettem van jóban, rosszban szerető fe-
leségem.                             KŐHALMI DEZSŐ



oha nem szeretted, ha újságban ír-
tak rólad, főként, ha a fényképed
is odakerült. Most nekem is fáj,
hogy újra, még egyszer kibeszél-
lek… Hogy kibeszélem magam-
ból a szomorúságot, a hiányodat.

Próbálom körülrajzolni az ürességet, ami
hirtelen támadt mögötted – és nem csak az
én lelkemben. Nagyon sokan aggódtak ér-
ted, kerestek és biztonságban akartak tudni;
közülük mindenkinek csendesebb lesz már a
karácsonya, mert visszatérésed lett volna a
legnagyobb ajándék.

Halk szavú, visszahúzódó természeted miatt
nem egykönnyen lehetett a szívedhez fér-
kőzni, – pedig aki bírta a barátságodat, meg-
tapasztalhatta, mekkora adakozó szeretet la-
kozik benne. Rád valóban igaz a mondás: ki
a virágot szereti, rossz ember nem lehet!
Példásan gondozott ker-
tedből minden évszak
virágait munkatársaid-
nak, ismerőseidnek
hordtad, alkalmat nem
keresve, csupán az aján-
dékozás öröméért. Ra-
jongásig szeretett, óvott
íriszeid szépségét sem
akartad önzőn megtarta-
ni magadnak, de féltél
attól, hogy félreértik, ön-
telt páváskodásnak tart-
ják a szándékodat.
Mennyi rábeszélés, bará-
ti unszolás kellett, hogy
– idestova tíz éve – az
Öregszőlők peremén
fekvő kis édenben meg-
tartsd az első májusi

„Íriszfesztivált”!
Adni… Örömet, vidám perceket, s jövőbe
vetett, boldog hitet adni, akinek csak lehet!
Az egész lényed erre rendezkedett be: anya-
könyvvezetőként a házasulandók őszinte
szándékát foglaltad ünnepélyes keretbe, ösz-
szejöveteleken sajátos humoroddal szóra-
koztattad a társaságot, és mikulás-ünnepen
te voltál a legfeketébb krampusz! Könnyű
felidéznem, milyen lázas, játékos örömmel
terveztük a „belépőt” a Díszterem hatalmas
ajtószárnyai mögött, hogy előhírnökként
pattanásig feszítsd a gyermekek csodavárá-
sát, mikorra én betotyogok piros ruhámban,
zsákkal a vállamon. Felhőtlen, elbűvölő per-
cek következtek – nemcsak a kicsinyeknek,
de a szülőknek, és nekünk is…
Sorsszerűnek tűnt még a kerted helye is!
Miért ne tudta volna a Teremtő, hogy buzog
benned az ősi hagyományok, a történelem

– Mindenki Mellár Józsijának emlékére –

s
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Krampusz az íriszek között 
In Memoriam
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iránti érdeklődés; az öregszőlői homok szin-
te minden ásófordításra bronzkori urnák,
korsók, főzőedények cserepeit vetette ki ma-
gából, hogy legyen elmélkedni valód a múlt-
ról. A kis kerti lakban keleties bútorok, sá-
mándob, füstölők és mécsesek jelezték gaz-
dájuk filozofikus, útkereső életszemléletét.
Meditáció… Attól fogva, hogy felröppent a
hír, miszerint talán a pilisi hegyvidék az
úticélod, azzal a már-már hihető látomással
áltattam magam: lábaidat magad alá húzva,
keresztbe font karral ülsz a Prédikálókövön,
vagy a Vadálló-kövek egyikén, és töprengsz
múltról, múlandóról és jövendőről. Mint any-

nyiszor, helyére teszed magadban a dolgokat,
és az élet órája tovább halad a megszokott,
halk módján. Ám homokszemet sodort a szél
a fogaskerekek közé, és az óra megállt.

Hogyan emlékezzek rád mások előtt, hogy
ne sározzam be örökösen viselt fényes vér-
tedet, a szerénységet? Úgy őrizlek a szívem-
ben, mint egy jóságos manót… Amint kram-
puszöltözékben állsz az Örökkévalóság kert-
jében pompázó íriszek között, és jóindulatú
derűvel nézel a nyitott kapu irányába, az Ér-
kezőre várva.        

