
„Színház az egész világ…”

színházi világnapot a
Nemzetközi Színházi
Intézet közgyűlés-
ének határozata alap-
ján 1962 óta tartják
meg március 27-én

annak emlékére, hogy 1957-ben
ezen a napon volt a Párizsban
működő Nemzetek Színházának
évadnyitója. A világnap célja,
hogy felhívja a figyelmet a szín-
házművészet – tágabb értelem-
ben a kultúra – fontosságára,
tisztelegjen a színészek, színházi
dolgozók előtt, kérje a közönség
szeretetét és támogatását.
Idén a színházi világnap alkal-
mából a Patkós Irma Művészeti
Iskola diákjai Moliére: Tartuffe
című vígjátékát mutatják be. A
darab már számos alkalommal
nagy sikerrel futott a Pinceszín-
házban, így most sor kerül a be-
mutatóra a Kossuth Művelődési
Központ Színháztermében is.
A történet szerint Orgon, a gaz-
dag francia polgár, anyjával,
Pernelle asszonnyal együtt egy
mély vallásosságot mímelő, zsi-

Az országos média felkapta a
bezárt labdázók ügyét. Dr.
Ferenczi Norbert az RTL
K l u b b a n
nyilatkozott
az ügyről.
Őt kérdez-
tük néhány
fontos in-
formáció érdekében, mert a
közösségi médiában ellent-
mondásos hírek is terjednek.

- A képviselő-testület tudta milyen
per van folyamatban?
- Utoljára elmúlt év márciusában
kaptunk róla írásos tájékoztatást.
Akkor az első fokon eljáró tör-
vényszéket új eljárásra kötelezte
az ítélőtábla. Akkor még az első
fokon eljáró bíróság az önkor-
mányzat jogi álláspontját osztotta.
- Ez azóta miben változott?
- Idén februárban a költségvetés
tárgyalásakor polgármester úrtól
elhangzott, hogy kétséges a per ki-
menetele. Ezért a labdázók felújí-
tását, javaslatára be sem terveztük
a költségvetésbe. Csak a tervezés-
re tettünk el forrást, nyilván na-
gyobb esélyt adva annak, hogy
nyerünk és a végre permentes lab-
dázókat 2024-ben felújíthatjuk.
Ezt követően mi is a sajtóból érte-
sültünk, hogy már másodfokon
tartunk és veszített az önkormány-
zat. Természetesen a per részlete-
iről azonnal tájékoztatást kértem.
- Nem lett volna jó a felújítást ko-
rábban elvégezni, hogy csende-
sebb legyen a labdázó?
- A csendesítés érdekében mindent
elkövettünk menet közben is. Korlá-
toztuk a nyitvatartást, a zörgő rácso-
kat lecseréltük műanyag borításúra.
A bíróság az általa kirendelt igaz-
ságügyi szakértő véleményét ugyan-
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e kellett zárni két la-
kótelepi labdázót, is-
mertebb néven „dü-
höngőt” Cegléden.
A Köztársaság utcán
a volt tiszti lakóte-

lepnél, illetve a csokiházaknál lé-
vőre került lakat. Bírósági döntés
kötelezte erre a várost. Egy-egy
lakó feljelentése miatt került bí-
róságra a labdázók sorsa. A dön-
tés értelmében le is kell azokat
bontani. Az önkormányzat felleb-
bez az ítélet ellen. – írta meg a
város oldala.
Az eset nagy port kavart, többfé-
le módon tiltakoznak a környé-
ken élők a pálya bezárása ellen,

hiszen a többséget nem zavarja a
gyerekek játéka és bandázás
sincs a környéken. Az ügyben
összefogott az egész város, alá-
írásgyűjtés indult és több sport-
egyesület szervezett közös tilta-
kozó akciót, labdapattogtatással
demonstráltak szülők és gyerekek
a pálya előtt.

A KÉT CEGLÉDI LABDÁZÓ bezárá-
sának ügyéről az országos sajtó is
beszámolt. A Telex, a Mandiner
és más sajtóorgánumok részletez-
ték a háttéret és megkérdezték a
felperesek ügyvédjét is. A
Metropol című újság tudta meg,
hogy gyakran ordibál a közellen-

séggé lett focipályákat bezárató
feljelentő nyugdíjas a pályán spor-
toló fiatalokkal, volt, hogy a lab-
dájukat is kiszúrta. Egy esetben
tettlegességig fajult a vita: épp egy
fiatalosabb nagypapa játszott a
kisunokájával a pályán, amikor a
nő dühösen kivágtatott a házból,
hogy kiszúrja a labdát. A férfi
azonban nem nézte ezt végig tétle-
nül: erősen pofon ütötte a felhábo-
rodott asszonyt, amiért a nagypa-
pa könnyű testi sértésért 6 hónap
börtönbüntetést kapott, 2 évre fel-
függesztve. Egy apuka szerint a
feljelentő az ablakából fotózza, vi-
deózza a pályán tartózkodókat,
ami szintén jogellenes. Kiderült: a

bezárásokért felelős két nyugdíjas
már a szomszédos óvodát is felje-
lentette a hangoskodás miatt.

TÖBB IDŐPONTBAN FORGATOTT
az ügyben Cegléden az RTL Há-

zon kívül című műsorának stábja
is, amely részt vett a Fidesz ceg-
lédi képviselőcsoportjának sajtó-
tájékoztatóján. A frakció tagjai a

Dühöngő város
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Színházi Világnap
2023. MÁRCIUS 27.

vány kalandor Tartuffe befolyá-
sa alá kerül, aki kenetteljes be-
szédével kicsalja jótevője vagyo-
nát és megszerez egy fontos ira-
tot, amivel börtönbe akarja jut-
tatni a ház becsapott urát. Mi
több, a gazfickónak Orgon fele-
ségül akarja adni a lányát, aki
már más valaki jegyese. A hu-
morban bővelkedő színmű végé-
re minden jóra fordul, és mint
ahogy szlengben mondanánk:
csattanás, porfelhő és a két szív
egymásra talál.

Az előadás megtekinthető már-
cius 27-én 19 órakor. Regiszt-
rációs jegyek igényelhetők a
Kossuth Művelődési Központ
jegypénztárában. A szervezők
szeretettel várnak mindenkit.



Decemberre
elkészülhet a
gimnázium

„LÁTVÁNYOSAN HALAD a város
jelenének egyik legfontosabb be-
ruházása. Köszönet a szakembe-
rek alapos és precíz munkájáért!”
– számolt be közösségi oldalán
dr. Ferenczi Norbert önkor-
mányzati képviselő, aki több he-
lyi önkormányzati képviselővel
és dr. Kürti György korábbi gim-
náziumi igazgatóval közösen tett
látogatást az építkezésen.
Cserélik a nyílászárókat, az eme-
leten a burkolást végzik, és el-
kezdődött a tornaterem, valamint
a földszinti folyosók renoválása
is. Helyreállítják a két tornyot az
intézmény hátsó lépcsőháza felett
és napelemrendszert is telepíte-
nek a tetőre. Ha minden a tervek
szerint halad, idén decemberre
megtörténik a felújított gimnázi-
um műszaki átadása.

Kitüntetés a ceglédi
rendőrnőnek

KITÜNTETÉST KAPOTT a Ceglédi
Rendőrkapitányság törzsőrmeste-
re az ORFK Országos Baleset-
megelőzési Bizottság 30 éves ju-
bileumi ünnepségén. – számolt be a
Pest Vármegyei Balesetmegelőzési
Bizottság közösségi oldalán.
A közlekedésbiztonság javítása ér-
dekében végzett kiemelkedő mun-

kája, valamint az ORFK-OBB
Balesetmegelőzési tevékenységének
támogatása elismeréseként Ezüst
Emlékérem tárgyjutalmat vehetett át
Gátiné Budai Boglárka rendőr őr-
nagy a Szentendrei Rendőrkapitány-
ság, Sós Zsanett rendőr törzsőrmes-
ter a Ceglédi Rendőrkapitányság és
Nádházi Brigitta rendőr őrnagy a
Pest Vármegyei Balesetmegelőzési
Bizottság titkára.