BORDA JÁNOS

105 éve született
Zsengellér Gyula

CEGLÉDEN, 1915. DECEMBER 27-ÉN született
Zsengellér Gyula (elhunyt: Nicosia, 1999.
március 29.) magyar válogatott labdarúgó,
az Újpest FC legendás játékosa, aki a ma-
gyar nemzeti csapat 1938-as világbajnoki
szereplésekor vált világszerte ismertté. Ő lett
a torna második legtöbb gólt szerző játéko-
sa, a brazil Leonidas mögött Sárosi
Györggyel és Silvio Piolával. Világszínvo-
nalú csatár volt. Technikailag, taktikailag,
játékintelligenciában és gólképességében ki-
magasló játékos. Az ötcsatáros játékrend-
szerben a belső három poszt bármelyikén
megállta helyét. Felépítésileg nem volt erős
fizikumú játékos, kerülte is test-test elleni
küzdelmet, viszont játékostársait rendre jól
hozta helyzetbe. Kétlábas játékos volt.
16 évesen mutatkozott be a Sal-
gótarjáni TC együttesében,
majd az Újpest magához édes-
gette a fiatal gólerős fiút, 1936-
ban. Ötször volt a magyar baj-
nokság gólkirálya: 1938-ban,
1939-ben, 1943-ban, 1944-ben
és az 1945-ös tavaszi idényben.
Európai aranycipős 1939-ben és
1945-ben. Az újpestieknél 11
évet töltött el, 1947-ben szerző-
dött Olaszországba, az AS Ro-
mához. Az 1949-50-es szezon-

ban az Anconánál játszott, aktív pályafutását
a kolumbiai Deportivo Samariosnál fejezte
be, 1953-ban. Zsengellér 325 meccset ját-
szott a magyar bajnokságban 1935 és 1947
között, 387 bajnoki góljánál csak Szusza
Ferenc és Schlosser Imre szerzett többet. 
Első pályára lépése címeres mezben 1936.
december 2-án történt. 39 alkalommal volt
válogatott, ezeken a mérkőzéseken összesen
32 gólt lőtt. Góljaival a nyolcadik helyen áll
a magyar csapat örökranglistáján.
Visszavonulása után Zsengellér edzői pályá-
ra állt, főképp Olaszországban és Cipruson.
1954-ben a Pezoporikos Larnacával meg-
nyerte a ciprusi elsőosztályt, 1976-ban pedig
az APOEL FC-t irányítva a Ciprusi Kupát.
1958-ban felkérték a ciprusi válogatott ve-
zetésére, ezt a posztot két évig töltötte be.
1999-ben ott is halt meg, 83 éves korában.
Nevét viseli szülővárosában a Malomtó szé-
li sporttelep. 



kirakat-tárlat legalább 20 éves
ötlet. Már a CAE megalakulásá-
nál megfogalmazódott. A kény-
szer cselekvésre sarkallta a Mű-
velődési Központ szervezőit. A
Kossuth Ferenc utcai játékbolt

kirakatában a kézművesek hagyományos ki-
állítását sokan emlegették kiváló ötletként.
Úgy tűnik a visszajelzések alapján, hogy ez
érte el igazán a befogadói ingerküszöböt.
Természetes és magas minőséggel jelent-
keznek évről-évre a gyöngyösök, ló -
szőrékszerkészítők, sző-
nyegszövők, fazekasok,
gyapjúfeldolgozók, bő-
rösök, csipkekészítők,
mézeskalácsosok. Most
még közelebb kerültek
a portékák a közönség-
hez, igaz az anyagok il-
latát, tapintását most
nem tudtuk élvezni, vi-
szont mellette és szem-
ben e kirakattal divat-
üzletek összehasonlítási
lehetőséget nyújtottak. 
Baán Katalin fotómon-
tázsai az ünnepek alatt megnyugvást sugá-
roztak a Szabadság téri banképület üvegei
mögül. Minden eddiginél egységesebb és
nagyobb méretű fotókból álló sorozatot lát-
hattunk január 11-ig, melyet a decemberben
elhunyt Barna Karolin emlékkiállítása vál-
tott fel. A távoli, egzotikus tájakat, építésze-
ti remekeket elénk idéző fényképek láttán
alig hiszem el, hogy az utolsó úton indult el

Karolin. Életvidám, mindenkivel toleráns
személyisége hiányozni fog az Egyesület és
a Fotóklub tagjainak is.
Zakar József keramikusművész „Gyermek-
világ-kirakat” kiállításán kőcserép-fém
munkáival ismerkedhetünk. A felettük elhe-
lyezett képek segítenek értelmezni, a plasz-
tikák rezgésére ráérezni. A kortárs szobrá-
szat megjelenése a ceglédi kirakatban a leg-
újabb tendenciákkal: Na, ezt mondhatta vol-
na bárki húsz évvel ezelőtt, nem hiszem el,
hogy az én életemben megtörténik. A ki -
állítóteremhez képest is speciális megvilágí-
tású alkotások február 7-ig láthatók!
A Szabadság téri kávézó után az Árpád utcai
cafeteria mini kiállításait szervezi Kiszely
Margó tagtársunk, aki itt a Ceglédi Panorámá-
ban a Hét műtárgya rovatot is vezeti. Egy friss

Benedek Péter Rajzkör online-projekt kapcsán
létrejött képsorozatot rendezett január 19-én.
Mivel modell után nem alkothatunk a járvány
miatt, ezért filmek (pl. Impresszionistákról)
adták az ihletet. Margó, Márta, Edit, Gábor,
Tibor, Klári, Zita, Erika, Mónika és Rebeka
egyéni ízléssel, hangulattal megrajzolt-festett
balerinái tekinthetők meg a „Bernben”! 
Két éve elvesztett Ozsvát Sára tagtársunktól

…hogy a KMK kihelyezte a kiállításait
kirakatokba, illetve a Bern kávézó és
Kiszely Margó folytatta hét műtárgya,
művésze sorozatát.

a
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Ami kimaradt…
Alkotók



Balerinák a kávéházban  
A festmény P. Rónai Gábor művésztanár
külön felkérésére készült. A tanár úr, így a
járványhelyzet és az online tanítás közepet-
te egyszer csak feladatot adott a Benedek
Péter rajzkör tagjainak: fessenek balerinákat.
Kisebb noszogatásra lassan-lassan előkerül-
tek a balerinák. Először Rónai tanár úr állt
elő jó példával, néhány balerinával. Majd
lassan-lassan többen is előperdítettek egy-
egy balerinát, volt, aki többet is. Így volt ez-
zel Sütő S. Gábor is, aki már két balerinával
is megörvendeztette az online térben az al-
kotókat. De aztán jöttek a szokásos önkriti-
kák: átfestem, nem biztos, hogy ez lesz, stb.
Aztán megszületett az igazi. Letisztult for-
ma, igazán eltalált színharmónia. Egyszóval

fantasztikusan sikerült a festmény, amit egy
hónapon keresztül meg lehet nézni a Bern
Kávéházban (Cegléd, Árpád utca 23/a). Sőt!
A rajzkörösök többi balerinája is kiállításra
kerül a kávéház látható belső terében, ahol
tisztes távolságban, az ajtón belül kialakított

kis térben meg lehet tekinte-
ni a kiállítást. A fő helyen, a
hét festménye: Sütő S.
Gábor: Modern balerina.
Megkérdezném az alkotót,
hogy számára mit jelent a
festés? Alkotás, munka, szó-
rakozás, elhivatottság? Vá-
lasza: „Mindez egyben. A
Balerina című festményem-
ben is az ellentétek jelennek
meg: vadság-nyugodtság.
Eszközként a színek: a nyu-
godt okker, az égetett barna
nyugtalansága, vibrálása. A
tartalom: nem a szépséget
akartam megörökíteni, ha-
nem inkább a ritmust, a tánc
izzadtságát, a megfelelési
kényszert, belső fáradtsá-
got.” KISZELY MARGÓ
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A hét festménye

találtunk a hagyatékban két szép digitális
montázst, mely a táncosnő sorozatba illik.
Rá is emlékezünk ezzel. Bezárt állapotunk-
ban olyan volt e feladat, mintha a művészet

értelmét – amit időnként szem elől tévesz-
tünk – kerestük volna távol, a november-
decemberi ködök mögött! Szentimentális, de
mégiscsak emberi!                              P.R.G.



mikor az embert rabságba ejti a
csend, leparkol az erdő szélén és
sétálni megy. Persze, tudja nem
lesz igazi csend, még ha az őszi
szél éppen az ágakon nem is
rezgeti a fáradt leveleket.

Ugyanis már sok levél a földön pihen. Nincs
olyan lépés, hogy a sétáló ember lába, vagy
erdei vad alatt halk zajt ne csapnának azok. 
A tölgyesek különösek, mert nagyon lassan
fejlődnek, de gyökérzetük mészteleníteni
tudja a talajt. Ilyenek a kőrösi tölgyesek is,
bár már nagyon mozaikosan állnak a fák, de
megvannak! A Homokhátság mészben gaz-
dag dunai homokja az évszázadok során
semleges, vagy kissé savanyú kémhatásúvá
vált. Mintha egy homoktengeren, Nagykő-
rös környékén szigetek képződtek volna.
A természet meghálálja ezt a különös átala-
kulást. Elég csak egy akácos-bodzás vagy
nyárfás területről elbarangolni a tölgyfák
közé micsoda különbség! A cserjések, vagy
a gyepszint együttesen 3-4-szeres fajszámot
biztosít. Nem szólva a tölgyek lassú halálá-
val megjelenő szúbogarak, cincérek csapa-
tairól, meg persze a mókusokról, pelékről.
Szokásos folyamat a természetes erdőkben,
hogy a fák állva halnak meg, idővel a „gyö-
kér pányva” sem segít és eldőlnek, így adva

visszatérülő táplálékot a tölgyesnek és sok-
féle rovarnak. De a lebontási folyamatban
olyan lények is szorgoskodnak, amelyeket
ma már nem is tekintenek növényeknek,a
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Tölgyesek gombái
Képekben

Gomba a gombán

Tölcsérgomba levelekkel

Északi oldal jele - mohákkal

Versenyben a termőtestek?