Új bölcsődék
épülnek

A FELHÁZ UTCA 30/B. SZÁM alatt
egy új bölcsőde épül – jelentette
be videóban a körzet képviselője,
Takátsné Györe Anett. A képvi-
selő tájékoztatása szerint az egy-
szintes, három csoportszobás csa-
ládias intézményben 42 gyermek
elhelyezése lesz biztosított. A ter-
vek szerint 2024 őszétől megnyi-
tó bölcsődét a Török János iskola
fogja üzemeltetni.
A NEFELEJCS UTCÁBAN viszont
már finisben van a bölcsőde-épí-
tés: elkezdődtek a festési mun-
kák és a hőszigeteléssel is jól
haladnak. Az 56 férőhelyes új

intézmény hétről hétre látványo-
sabb, a kivitelező ígérete szerint
nyár elejére elkészülnek és bir-
tokba vehetik a kicsik az épüle-
tet. A kivitelező Gomép oldalán
képekkel számoltak be arról,
hogy a bádogos szerkeszetek ké-
szítése is folyamatban van, a
belső terekben pedig gipszkarto-
nozás, elektromos- és gépészeti
alapszerelés készül.

Emléktábla
a Közgáznál

EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK a Köz-
gazdasági iskola bejáratánál an-
nak tiszteletére, hogy 60 éve in-
dult az intézményben a közgaz-
dászképzés. Az iskola sokat vál-
tozott az elmúlt évtizedekben, de
az állandó, hogy elhivatott, nap-
rakész tudással rendelkező fiata-
lok kezébe ad bizonyítványt. A
ceglédi Közgáz az ország legjobb
technikumai között van.

Vízügyi elismerés
A MAGYAR MÉRNÖKI Kamara
elnöksége Kurdi Viktor okleve-

les építőmérnök, a Magyar Vízi-
közmű Szövetség elnöke részére
a Tiszteletbeli Mérnöki Kamarai
Tag címet adományozta a
víziközmű-szolgáltatás terén
végzett kiemelkedő mérnöki és
vezetői munkássága, szakmai-
társadalmi szerepvállalása, vala-
mint a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem érdekeit támogató okta-
tási, szakmai és kutatási felada-
tok megoldásáért tett eredmé-
nyes erőfeszítései elismerése-
ként. – közölte a MaVíz Magyar
Víziközmű Szövetség.

Nemzedékek az Alföld Kapujáért
Alapítvánnyal jelentették be: alá-
írásgyűjtésbe kezdenek a labdá-
zókért és azt az alapvető jogok
biztosához fogják elküldeni an-
nak érdekében, hogy jogszabály
módosítást kezdeményezzen a
jogalkotónál.

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERINT tör-
vényben előírt kötelezettség elő-
segíteni az állampolgárok egész-
séges életmódhoz, testedzéshez,
sportoláshoz való jogának ér-
vényre jutását. Jelentősebb közér-
dek fűződik ahhoz, hogy nagy
számú helyi lakos biztonságos
körülmények között tudjon a sza-
bad levegőn sportolni, mint ahhoz
a magánérdekhez, hogy a pana-
szosok minden zavarástól mente-

sen tudják használni lakásukat.
Dr. Csáky András polgármester
arról nyilatkozott: várják a Fővá-
rosi Ítélőtábla írásos ítéletét a

jogerős döntésről, amivel szem-
ben felülvizsgálati kérelmet nyúj-
tanak be, és többek között az ab-
ban szereplő bontási kötelezett-

ség végrehajtásának felfüggeszté-
sét kérik. „Nem hagyhatjuk, hogy
egy-két egyénnek az akarata a
közösség akaratával szemben ér-
vényesüljön. Bízom benne, hogy
a több száz család érdeke fog
nyerni – mi mindent megteszünk
ennek érdekében.”

A TELEX.HU SZERINT „az esetnek
és a hozzá fűződő bírósági döntés-
nek jelentős társadalmi következ-
ményei lehetnek. Számos helyen
okozhat a jövőben konfliktust a
helyiek között, ha akad egy lakó,
aki a többséggel szembemenve za-
varónak ítél meg valamilyen köze-
li köztéri, közösségi tevékenysé-
get, és az ítéleten felbátorodva be-
perli az illetékes önkormányzatot
vagy közösségi szervezetet.”

Kéményseprés!
A nem természetes személy tulajdonában lévő ingatlan, illetve természetes személy tulajdonában
lévő, de gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozás, egyéni cég, Kft, Bt, Zrt, egyesület, alapítvány)
székhelyeként, telephelyeként bejegyzett ingatlan (közületi ügyfélkör) esetében a Tűzvédelmi Ha-
tóságnál nyilvántartásba vett FILANTROP Kft. végezheti a kéményellenőrzést és -tisztítást. (Tár-
sasházak esetén a Katasztrófavédelem Kéményseprőipari szerve az illetékes.)
Amennyiben Ön e tekintetben közületnek számít és még nem végeztette el idén a kéményel-
lenőrzést, akkor keresse a FILANTROP Kft-t. A kéményellenőrzést közületek számára köte-
lező megrendelni!
Vállaljuk továbbá szellőzőrendszerek tisztítását, szilárd tüzelésű fűtőberendezések, (kazánok, kan-
dallók) tűztér oldali tisztítását, karbantartását közületi és lakossági ügyfeleknél egyaránt!

Rendelje meg SZÉN-MONOXID
érzékelőjét is a FILANTROP Kft-nél!

E-mail: filantrop@filantrop.org
T.: 06-76/322-321

www.filantrop.org

Közérdekû közlemény

Tankó-Walter
és társa Kegyeleti kft.

Éjjel-nappal ügyelet
06-20/9311-711, 06-30/661-5831

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS

Cegléd,
Rákóczi út 30-32.

53/317-225
CEGLÉD KÁRTYA
ELFOGADÓ HELY!

akkor kikérte abban a témában, hogy
lehetséges-e olyan változtatást esz-
közölni a pályán, ami a zajszintet ha-
tárérték alá viszi le. Sajnos, a szakér-
tő nemleges véleményt formált.
- Csak a zajszint számít, az nem ér-
dekes, hogy annak mi a forrása?
- Pontosan ezt lehet vitatni majd a
Kúriánál. Hasonló eseteket általában
„versengő jogokként” mérlegelnek a
bíróságok. Itt ugye a gyermekjogok
ütköznek a háborítatlan birtoklás jo-
gával. Nyilván az előbbit a közvéle-
mény jogosan sorolja sokkal elő-
rébb. Hiszünk abban, hogy a Kúria
is erre az álláspontra helyezkedik.
- Mi lesz a pályával míg a Kúria
ítélkezik?
- Az ítélet jogerős, hat hónapunk van
a lebontásra, de a Kúriánál kérni kell
a végrehajtás felfüggesztését. Re-
méljük helyt fog adni a kérelemnek.
- Saját szakértő bevonása nem lett
volna célszerű?
- Ezt a perben eljáró ügyvéd és az
önkormányzat első embere tudja
megítélni leginkább. Lehetséges,
hogy a Kúriánál egy másik szakvé-
lemény segíthet.
- Mire jó az aláírásgyűjtés, ha a bí-
rósági döntés már jogerős?
- A bíróság a környezeti zaj- és rez-
gésterhelési határértékekről szóló
rendeletet alkalmazta. Ebben állás-
pontom szerint nincsenek olyan ki-
vételek, melyek a gyermekjogok ér-
vényesülését szolgálnák. Vagyis
egy labdázót ugyanolyan feltételek-
kel lehet bezáratni, mint mondjuk
egy zajos fesztiválhelyszínt.
Az alapvető jogok biztosa kezdemé-
nyezhet olyan eljárást az Alkot-
mánybíróságnál, ami a rendelet lab-
dázóknak kedvező módosításához
vezethet. Ez ugyan hosszú idő, de
Cegléden is és az ország más tele-
pülésein is vannak olyan labdázók,
amiket egy ilyen precedens értékű
ítélet veszélybe sodorhat. Tehát
azért csináljuk, mert ezzel egy ked-
vezőtlen, végső ítélet esetén is célt
érhetünk egy másik vonalon.
- A felújítás egyébként mit takart
volna? Napirenden volt már ko-
rábban is?
- A műanyag borítást frakciónk
2022-ben építette be először a költ-
ségvetést kibontó határozatokba. A
végrehajtás akkor nem jutott el a ki-
vitelezésig. A Kúria eljárásában azt
is fel kell vetni, hogy legalább az el-
bontásra kötelező részt semmisítse
meg és kötelezzen minket a mű-
anyag borításra, mert erre fel va-
gyunk készülve.
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Végjáték
A FENTI CÍMMEL NYÍLT kiállítása
Somos Gyula festőművésznek
március 3-án a Ceglédi Galériában.
A megnyitón az alkotásokat Dr.
Prokopp Mária ismertette. A művé-
szettörténész elmondta: egy életmű

nagy részébe nyerünk betekintést.
Somos Gyula Hollandiában is taní-
tó és alkotó festő művészetében a
realitás eszközei spirituális témákat
fogalmaznak meg. Mi a helyünk a
kozmoszban? – erre kaphatunk vá-
laszt a képek útján, melyek az Ígé-
ret földjére keresik az utat. A szó-
nok kiemelte: tanítása, üzenete van
Somos Gyula műveinek. Születés,
szerelem, halál életünket meghatá-
rozó legfőbb motívumai és a fény
és a sötétség harcban a Teremtő Is-
tené a végső szó, ahogy a kiállított
sakk táblán végül a fehér bábukat
vezeti győzelemre.
A Somos család életmű gondozásá-
ra létrejött Szőlőtő Alapítvány kép-
viseletében Dalotti Tibor arról szólt,
hogy olyan életművek gondozását
tűzték ki maguk elé célul, akiknek
képviselői biztosan tudják, hogy ők
"csak" eszközök Isten kezében, de

emellett fényt és utat mutatnak ne-
künk. Végezetül az alkotó rámuta-
tott: a kiállítás szerves részét képző
sakktáblán a játszma még nem ért
véget, van még hátra pár lépés (az
utolsó és az utolsó előtti). Emlékez-
tetett: az az utolsó lépés, amikor a
fehér mattot ad a feketének. S bár

nyerésre áll a fekete (szimbolikus je-
lentésében a Sátán), de a világos
győzni fog – mert győznie kell. A
tárlat megnyitóján Máriássy Gergely
énekelt. A kiállítás március 24-ig lá-
togatható a Ceglédi Galériában.

A Toldy kórház
csapata az első

MÁRCIUS 10-ÉN A NAGYKŐRÖSI
REHABILITÁCIÓS Szakkórház és
Rendelőintézet adott otthont az
MESZK Pest Vármegyei Terüle-
ti Szervezete szakmai versenyé-
nek, ahol 5 csapat, összesen 20 fő
mérte össze tudását. A szakmai
felkészültséget a különböző ápo-
lásszakmai szituációs gyakorla-
tokban, tesztben mutatták meg
tudásukat a csapatok, de játékos
vetélkedők sora is próbára tette a
szakmai tudást, gyorsaságot, in-
formációátadási képességet.
A Pest Vármegyei Szakdolgozók
versenyében a Toldy Ferenc Kór-
ház és Rendelőintézet „SÜRGI
SHOCK” csapata szerezte meg az
első helyezést, és képviselheti Pest
Vármegye szakdolgozóit március
25-én az Országos Szakmai Verse-
nyen. A csapat tagjai: Kósik Beáta
Csapatkapitány – SBO vezető ápo-
ló, Magyar Erika Anaesth-Intenzív
osztály vezető ápoló, Hódi Emese
SBO vezető ápoló helyettes, Far-
kas Eszter SBO diplomás ápoló.

Matek az utcán
A Π VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
március 12-én vasárnap délelőtt szó-
rakoztató matematikai fejtörőkkel,
játékokkal várták a kilátogatókat a
Szabadság térre. Március 14-e a π
világnapja, amit 1988 március 14-e
óta ünnepelnek szerte a világban.
Volter Etelka a Kossuth Lajos Gim-
názium pedagógusa fogta össze a
rendezvényt, akihez még hárman
csatlakoztak (Verebélyi Csilla,
Imréné Lukácsi Ildikó és Császárné
Bori Ágnes). Céljuk, hogy közelebb
vigyék a matematikát az utca embe-
réhez, az óvodás kortól egészen a
30xPÍ korig. A program végét közös
flashmobbal zárták, ahol a π alakza-
tot formázták meg.

Pizzaverseny
Pármában – ceglédi

versenyzővel
ÁPRILISBAN KERÜL megrendezés-
re a 30. Pizza Világbajnokság Pár-
mában, Olaszországban. A magyar
csapat tagjaként a ceglédi Sipos
Dóra két kategóriában fog szere-
pelni; egyik a nápolyi stílusú piz-
za, a másik pedig egy duo kategó-
ria, ahol a párja Kis Sándor lesz.
„Róla annyit kell tudni, hogy Guin-
ness-rekorder vak ember. Vezetett
kamiont egyedül, motort és autót a
Hungaroringen és most nyáron a

vonatvezetés lesz a következő a vi-
lágbajnokság után. Pizzánkat, amit
kreálnunk kell a mostani világhely-
zet ihlette, témája pedig a béke lesz.
Az induló magyar pizzamesterek és
chefek között van Kovács Lázár az
ismert chef is.” – számolt be Dóra.
Sipos Dóra 2021-ben végzett Ná-
polyban a világhírű Fabio Cristiano
nápolyi pizzakészítő iskolában. Ta-
nulmányai után a mester felkérte,
így másfél évet a pizzériájukban
dolgozott, ahol rengeteget tanult a
mestertől és családjától.
„Idővel segítettem neki az okta-
tásban is, hisz rengeteg felkérése
van a világban. A pizza iránti
szeretetem pedig édesapámtól
Sipos Róberttől örököltem, aki
támogat ezen az úton és akivel a
Livello Ételfutárt üzemeltetjük itt
Cegléden.” – vallja Dóra.

Állami elismerés
Sárik Péternek

ERKEL FERENC-DÍJAT KAPOTT
Sárik Péter jazz-zongoraművész,
zeneszerző. Az Erkel Ferenc-díj
kiemelkedő zeneszerzői, zenei
rendezői, művészi tevékenységért
adható állami kitüntetés. 1952-ben
alapították. Március 15-én a nem-
zeti ünnepen
adják át min-
den évben.
„Nagyon kö-
szönöm azok-
nak, akik érde-
mesnek talál-
tak erre a ki-
tüntetésre, köszönöm a családom-
nak és a zenésztársaimnak a támo-
gatást, és köszönöm a kitartó jelö-
lést a Magyar Jazz Szövetségnek és
a Magyar Zenei Tanácsnak!” –
osztotta meg örömét a ceglédi mű-
vész a közösségi oldalán.
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Március 15-ei ünnepség
AZ 1848-49-ES FORRADALOM és szabad-
ságharc 175. évfordulójának emlékére
rendeztek ünnepséget a Kossuth Művelő-
dési Központban. Az idei Gubody-díjat
Kovács József nyugalmazott főkertész
kapta. A kitüntetett megreformálta a zöld-
területek fenntartást, részt vállalt a város-
központ felújításából. Sok évtizedes tevé-
kenysége, az eredményes és sikeres kör-
nyezetvédelmi munkássága alapján mél-
tóvá vált a város 2023-as évi Gubody
Ferenc Díjára.