Zsigulit 1971-ben kezdték el
forgalmazni hazánkban és évti-
zedekre meghatározó márka lett
nálunk. Persze sokan egyszerű-
en „Zsigaként” ismerik, de a ké-
sőbbiekben inkább Ladaként

vált ismertté. Az ősmodell eredetije az

1966-ban Év Autója díjat nyert Fiat 124-es
volt, amelynek alapján készült, sőt egy
egész város épült a gyártás köré. Érdekes-
ség, hogy hosszú évek után, 2015 év vége
óta újra forgalmaztak Ladákat Magyar -

Régóta nem jelentkeztem a rovatban,
közben pár napja betöltöttem a 50.
életévemet. Ennek kapcsán arra gon-
doltam, hogy visszatekintek az 1971-es
esztendőre, mi történt akkor a világ-
ban, elsősorban a technika, az autó-
gyártás, közlekedés szemüvegén ke-
resztül. 

a

Fél évszázad a közlekedésben
Kerék

ezek a gombák. Mivel nálam volt a gépem,
sikerült többféle gombafajt megörökíteni,
amelyek ugyan jelzik, hogy elmúlik egyik-
másik fa, igaz azonban, hogy belőle újak
sarjadnak. Ilyen az erdők élete…

SZABÓ SÁNDOR

Megadta magát a tölgyfa

Akár mérgező is lehet…

Öreg gomba – barna tönkkel 
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országon, de aztán 5 év elteltével újra meg-
szűnt az értékesítés. 
Az Egyesült Államokban ekkor jelent meg a
Ford Mustang újabb, immár 4. generációja.
A típust 1964-től gyártják, sőt ebben az év-
ben már filmfőszerepet kapott a 3. James
Bond filmben, a Goldfingerben. Szintén ha-
zai, valamint Európai vonatkozású esemény,
hogy 2015-ben megkezdődött a modell érté-
kesítése, addig ugyanis csak az „őshazában”
lehetett megvásárolni. Ettől függetlenül mél-
tán a világ egyik legismertebb sportautója. 

Ha már a filmek, akkor két klasszikus, amit
megtekintésre ajánlok, szintén 50 évvel ez-
előtt készültek. Az első a Párbaj, amelyet
Steven Spielberg rendezett (első jelentősebb
filmje, amely több díjat is elnyert), egy au-
tós – aki egy Plymouth Valiant-ot vezet –, és
egy őrült kamionos párharcáról szól. A má-
sik a Száguldás a semmibe, amiről csak any-
nyit árulok el, hogy már gyerekként is na-
gyon tetszett, valamint, hogy egy régi soro-
zat, a Petrocelli sztárügyvédje (Barry
Newman) a főszereplője, valamint egy
Dodge Challenger. 
Az autózás „csúcssportjának” számító For-
ma-1-ben abban az esztendőben Jackie
Stewart brit versenyző lett a világbajnok a
Tyrell Racing csapat tagjaként. 
De térjünk most haza, hiszen, ha autógyártá-
sunk nem is volt, de motorkerékpárok és au-
tóbuszok még csúcsüzemben készültek ak-
koriban, nem kevés sikerrel szerepelve itthon
és világszerte. Olyannyira, hogy a legendás
P20-as Pannonia modell az 50-es éveket kö-
vetően akkoriban újra jól szerepelt a világhí-

rű francia megbízhatósági versenyen a Bol
d'Oron. Sajnos a gyártás 1975-ben megszűnt,
de ez a motorkerékpár legendává nőtte ki
magát a gyártás történetében. Főleg, hogy ez
lehetett volna a későbbiekben egy új, még
korszerűbb kétkerekű alapja. 
1971-ben legördült az Ikarus gyárban a
100.000-dik termék. A magyarországi autó-
buszgyártás egyik legnagyobb elismerése
szintén ehhez az évhez kötődik, ugyanis a
monacói buszkiállításon egy-egy 250-es tá-
volsági és luxusautóbusz az ezüst fokozatot
nyerte el. Most pedig a földtől elrugaszkod-
va, emelkedjünk a világűrbe! 
A 60’-as és 70’-es években élte fénykorát a
két nagyhatalom, az Egyesült Államok és a
Szovjetunió úgynevezett űrversenye. Bár
mindkét ország óriási összegeket és energi-
ákat fektetett abba, hogy embereket küldjön
a világűrbe, elsőként ez a Szovjetuniónak si-
került. Viszont a Holdon 50 évvel ezelőtt
már harmadik alkalommal landolt az USA
holdkompja, összesen pedig hat alkalommal
sikerült mindez 1969 és 1972 között. Az
Apollo 14 Antares nevű leszállóegysége