Lovaskocsis baleset
CEGLÉD KÜLTERÜLETÉN a Budai
úton egy személyautó március 6-
án hétfő este hat óra körül bele-
hajtott az előtte haladó lovas-
szekérbe. Az autó Ceglédbercel
irányába ment, amikor hátulról
belerohant a lovaskocsiba, amely
nagyon meg volt rakva, rakomá-
nya jóval túllógott a jármű mére-
tén, de ettől még az érkező autós-
nak észre kellett volna vennie. A
jármű hátulján volt ugyan priz-
ma, de a platóról lelógó bútorok

ezt eltakarták. Az RTL Híradó
úgy tudja, hogy az autót vezető
férfi nem lépte túl a megengedett
sebességet, de a sötétben nem
vette észre az előtte haladó sze-
keret. A lovaskocsin egy utas is
tartózkodott, de ő nem sérült
meg. Az ütközés erejétől az 58
éves hajtó, P. János a szekérről az
árokba esett, és olyan súlyosan
megsérült, hogy a helyszínen éle-
tét vesztette. A hatóságok vizs-
gálják a baleset körülményeit.
A helyiek szerint a baleset idején
már szürkület volt ugyan, de még

nem volt sötét, azt azonban elis-
merik, hogy a lovaskocsi nem
volt túl jól kivilágítva, többen azt
mondták, hogy egy biciklilámpá-
hoz hasonló világítás volt csak
rajta, amit alig lehetett észreven-
ni. A környéken rengetegen is-
merték az áldozatot, P. Jánost. Az
54 éves férfi az egyik helyi isko-
la karbantartója és gondnoka
volt. A Blikk helyszíni riportja
szerint: Jánost mindenki szerette,
aki csak ismerte, mindig segítő-
kész, mosolygós férfi volt.

Halálra gázoltak
egy biciklist

HALÁLRA GÁZOLTAK egy bicik-
list a Pest vármegyei Csemőn
március 1-jén szerda este – kö-
zölte a rendőrség a honlapján.
Egy személyautó a településen, a
Petőfi Sándor utcában ütötte el a
vele azonos irányban, az út szé-
lén kerékpárját toló férfit. Az 51
éves férfi a helyszínen belehalt
sérüléseibe.

Kislányt segítettek
világra a mentők

FEBRUÁR 23-ÁN ESTE kezdődtek fá-
jásai annak a 40 hetes kismamának,
aki férjével kórházba akart indulni,
azonban az események váratlanul
felgyorsultak. A házaspár azonnal
mentőt hívott, a tapasztalt mentésirá-
nyító pedig rögtön riasztotta a legkö-
zelebbi mentőegységet, akik perce-

ken belül helyszínre is értek, azon-
ban a vizsgálatokat követően úgy
ítélték, hogy valóban nincs idő kór-
házba sietni, így pillanatok alatt fel-
készültek a szülés levezetésére. Az
életmentők komplikációk nélkül,
mindössze néhány perc alatt világra
segítették a pár harmadik gyermekét,
Lucát. A boldog édesanyát és gyer-
mekét stabil állapotban szállíthatták
kórházba a mentők - tájékoztatott az
Országos Mentőszolgálat.

helyi lakosok közül
többen felháborodá-
suknak adtak hangot
a képviselőtestület
előtt a közbiztonság
romlása miatt. Fel-

szólalt a térség korábbi önkor-
mányzati képviselője Horváth
Gábor, Csuri Károly korábbi ön-
kormányzati képviselő és az or-
szággyűlési választásokon jelölt
Bartha Barna is. Utóbbi politikus
elmondta: a Mi Hazánk Mozga-
lomhoz köthető Magyar Önvé-

delmi Mozgalom tagjaival több-
ször kimentek a helyszínre és lát-
ható, hogy az Ugyer egy drogta-
nya, ahol napi rendszerességűek
a zaklatások, lopások. A politikus
együttműködést ajánlott fel a
szervezetével, mert véleménye
szerint ez a helyzet polgárhábo-
rús csetepatévá válhat.
A hozzászólásokban elhangzott:
szükség lenne egy állandó körze-
ti megbízottra, hogy a fokozott
rendőri jelenlét biztosítható le-
gyen, a lakosság, vagy a „gárdis-

ták” önbíráskodása azonban to-
vábbi feszültségekhez vezethet.
Március 8-án – Csáky András
polgármester kezdeményezésére
– közbiztonsági fórumot tartottak
az Örkényi úti iskolában. A ren-
dezvényen nagy számban vett
részt a lakosság, önkormányzati
képviselők és a rendőrség is.
Elhangzott: kamerákkal segít a
város és a rendőrség is nagyobb
számban jelenik meg a város-
részben.
Dr. Csáky András polgármester
elmondta: az önkormányzat fog
forrást találni a kamerák kihelye-
zésére, de sokat segíthet az is, ha
a lakosok maguk is felszerelnek
hasonló eszközöket. A fórumon
részt vett Dr. Ferenczi Norbert

önkormányzati képviselő is, aki
egyrészt beszélt az öregszőlői ta-
pasztalatokról, arról, ott hogyan
fékezték meg a bűnözést, vala-
mint felhívta a figyelmet arra is,
az önkormányzat közbiztonsági
keretéből lehetőség van kamerák
beszerzésére pályázni. Tarr Fe-
lícián a városrész önkormányzati
képviselője pedig elmondta: kez-
deményezésére a testület hozzá-
járult két vadkamera beszerzésé-
hez, ami a mezőőrök munkáját
segíti majd a területen. A rendőr-
ség pedig még sűrűbben és aktí-
vabban jelenik meg a városrész-
ben amellett, hogy folytatják az
eddig is már eredményeket hozó
munkát. Látják, tudják, hogy je-
len vannak ebben a városrészben
a könnyen és olcsón beszerezhe-
tő dizájner drogok. És az is látha-
tó, hogy ezek beszerzése miatt
követnek el többen is vagyon el-
leni bűncselekményeket. A fo-

gyasztók mellett a terjesztőket is
eljárás alá vonják. – mondta Ju-
hász Tibor alezredes, bűnügyi
osztályvezető. Az is elhangzott,
hogy egyre több a fiatalkorú,
vagy gyermekkorú elkövető.
A most először megtartott lakos-
sági fórumnak egyébként a tervek
szerint folytatása is lesz, több más
hatóság és szervezet bevonásával.

A február 15-én megtartott lakossági félóra fő témája az
Cegléd-Ugyeri közbiztonság volt. A városrészben ugyanis új-
ra megszaporodtak a gazdasági jellegű bűncselekmények,
tolvajlások.

a
Romló közbiztonság Ugyerben
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Hírek

Razzia Ugyerben
KÉT ELKÖVETŐT MÁR elfog-
tak, további gyanúsítottak
után pedig nyomoznak a ceg-
lédi rendőrök. Az ugyeri vá-
rosrész területén történt betö-
rések és lopások száma már
15-re rúg az elmúlt fél évben.
Egyebek mellett szerszámo-
kat, élelmiszert és hulladék-
vasat is elvittek az elkövetők.
A közbiztonság javítása érde-
kében így nagyobb rendőri je-
lenlétre és ellenőrzésekre le-
het számítani Ugyerben.

ÁSVÁNYVÍZ TERMELŐI ÁRON
Lakosság részére az alábbi árakon:
minimum vásárlás 1 zsugor

0,5 literes: 50 Ft/db
12 db/zsugor 600 Ft/zsugor

1,5 literes: 65 Ft/db
6 db/zsugor 390 Ft/zsugor

2 literes: 80 Ft/db
6 db/zsugor 480 Ft/zsugor

Viszonteladók részére engedmény!

Vásárlási cím:
Cegléd, Külső Pesti út 200.
Nyitva tartás: H-P: 700-1500

Elérhetőségeink: (53) 505-640
www.german-rt.hu



Télbúcsúztató
farsang Kocséron

A HÁZASSÁG HETE alkalmából 36
beküldött házassági fotóból kiál-
lítást rendeztünk. Köszönjük,
hogy ilyen sokan eljöttek és részt
vettek ezen a rendezvényen. Kö-
szönjük a segítőknek, a házi lek-
vár és forraltbor készítőknek. 18
lekvárt neveztek és több mint 150
darab fánk is elfogyott. Köszön-
jük szépen az óvónéniknek: Timi
néni, Kriszti néni és Vera néni-
nek, akik fantasztikus farsangi ál-
arcokat készítettek a gyerekekkel.
Köszönjük szépen Kupor Tamás
tanár úr szervezési segítségét.

Kocséri
emléktárgyak

KOCSÉR KÖZSÉG Önkormány-
zata többféle emléktárgyat –
bögre, póló, kulcstartó, kulacs,
sapka stb. – készíttetett a telepü-
lés logójával. A termékek meg-
tekinthetők a buszmegálló mel-
letti pavilonban, megvásárolha-
tók a Vegyes Iparcikk üzletben.
– erről Hriagyel Csaba polgár-
mester tájékoztatott a település
közösségi oldalán. „A logózott
tárgyak összeválogatásánál
igyekeztünk minden korosztályra
gondolni, hogy mindenki talál-
hasson kedvére való emléket
községünkről. Bízunk benne,
hogy a Kocsérhoz kapcsolható
praktikus tárgyak sok háztartás-
ba eljutnak.” – írták.

Szemetet szedett
a polgármester

„CSAK A SZOKÁSOS. Szentkirályi út
kb. 800 méter egyik oldal.” – ezzel a
mondattal és egy fotóval számolt be
közösségi oldalán Hriagyel Csaba
kocséri polgármester legújabb sze-
métszedése eredményéről. A polgár-
mester autójának csomagtartója
megtelt az összegyűjtött hulladék-
kal. A hozzászólásokban többen el-
ismerésüknek adtak hangot, hogy
„van még olyan falu, ahol a polgár-
mester gyűjti a szemetet”. Mások
hozzáteszik: „Elég nagy az átmenő
forgalom ezen az úton. Mindent ki-
dobálnak, elég rossz is az út, nem
értem miért kell annak erre járnia,
aki pl Szolnokról tart Kecskemétnek,
minden más út jobb ettől. Zsákban

dögöt, bármit lehet találni. Több
rendőri ellenőrzés sem ártana.”

Épül-szépül
a mini bölcsőde

FOLYAMATOSAN ÉRKEZNEK az új
berendezések és eszközök a mini
bölcsődébe. Bízunk benne, hogy
a munkálatos befejeztével miha-
marabb megnyithatjuk a kapukat
a legkisebbek előtt.

101. születésnap
101 ÉVES SZÜLETÉSNAPJÁN kö-
szöntötték Nyársapáton Gajda
Ferencet. Kis Miklós polgármes-
ter Földi László országgyűlési
képviselővel közösen látogatott
el az ünnepelthez, hogy további
jó egészséget kívánjanak neki.

Kultúra napja
1823. JANUÁR 22-ÉN tisztázta le
Kölcsey Ferenc a magyarság nem-
zeti imádságának kéziratát Szat-
márcsekén. Az ünnep alkalmából a
magyarság idehaza, a határokon túl
és szerte a világban megemlékezik
a magyar kulturális értékekről. „Ha-
gyományaink tovább örökítése ge-
nerációról-generációra nem csak
kultúránk ápolása miatt fontos. Az
ünnepek, szokások megtartása segít
abban, hogy kialakuljon a közös-
séghez való tartozás érzése. Mind-
ezek mellett nagyon fontos hagyo-
mányunk, kultúránk megélése is.
Minderre példaértékű alkalom nyílt
január 26-án Nyársapáton a műve-
lődési házban. Színvonalas műsor-
ral emlékezett a Nyársapáti Népdal-
kör, Mogyorósi-Erdős Beáta, Nagy-
né Kovács Éva és a Cegléd Tánc-
együttes.” – számoltak be a telepü-
lés közösségi oldalán.

Időközi választás
TÖRTELEN JANUÁR 9-ÉN úgy ha-
tároztak a község vezetői, hogy
feloszlatják a képviselő-testületet.
A döntést 6:1 arányban hozta
meg az önkormányzat bizottsága.
Az időközi választás kapcsán
megjelent közlemény szerint áp-
rilis 3-ig lehet ajánlóíveket leadni
a képviselő és polgármester jelöl-
teknek. A település honlapján ol-
vasható jegyzőkönyvből kiderül:
a döntés oka a bizalmi válság a
képviselőtestület tagjai és a pol-
gármester között, amely a napi
munkában is feszültséget okozott.
Lapunk többször írt arról, hogy
Törtel lakosai kezdeményezték falu-

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 HúsboltKistérség

gyűlés, közmeghallgatás megtartá-
sát, hogy ott kérdezzenek Godó
Tibor polgármestertől a község
ügyeiről, a beruházások állásáról, a
faluban terjedő szóbeszédekről. Száz
lakos írt nyílt levelet a képviselőtes-
tületnek még a nyáron, hogy nyilvá-
nos testületi ülést követeljenek.
Szeptember 2-ára ki is tűzték a falu-
gyűlést, amelyet közmeghallgatással
egybekötve kívántak megtartani. Ez
azonban végül elmaradt: egy nappal
korábban ugyanis a polgármester
egy közleményt adott ki arról, hogy
elhalasztják a falugyűlést. Úgy tű-
nik, hogy a képviselőtestület végül
abban látta a megoldást, hogy fel-
oldja a lakosság és a község vezeté-
se között fennálló bizalmi válságot,
hogy feloszlatta magát.

Külföldi turnén a
nagykőrösi kisfiú

HOLLÓ-ZSADÁNYI NORMAN, a
nagykőrösi ifjú tehetség sorra kapott
szerepeket a magyar színpadokon,
majd különböző filmekben, rajzfil-
mekben szinkronizált szereplőket, a
legújabb hír, hogy immár nem csak
hazai színházakban láthatjuk őt:
Németországban a Szépség és a
Szörnyeteg című darabban játssza
Csészi szerepét – német nyelven.
Nonóval és szüleivel a nagykőrösi
Önkormányzati Hírek beszélgetett.
A kisfiú elmondta: bár tartott tőle,
végül nem okozott nehézséget a né-
metül megtanulni a szöveget, és
nagy sikert aratott a német közönség
előtt az előadás.