1971-ben érkezett -természetesen űrhajós-
okkal a fedélzetén –, akik közül Alan
Shepard azzal hívta fel magára a világ fi-
gyelmét, hogy ő volt az első ember, aki egy
golflabdát ütött el a Hold felszínén. 
A végén pedig térjünk vissza a földre,
Magyarországra, Ceglédre! Ha nem is ér a
Holdig, de azért városunk mégis legmaga-
sabb építménye a tévétorony, amely közel
100 (egészen pontosan 97) méteres, vala-
mint tavaly elmúlt 50 éves. 

NYÍRI TIBOR



A CÉGRŐL dióhéjban: 
A Shinheung SEC EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNG 
ENERGY & ELECTRONICS CO. LTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől 
kezdve kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, 
és most Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét. 
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.

Újhullám az autóiparban!   Csatlakozz MOST!

MUNKALEHETŐSÉG:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli  
munkavállalók köréből.

Főbb feladatok

A gyártósor működtetése:
   Előkészített tálcák behelyezése
   A gépek beállítása, karbantartása
   Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
   Rendszeres minőségi önellenőrzés
   Jegyzőkönyvezés
   Szerszámok javítása, cseréje
   Köszörű-, maró-, csiszológépek használata

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

   Középfokú végzettség
   Mechanikai alapismeretek
   Elszánt tanulási szándék
   Angol nyelvtudás

   Angol nyelvtudás
   Exel-tábla kezelése

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

    Targoncajogosítvány

    Tapasztalat minőségbiztosítási területen
    Minőségbiztosítási ismeretek

Gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

Minőség- 
ellenőrzés

Minimális elvárások Előny

JELENLEG 
FELKÍNÁLT 
POZÍCIÓK:

Amit kínálunk:
   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
   Teljes körű betanítás
   Stabil munkahely és megbecsülés
   Min. 200 000–250 000 Ft bruttó �zetés (iskolai végzettség  
vagy szakmai tapasztalat szerint egyéni elbírálás)

   12 órás munkarend 6–18/18–6 
2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban FOLYAMATOSAN

   +80% éjszakai pótlék
   Buszjáratok: 
 I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad 
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, Monor 
III. 2021. februártól: Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel, 
Albertirsa, Monorierdő

   Jelenléti bónusz
   Toborzási bónusz
   Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
  Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
   Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
   Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk 
e-mailen az allas@shsec.hu címen bármikor, 

vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között 
a +36-70/3259091 telefonszámon! 

Jelentkezés menete: 
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése, rövid önéletrajz 
leadásával vagy e-mailben kérésre megküldjük a jelentkezési lapot. 

Többet megtudhat rólunk a következő weboldalon:  
http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

TERMÉKEINK: 
CAP ASS’Y Module és alkatrészei.   
Elektromos autók akkumulátorcelláinak biztonsági lezáró egysége,  
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.
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Heti ceglédi KÉPtár

LASSAN ELTŰNŐ MŰFAJJÁ LESZ A KÉPESLAP;
pedig a 19. század végi megszületése óta szin-
te megszámolhatatlan mennyiségben ontották
a nyomdák, a kiadók és persze, a kereskedők
ezeket az egykor minden-
ki által kedvelt nyomda-
terméket.
Az emberek képeslapot
küldtek  névnapra, szüle-
tésnapra, karácsonyra,
húsvétra, újévre, pün-
kösdre. A katonaság, az
utazás, a képzőművészeti
alkotások, a nevezetes
személyiségek, a törté-
nelmi események, az év-
fordulók, a szakrális tár-
gyak, a sorsfordító doku-
mentumok, a gyerekek, a köztéri műemlé-
kek, a reklámok is a népszerű témák közé
tartoztak. A humor ugyancsak sok ötletet
adott a kiadóknak. A részeg járókelők, a fu-
turisztikus járművek, a hanyattvágódó uta-

sok, a dundi lányok, a mulatozó katonák, az
iszogató jóbarátok látványán bizonyára egy-
aránt jól mulatott a feladó és a címzett...
Elsősorban ceglédi nyomdák révén természe-
tesen Cegléd sem maradt ki ezekből a soroza-
tokból. Városunkban főleg a jóhírű Sebők
Béla és a mindig kreatív Sárik Gyula nyom-

dája jeleskedett ezek készítésében. A mellé-
kelt képeslapok mindegyike Sárik Gyula
nyomdájából került ki. A válogatást a Kossuth
Múzeum gyűjteményéből állítottam össze. 

REZNÁK ERZSÉBET - Kossuth Múzeum
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Ugrólábon Cegléd utcáin
MEGLEPŐ LÁTVÁNYRA LEHETNEK IDŐNKÉNT fi-
gyelmesek a járókelők a belvárosban: futuriszti-
kus ugrólábakon ugrálva, futva közlekedik Vra -
becz Botond. Van, akinek tetszik a rugós gólya-
láb-őrület, mások meg rémülten veszik tudomá-
sul, hogy Ceglédet elfoglalták a földönkívüliek… 
A poweriser néven ismert extrém sportesz-
köz segítségével akár 2 méter magasra is le-
het ugrani, vagy 5 méteresre nyújtani a lépé-
seket. Az extrém sportok kedvelői mellett
ajánlott azoknak, akik erősíteni szeretnék a
láb és csípőizmaikat, vagy egyszerűen csak
szeretik a sportos kikapcsolódást. 
- Egy éve van meg nekem a poweriser, ami
tulajdonképpen egy rugós gólyaláb és nagy
élmény vele közlekedni, mert szinte minden
lépésnél a magasba kilő, főleg ha futok ben-
ne. Hihetetlen szabadságélményt nyújt, hogy
magasabbról látod a világot, nem is beszél-
ve a nagyobb sebességről. – meséli Botond. 
- Azért ez feltűnő látvány Cegléd utcáin,
milyen reakciókat tapasztalsz?

- Nem egy hétköznapi jelenség, az biztos. A gye-
rekek körében nagy sikert arat, sőt azonnal a szü-
lőket kérik, hogy vásároljon nekik karácsonyra.
Olyanok is szép számmal akadnak, akik megáll-
nak és megkérdezik, hogy tulajdonképpen mi is
van a lábamon. Sokan vannak azonban, akik
megijednek a szokatlan látványtól és látszik az
arcukon, hogy menekülnének…

Atombunker képekben
PATAKI TAMÁS CEGLÉDI FOTÓS lehetőséget
kapott a napokban, hogy látogatást tegyen a
Cegléd belvárosa alatt meghúzódó pince-
rendszerbe, melyről az elhagyatott helyek
fotózásával országos hírnévre szert tett fotós

„Atombunker” Cegléd alatt címmel készített
fotósorozatot. Mint írja, „szép lassan legen-
dává válik a Cegléd belvárosa alatt meghú-
zódó pincerendszer. Az idősebb korosztály
még emlékszik, hogy mit rejt a föld mélye, de
sokaknál már csak halvány emlékképek vil-
lannak fel.” Pataki Tamás országosan is-
mert hobbijáról: elhagyatott helyeket fotóz.
Korábban egy fotójával megnyerte a
„Magyar ország 365” fotópályázatot. 
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ceglédiek közül sikeres vizsgát
tettek: Iklódi Anna, Árvai Péter,
Détári Dániel, Hegedűs Levente,
Ócsai Ádám, Ócsai Sándor, Po-
mázi Dominik, Ürögdi Dominik,
Vég Zsombor. Vég Zsombor

versenyeredményei elismeréseként rögtön
megkapta a II. Dan fokozatot. A vizsgára:
Mester Dániel, Ken Kaida és Bíró Tamás
készítették fel a judokákat.
Kiemelkedő híre a ceglédi eseménynek,
hogy a miskolci mester, Gecsei László si-
kerrel érte el a hatodik danfokozatot, így im-
már piros-fehér övet viselhet. Ugyancsak
magasabb danfokozatért teljesített sikerrel
Mezei Gábor Zsolt (4. dan), Őri József
János (3. dan), Cservenák Anna, Kármán
Andrea, Maróti Alexandra, Németh Gábor
és Németh Zoltán (mind 2. dan). A fekete
öv megszerzéséért, vagyis az első
danfokozat eléréséért negyvenhat judoka
erőfeszítéseit koronázta siker. 