Kőröstetétlen
polgármestert

választott
PÁSZTOR ROLAND FÜGGETLEN
jelöltet választották Kőröstetétlen
polgármesterévé a január 15-én
vasárnap tartott időközi önkor-
mányzati választáson. A község-
ben a korábbi polgármester,
Pásztor Imre halála miatt kellett
polgármester-választást kiírni.
Sziváki Ibolya, a helyi választási
iroda helyettes vezetője az MTI-

nek elmondta, hogy a választásra
jogosult 648 lakosból 446-an ad-
ták le érvényesen a szavazatukat.
Pásztor Rolandra 268-an szavaz-
tak, ezzel a voksok 60,09 száza-
lékát kapta. A választáson rend-
kívüli esemény nem történt –
fűzte hozzá Sziváki Ibolya.
A Nemzeti Választási Iroda inter-
netes oldala szerint Farkas Mónika
független jelölt 40 szavazatot, 8,97
százalékot, Göncöl Ilona független
jelölt 22 szavazatot, 4,93 százalé-
kot és Persoly Aranka Brigitta füg-
getlen jelölt 116 szavazatot, 26,01
százalékot ért el.
A választás után a szoljon.hu készí-
tett interjút az új polgármesterrel.
Pásztor Roland elmondta: „Mivel
egy időközi választáson vagyunk túl,
azaz 2024-ben ismét voksolhatunk,
ezért elsősorban a már futó pályáza-
tok befejezésére helyezzük a hang-
súlyt. Kulcsfontosságú projektjeink
közé tartozik a közösségi házunk fel-
újítása, az épület környezetének
rendbe tétele. Folyamatban lévő
projekt viszont a Dózsa György utca
és a Gerjén átívelő gyalogos híd jár-
dával történő összekötése. Itt a kivi-
telezőt már kiválasztottuk, hamaro-
san el is kezdődhet a munka. Ezenfe-

lül mellékhelyiség és szemétlerakó
elkészítését ütemeztük be a temető-
ben, itt is kiválasztottuk a kivitelezőt.
Saját erőből valósítanánk meg az
Árpád-emlékmű teljes felújítását.” –
mondta el a polgármester, aki hoz-
zátette: a szabadidőparkot is fejlesz-
tenék egy kispályás grund létesíté-
sével.

Abonyi népdalos
könyv

AZ ABONYI VÁROSHÁZA díszter-
mében mutatták be Terék József
könyvét, mely az abonyi népda-
lokat állította össze egy kötetbe.
Az Abonyi Tarkaborjú Egyesület
gondozásában megjelent Abony-
ban történelmi jelentőségű mű
Kodály Zoltán születésének 140.
évfordulójának tiszteletére szüle-
tett meg. Beszédet mondott a
könyvbemutatón Dudinszky
Mónika alpolgármester asszony,
Birinyi József a KÓTA társelnö-
ke, a könyv lektora Dr. habil. Fe-
hér Anikó népzenekutató. Fellé-
pett az abonyi Kéknefelejcs Nép-
dalkör, Nagy Sándor, a Tápió
Énekegyüttes, az abonyi Bihari
János Alapfokú Művészeti Iskola
tanárai és növendékei. Terék
József szerkesztőként mutatta be
a könyvet és tárogatón játszott
egy csodálatos szerzeményt, Pest
megye verbunkját. Az ünnepség
és könyvbemutató házigazdája
Csányi Sándor, az Abonyi Tarka-
borjú Hagyományőrző, Kulturá-
lis, Turisztikai Egyesület elnöke,
a könyv kiadója volt.
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e nincs élőbb a mesénél” (Ady), így hát a múl-
tat szembesítve a jelennel joggal mondhatom:
az ügyvédnő – nekem továbbra is a diáklány,
Ildikó – joggal sikeres. Derűsen mesélt (!)
egykori és mostani küzdelmeiről is. Ezért kér-
te, hogy ne legyen túl komoly ez a róla szóló
írás. (Én azonban mindig arra törekszem,

hogy „ugy irhassak, mint volt.” (Zrínyi Miklós)

- Miből fakad ez a folyamatos jókedved?
- A szabad lelkemből, a stabil önazonosságomból, a min-
den nehézségen átsegítő értékrendszeremből, a humánus
szemléletemből.
Jellemportréjának sajátos vonása a lírai lelkület. Életében
a paragrafusok sűrű erdején áttűnik a fény: „Szeretem a
fákat, a felhőket, a szelet” – mondta. Az irodalomból, a
versekből is merít szellemi frissülést, tudást; verseket ír.
- Hasonlóan világolt gyermekkorod is?
- Bajok is sötétlettek fölöttem. Tragédiák egymást követő
sorát kellett átélnem; sok halál a családban: nagyszülők,
két testvérem babakorukban, apám is, amikor nyolcéves
voltam. Anyám egyedül nevelt, s bár ő mindent megtett ér-
tem, hiányzott az apajelenlét, ezért nem tudom, milyen ál-
lapot teljes családban felnőni. Korábban odaadó támoga-
tást apai nagymamámtól is kaptam. A közeliek fizikai el-
vesztése ellenére gazdag az erkölcsi örökségem. A nagy
család tagjai mind szerelmi házasságot kötöttek. Ebből kö-
vetkezett, hogy a férjek elvesztése után az asszonyok már
egyedül akartak maradni. Sajátommá váltak a családban
tapasztalt minták: a terheket viselni kell, megőrizni az él-
ni akarást, az útkeresés elszántságát, a gyengék megsegí-
tését. Ez a normarendszer az én tőkesúlyom, s bár ide-oda
dőlhet a hajóm, lelki szabadságom szélereje visz előre.
- Érettségid után öt év kihagyás…
- Szükséges volt, de nem hiábavaló: a pénzkeresés, a ta-
pasztalatszerzés és a tanulás időszaka. Az Állami Biztosí-
tónál dolgoztam. Akkor ismertem és kedveltem meg az
ügyvédi munkát. A végső indíttatást a szerelem adta meg,
fel kellett nőnöm „Hozzá”. Egy évig szorgalmasan ké-
szültem. Sokat köszönhetek Gőz Sándor tanár úrnak is.
Felvettek a jogi egyetemre, Szegedre majdnem maximá-
lis pontszámmal. Pedig működtek a visszahúzó erők:
Nem jó itt neked? Úgysem fog sikerülni! Előtte súlyos
veszteség ért. Műtétem során kiderült, nem lehet gyerme-
kem. Az egyetemi tanulmányokhoz magam teremtettem
meg az anyagiakat. Tanítottam, kocsmában pultoskodtam

(lelkem gúzsba volt kötve az alkoholisták között), még
menyasszonyi ruhákat is gyöngyöztem. A doktori vizs-
gám és a szakvizsgám is jeles minősítést kapott. Utána az
AEGON Biztosítónál országos felelősségbiztosítási és
kárrendezési vezető voltam, majd letettem az ügyvédi
szakvizsgát. A ceglédi ügyvédi irodámat két évtizeddel
ezelőtt nyitottam meg.
- Mi a hivatásod, a munkád krédója?
- A segítés. A problémák ugyanis nem jogi eredetűek, ha-
nem az emberi cselekedetekből és esetekből következnek.
Mindig konfliktust, krízishelyzetet kell kezelni a közleke-
dési balesetek vagy a biztosítási ügyek során. Ebben segít
az empátiám, az alázatom. Alkalmassá kell tenni az em-
bereket arra, hogy megtalálják az önfejlesztő és önsegítő
képességüket. Fontos számomra a kommunikáció, a kér-
dezés tudománya és technikája, a testbeszéd értelmezése.