JUDOINFO.HU

Váratlanul nagy érdeklődés övezte a
ceglédi Ungvári Miklós Ceglédi Judo
Központban hétvégén megrendezett
vizsgát: összesen hatvannégy fő pró-
bált meg danfokozatot szerezni, vagy
magasabb fokozatot elérni. A DAN
vizsgán 9 fővel nőtt a ceglédi mesterek
(fekete övesek) száma!

a

Minden idők legnagyobb vizsgája
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Távozik G. Bíró Gergő
TÁVOZIK CEGLÉDRŐL A SAJÁT NEVELÉSŰ
labdarúgó, G. Bíró Gergő, a Ceglédi VSE
középpályása, aki már a felkészülés kezde-
tekor jelezte távozási szándékát. A klub ve-
zetősége a játékost támogatva elfogadta a
döntést, így a felek közös megegyezéssel
szerződést bontottak.
Gergő 9 éves korában került a Malomtó
szélre, ahol végig járta a ranglétrát, csapata-
inak meghatározó játékosa volt. Tagja és
csapatkapitánya volt annak a generációnak,
akik a 2015/2016-os szezonban ezüst-, a
2016/2017-es szezonban aranyérmet szerez-
tek. Innen mondhatni egyenes út vezetett a
felnőt csapat öltözőjébe. Magyar Kupa mér-
kőzésen a Diósgyőr ellen mutatkozott be tét-
mérkőzésen a felnőtt csapatban, ekkor még
csak 18 éves volt. A következő, 2017/2018-
as szezonban már azonban megadatott neki
a lehetőség, hogy pályára lépjen a magyar
másodosztályban.  Gergő tehát utánpótlás és
felnőtt szinten is részese volt az elmúlt évek
legnagyobb ceglédi futball sikereinek. A té-
li felkészülést azonban már nem Cegléden
kezdi saját nevelésű játékos.

Újabb sima győzelem 
idegenben 

SZINTE LEMÁSOLTA MÚLTHETI SIKERÉT az
NB I.-es asztalitenisz csapat január 16-án
Pestújhelyen. Nagyszerű kezdést követően
sikerült elhúzni és egy-két szoros meccset
leszámítva végig a ceglédi együttes domi-
nált.Ahogy legutóbb itt is szorosabb találko-
zóra számítottunk de szerencsére a döntő
játszmás meccsek-egyet leszámítva-ide jöt-
tek.A győzelemmel együtt jó játék is páro-
sult ami külön öröm.
Pestújhely SC I.- Szuperinfó-CVSE I 3:11
Győztek:Zakar Kristóf 3,Gergye Zoltán 3,Medvegy Ákos 2,Nagy
Sándor illetve a Medvegy-Gergye és a Zakar-Nagy párosok

Pólós győzelem 
TÖBB KOROSZTÁLYBAN IS AZ ÉV utolsó baj-
noki mérkőzését játszotta a Ceglédi VSE ví-
zilabda szakosztálya. 
A férfi OB1/b: 
Neptun VSC – Ceglédi VSE 11:17
Serdülő: Sportliget S.E. – Ceglédi VSE  3:12
Gyermek: Ceglédi VSE – Dunakanyar Waterpolo 11:13
Ifjúsági: Ceglédi VSE – Dunakanyar Waterpolo 13:12

CEKK az Európa Kupán
A MÚLT HÉTEN ELUTAZOTT a VBW CEKK
csapata a női kosárlabda Európa Kupa cso-
porttornájára Törökországba. A játékosok és
a szakmai stáb negatív teszttel vághatott ne-
ki az útnak, hogy el-
utazzanak a törökorszá-
gi buborékba, ahol 4
nap alatt mindhárom
csoportmeccsünket le-
játsszák majd. A csapat
megérkezett a szállásra
és így számoltak be a
napi programról: "A
buborékrendszer azt je-
lenti, hogy az edzések
és a mérkőzések kivéte-
lével nem hagyhatjuk el
a szállásunkat. Reggeli, edzés, vissza a szál-
lodába, videó, edzés vagy mérkőzés és aztán
alvás – minden napunk így fog kinézni.”

FOLYTATÓDOTT A VBW CEKK CEGLÉD
decemberi meccs dömpingje. Az Elefánt-
kölykök ismét két bajnokit is játszottak.
Szerdán Győrben léptek pályára, ahol vere-
séggel zártak, majd vasárnap tévés meccsen
úgy győzték le a Csatát, hogy a záró negyed-
ben csupán három pontot dobott ellenfelük. 

Eredmények: UNI GYŐR MÉLY-ÚT–VBW CEKK CEGLÉD 93–60
VBW CEKK CEGLÉD–LUDOVIKA-FCSM CSATA 80–56



Kecskeméti Krisztián 
Világkupa sikere

DECEMBER 12-18. KÖZÖTT BELGRÁDBAN
került megrendezésre a felnőtt birkózó Vi-
lágkupa. A kötöttfogás küzdelmeit 32 ország
részvételével bonyolították le. A kötöttfogá-
sú válogatottban Kecskeméti Krisztián a 60
kg-ban lépett szőnyegre. Krisztián az első
fordulóban az EB. és VB. győztes orosz ver-
senyzővel kezdett, aki még túl nagy falatnak
bizonyult számára. Mivel az ellenfele a dön-
tőig menetelt, így Krisztián a vigaszágon
folytathatta. Itt egy izraeli versenyző követ-
kezett, ahol már állásból és lenti helyzetből
is szép akciókat végrehajtva még az első
menetben technikai tussal 10-0-ra nyert.
Így a bronzéremért birkozhatott, ahol a haza-
iak EB. győztes versenyzőjével mérte össze
az erejét. Az érem csatában Krisztián jól helyt
állt és állásból kiegyenlített mérkőzést vívott
a két versenyző. Ennek ellenére a bírók mind
a két menetben a hazai pálya előnyét élvező
ellenfelét látták
aktívabbnak és
így mind a két
menetben őt in-
tették. Krisztián
mind a két lenti
helyzetet kivéde-
kezte, de mivel
állásból nem szü-
letett akció, így a
két intéssel 2-0-
ra az ellenfele
nyert. Krisztián
így az előkelő 5.
helyen végzett.
PAP FERENC

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

Lőrincz Viktor az év férfi
birkózója a hadseregben

A 2020-AS ÉVBEN KIEMELKEDŐ sportteljesít-
ményt elért katonasportolók részére adott át
elismerést Benkő Tibor honvédelmi miniszter
és Németh Szilárd, a tárca parlamenti állam-
titkára, miniszterhelyettes január 12-én,
Budapesten. A ceglédi Lőrincz Viktor törzs-
őrmester birkózásban került a legjobbak közé.

Nyert a Ceglédi KKSE
DEBRECENBEN LÉPETT PÁLYÁRA a Ceglédi
Kézilabda Klub SE csapata a TIPPMIX Fér-
fi Magyar Kupa III. fordulójában. Az ide-
genbeli mérkőzésen hat gólos győ zelmet
aratott a ceglédi csapat a DEAC ellen.
Eredmény: DEAC NK KFT - Ceglédi KKSE 30:36 

65



A Cegléd nyert 
a Nagykőrös ellen

HEPP KUPA MÉRKŐZÉSEN, AMELYNEK a ne-
gyeddöntőbe jutás volt a tétje, a Ceglédi KE
csapatát fogadta Kiskunfélegyházán a Nagy-
kőrösi Sólymok együttese. Az utolsó pilla-
natig szoros, kiélezett találkozón a vendég-
csapat szerezte meg a győzelmet és jutott to-
vább. Nagy kár, hogy nézők nélkül vívták
ezt a mérkőzést, amely kiegyenlítettségének,
a nagy küzdelemnek, és az utolsó pillanato-
kig szoros állásnak köszönhetően igazi kö-
zönségcsemege lehetett volna.
- Óriási meccset játszottunk egy magasabb
osztályban szereplő ellenfél ellen – nyilat-
kozta a lefújást követően Honti Viktor, a
ceglédiek mestere. – Ők voltak az esélyesek,
ráadásul hazai pályán is játszottak, nagyon
jó dobóformát mutatva, ráadásul nehezen
bírtuk átvenni a Piros csoport sebességét és
agresszivitását. Ezzel meg is gyűlt a bajunk
az első félidőben, a szünetben ezt próbáltuk
helyretenni, azt kértem a srácoktól, hogy le-

gyünk mi is agresszívabbak, és hogy próbál-
junk gyorsabban játszani. A végjátékból jól
jöttünk ki, beestek a dobásaink, nem fárad-
tunk el annak ellenére sem, hogy tartaléko-
san érkeztünk, így óriási gratuláció jár a
csapatomnak, de a Nagykőrösnek is, hiszen
jól játszott, nagyot küzdött, de egy mérkő-
zésnek ebben a sportágban csak egy győzte-
se lehet, az pedig ma mi voltunk.
Eredmény:
Nagykőrösi Sólymok KE–Ceglédi KE 93–99 
(22–27, 32–22, 21–24, 18–26)

Kézisek az áruházban
A CEGLÉDI KÉZILABDA CSAPAT JÁTÉKOSAI segítettek a vásárlóknak eligazodni az új üzlet-
ben és a pénztáraknál december 10-én a Mozdony utcában, a felüljáró lábánál az új ALDI
áruház megnyitóján. A megmozdulásnak jótékonysági vonzata is volt az egyesület, a felnőtt
játokosok és stábtagok a Ceglédi Állatmenhelynek segítettek kutyatápokat gyűjteni az üzlet
megnyitónapján.

66