A perbeszédekben meggyőző érvként használok irodalmi
utalásokat, idézeteket. Például a bűnt elkövető lélektaná-
nak bemutatásakor az Arany-balladást, az Ágnes asz-
szonyt.
- Többször említetted az alázatot.
- Csak ezzel a magatartással lehet közel kerülni az embe-
rekhez. Ez a viszonyulás egyébként összhangban van a
jog szó jelentéseredetével, ugyanis a jog a jó-ból szárma-
zik. Feltárulnak előttem a sorsok, s alázatos együttérzés-
sel ismerem föl a konfliktusok okait. Ez viszont nagy fe-
lelősséget jelent számomra.
- Hogyan kerültél kapcsolatba Hollandiával?
- Két lehetőségem adódott. Egy ruha-nagykereskedelmi
vállalat figyelt föl rám, tőlük kaptam a kinti jogi megbí-
zást. Megismerkedtem egy holland-magyar nyelvű lap
(Hongarije Magazine - Most Magyarul!) szerkesztőjével,
Edwin Schie-vel, aki tanár és tolmács. A folyóirat célja
a magyar kultúra és nyelv népszerűsítése. Én a jogi ro-
vatot vezetem és nyelvészkedek is. Jogi szakszövegeket
fordítok és lektorálást végzek. Segítek Edwinnek a ma-
gyarra fordításban. Irodalmi művekkel is dolgoztunk
már. (Például Esterházy Péter)

- Mozgalmas az életed és a munkád, mégis… egyedül élsz.
- Nem sikerült… Keresem az okokat. Talán ezek? Ko-
rábban az anyai féltés? Mert nem volt igazi alapcsalá-
dom, s nem éltem át ennek a varázsát? A sztereotípia, a
rangom visszatartja a közeledőket? Magas a mércém? Az
kétségtelen, hogy én az igazira várok, a párválasztásban
nem vagyok megalkuvó. Nyitott vagyok azonban, termé-
szetes érzésem, hogy vágyom a magasztos élményre, a
társas kapcsolatra, emberlétem és női mivoltom kitelje-
sedő megélésére, a harmonikus azonosulásra. („nyüzsgő,
s áradó vagy bennem mint a lét”… „benned alszom én is,
nem vagy más világ.” Radnóti Miklós: Tétova óda) A múló időnek
nincs jelentősége. Viszont nagy szívfájdalmam, hogy
nem születhetett gyermekem, akinek továbbadhatnám
magamat.
- Jó kedélyed látva, nevetésed hallva úgy vélem, jól
megvagy egyedül is.
- Megszoktam. Nem érzem magam magányosnak. Bár az
nem jó, hogy otthon csak a kutyám vár. De az élet minő-
ségét nem a forma adja meg, hanem a tartalom. Ez szá-
momra az elmélyült munka, az olvasás, az írás. Hiányér-
zetem jobban mozgósítja energiáimat, mint az öröm.
- Mire?
- Közeli és távolabbi tervekre. Van egy kéziratos gyűjte-
ményem (az 1930-as évekből származó népdalok szöve-
ge és kottája), ezt szeretném bővíteni és rendezni. A hiva-
tásomban is keres(het)ek más irányt, a jog más területén.
Esetleg Hollandia…? Végigkíséri életemet a bizonyítási
vágy: soha nem lehetek elég jó?! De tapasztalataim, az el-
ismerő visszajelzések azt igazolják, hogy a helyemen va-
gyok. Hiszek a sorsszerűségben, ezért át kell adnom a
kezdeményezést a sorsnak, bár ez egy cselekvő embernek
nem megy könnyen. Van valami / Valaki nagy rendező,
ezt majd el is rendezi. Életem célja az élet maga. Ha pár-
beszédet folytatok Istennel, megköszönöm neki, hogy jó
életet adott. Egy Radnóti-vers (Sem emlék, sem varázslat)
életem képe: „…egy angyal kisér … / mögöttem jár, vi-
gyáz rám s megvéd, ha kell, a bajban”.

KOLTÓI ÁDÁM
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Ember

Joggal sikeres
Találkozásunk előtt visszaidéztem a mindmáig megőrzött pillanatképet: tekintetének felfénylését, hang-
jának magabízását. Amit mondott, az meglepett, naivságnak véltem. Akkor ugyanis már öt év telt el érett-
ségije óta, erejének és idejének javát családi és munkahelyi teendőkre fordította. „A jogi egyetemre fo-
gok jelentkezni” – állt elő szándékával. S mintha mesés varázslat történt volna, most megjelent előttem
egy elegáns hölgy: DR. NYUJTÓ ILDIKÓ ügyvéd.

d

Holland misszió Cegléden
TURISZTIKAI CÉLPONTKÉNT HIRDETI EGY CEGLÉDEN
ÉLŐ holland misszió városunkat. Egy Csemőben élő fia-
tal holland házaspár hazájából toboroz segítőket Cegléd
környékén. A befizető holland csoportok ugyanis nem
csak pihenni és kirándulni jöhetnek, hanem önkéntes
munkában is részt vesznek majd.
Hanno és Rhodé Tramper misszionáriusok tavaly nyáron ér-
keztek Magyarországra, hogy itt nagycsaládoknak, tartós beteg
gyermekeknek, rászoruló időseknek nyújtsanak segítséget a
ceglédi Közösségben Istennel Gyülekezettel együttműködve.
- Zakar és Társa Kft. munkatársai kezdeményezték 2021 ka-
rácsonyán, hogy célzottan nagycsaládok részére nyújtsunk
együtt segítséget, aminek köszönhetően akkor, majd a 2022-
ben is megismételt pályázat kapcsán több 5-7-8 gyermekes
nagycsalád csatlakozott gyülekezetünkhöz. Különleges cso-
da számunkra, hogy isteni gondviselésként éppen erre spe-

cializálódott, professzionális segítséget kaptunk holland test-
véreink személyében. Ezzel közösségünk támogatást tud ad-
ni nem csak a családok életminőségének javításában, de a
lelki-hitbeli támogatás és keresztény értékrend közvetítése is
gyakorlati segítség a gyermekes családok számára. - mondta

el a helyi kapcsolattartó, Krizsán Ervin gyülekezetvezető.
A 28 éves Tramper házaspár 10 éve házas és három gyer-
mekük van. Kisfiúk Stan 3 éves, nagyobbik lányuk Fleur 2,
a legkisebb Maud pedig 2 hónapos. A fiatal pár 2018-ban
önkéntesként járt már hazánkban. Akkor nagyon megérin-
tették őket az útjuk során tapasztalt benyomások és úgy dön-
töttek szegény emberek segítésének szentelik az életüket.
- Több év készülődés után úgy döntöttünk, hogy Magyar-
országra költözünk, hogy a legszegényebbeket szolgáljuk. –
számolt be Hanno. - A munkánk nagyon változatos. Osztunk ki
élelmiszercsomagokat, ruhát, imádkozunk az emberekkel, ja-
vítjuk az életkörülményeket, például házfelújítással, tűzifát osz-
tunk, és meglátogatjuk, segítjük a kiszolgáltatott gyermekeket
vagy éppen fogyatékkal élő embereket. Legutóbb állami gon-
dozás alatt álló gyermekeknek szerveztünk hétvégi kirándulást,
de nyári tábort is tervezünk a gyermekek számára.
A házaspár és a Közösségben Istennel Gyülekezet szí-
vesen fogadja önkéntesek jelentkezését és olyan csalá-
dok ajánlását, ahol a segítség elkél.



hogy az életben min-
denhol, az egészség-
ügyben is zajlik a
digitalizáció folyama-
ta, amely érinti a fogá-
szatot is, technikailag

mostanra ért olyan szintre, hogy
képes a mindennapi folyamatok
elvégzésére. Ma már a nagytelje-
sítményű eszközök képesek olyan
képalkotási rendszereket alkotni,
ami felülmúlja pontosságban a ha-
gyományos fogászati munkafázi-
sokat. – fejtette ki a rendelő veze-
tő főorvosa dr. Dombi Ábel.
- Pontosan mit jelent ez a fej-
lesztés egy páciens nézőpontjá-
ból? És milyen előnyökkel jár?

- Fogpótlás esetén például a teljes
munkafolyamat digitalizációja
megvalósult. Nemcsak saját fog,
hanem foghiány esetén is lehetsé-
ges, hogy akár reggel bejön a pá-
ciens, megkapja az érzéstelenítőt,
csiszolunk, vagy mű-gyökeret
implantálunk és kis idő múlva,
látványos ideiglenes fogpótlással
távozhat.
Előny az is, hogy minden egy
helyszínen, egy rendszerben, te-
hát térben és időben egy helyen
történik. Nincs szükség külön
utánajárásra, különböző orvo-
sok, team-ek egyeztetésére, több
cég közti kommunikációra. A
fogszabályozást, fogsebészeti
beavatkozásokat is meg tudjuk
oldani, nem kell több szakem-
berhez, több intézményben, akár
4-5 helyszínen, napokig-hete-
kig, orvostól orvosig járni, ha-
nem egy egységes rendszerben
tudunk gondolkodni. Lerövidül
a kezelés időtartama, a munka-
folyamat tervezhetővé válik,
egyszerűsödik a kommunikáció.
Ez sok problémától, időveszte-
ségtől kíméli meg a pácienseket
és pontosabb, precízebb vég-
eredményt tesz lehetővé. A „há-

zon belüli” együttműködéssel az
orvosi team és fogtechnika kö-
zött a betegérdekek jobban érvé-
nyesülnek.
További előny az is, hogy a digi-
tális fogászat a közbelső munka-
folyamatokhoz (3D nyomtatott
minta) biológiailag lebomló
anyagokat használ. Ezzel szem-
ben a hagyományos fogpótlás
rengeteg szemetet termel.
- Hogyan zajlik konkrétan a di-
gitális fogpótlás? – kérdeztem
Toscano Marco digitális tervező
fogtechnikust.
- Már az első pillanattól kezdve
a legmodernebb technológiával
találkozik a páciens.

Megkíméljük a pácienseket a ha-
gyományos fizikai lenyomatvé-
tel kellemetlenségeitől, mert egy
digitális lenyomatvétel zajlik,
egy kis méretü intraorális szken-
nerrel, amely másodpercek alatt
képek százait készíti el. Ez alap-
ján egy 3 D-s virtuális kép ké-
szül. Erre készül el a fogpótlás,
amit kinyomtathatunk 3D-ben
vagy kimarhatjuk a legmoder-
nebb CAD-CAM technológiá-
val. A digitális tervek később is
elérhetők bármilyen más fogá-
szati beavatkozásra. Pár percre
rá a fogtechnikus már tervezheti
a fogpótlást a számítógépen. Az
eredmény: pontosabb és precí-
zebb végeredmény és ami leg-
alább ilyen fontos a páciens elé-
gedetten távozik.
- Folyamatos fejlesztésekkel él-
vonalbeli fogászattá vált a Dom-
bi Dental. Milyen szakmai célo-
kat lehet még kitűzni? – fordul-
tam újra a vezető fogorvoshoz.
- Rendelőnk által kínált szolgál-
tatások között kizárólag olyan
esztétikai és preventív fogászati
beavatkozások, vizsgálati lehe-
tőségek szerepelnek, melyek a
kiemelkedően magas igények-

nek is megfelelnek. Célunk,
hogy komplett fogászati szol-
gáltatást nyújtsunk „A-Z”-ig, a
fogászat területének teljes
spektrumát át tudjuk fogni, a
traumatológián és onkológián
kívül. Nagyon sok jövőbemuta-
tó lehetőség van még, például a
robotika, a mesterséges intelli-
gencia területén a fogászatban.
Figyelemmel kísérjük a 2-3 éves
tapasztalatokkal rendelkező,
már bevált innovatív tudomá-
nyos fejlesztéseket. Törekszünk
arra, hogy a jelenleg elérhető
legmodernebb eszközöket hasz-
náljuk, így a legpontosabb mun-
kát végezzük el.

A realitás oldaláról nézve azon-
ban elmondható, sajnos, a ma-
gyar társadalomban még mindig
jelen van az a rossz beidegződés,
hogy csak akkor megyünk fogor-
voshoz, amikor fáj a fogunk, és
nem a teljes szájszervünk oldalá-
ról közelítjük meg a fogászatot.
A holisztikus megoldások a jövő-
beli kellemetlenségek megelőzé-
sére szolgálnak. A rendszeres el-
lenőrzés sok problémát még a
megjelenése előtt megoldana. A
szájüreg az emésztőrendszer be-
hatolási kapuja. Ha rossz a
szájhigiéné, később gyulladás,

foghiány alakul ki, ezzel veszély-
be kerül az emésztőrendszer is.
Részleges, vagy teljes fogveszte-
ség esetén ugyanis megváltozik
fogsorunk terhelhetősége, rágó-
képességünk csökken, megvál-
toznak étkezési szokásaink, de
akár hangképzési és beszédzava-
raink is lehetnek.
Egészségügyi szempontból nem
az esztétikai, hanem a fogazat
funkcionális működése a fonto-
sabb. Rendelőnkben szakmai ol-
dalról igyekszünk ötvözni a két
területet, amely így komplexen
kiszolgálja mindkét igényt.

Digitális fogászat Cegléden
A közelmúltban a ceglédi Dombi Dental fogászati rendelő – a folyamatos fejlesztések révén
- a régió legkorszerűbben felszerelt fogászati szolgáltójává vált. A 2007-ben alapított ren-
delő vezető fogorvosával Dr. Dombi Ábellel és Toscano Marco digitális tervező fogtech-
nikussal beszélgettünk a digitális fogászatról.

a
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Kiemelt
sportegyesület

HIVATALOSAN IS KIEMELT sport-
egyesület lett a CVSE – az öröm-
teli hírt jelentette be a térség or-
szággyűlési képviselője, Földi
László. Elmondta, a program cél-
ja, hogy a vidéken működő sike-
res sportszervezetek – amelyek
sportszakmai munkájuk, mére-
tük, hagyományaik és a magyar
sport eredményességét meghatá-
rozó tevékenységük alapján erre
érdemesek – támogatásban része-
süljenek. – Ez a támogatás az
egyesület munkájának a méltó el-
ismerése – tette hozzá az ország-
gyűlési képviselő. A kiemelt
sportegyesületi programban való
részvétellel évi 60 millió forintos
állami támogatást kap a Ceglédi
VSE a szakmai programok meg-
valósítására.

Hivatalosan
visszavonultak

ÉVNYITÓ SAJTÓREGGELIT rende-
zett február 25-én a Kozma István
Magyar Birkózó Akadémián
(KIMBA) a Magyar Birkózók
Szövetsége (MBSZ), amelyen töb-
bek mellett a Lőrincz fivérek hiva-
talosan is bejelentették visszavo-
nulásukat. Az olimpiai, világ- és
négyszeres Európa-bajnok Lőrincz
Tamás másfél évtized alatt tizenöt
világversenyes érmet szerzett. Ez-
úttal köszönetet mondott mind-
azoknak, akik támogatták a pálya-
futása során, családja tagjainak, az
MBSZ vezetőségének, klubjainak

(Ceglédi VSE, Budapesti Hon-
véd). Lőrincz Tamás a tokiói ötka-
rikás diadala óta csak edzésen lé-
pett szőnyegre, viszont a sportág-
tól egyáltalán nem szakadt el, hi-
szen tavaly óta a KIMBA szakmai
igazgatója. Öccse, az Európa-baj-
nok, olimpiai és vb-ezüstérmes
Lőrincz Viktor szintén nem ver-
senyzett tokiói döntőjét követően,
jelenleg a felnőtt kötöttfogású vá-
logatott edzője.

Ungvári Attila
aranyérmes!

UNGVÁRI ATTILA ARANYÉRMES
lett a taskenti olimpiai kvalifiká-
ciós cselgáncs Grand Slam-via-
dalon. A 81 kilogrammos súly-
csoport magyar indulója az első
fordulóban erőnyerő volt, majd a
német Schamil Dzavbatyrov, az
osztrák Wachid Borchasvili, az
üzbég Muso Sobirov legyőzésé-
vel jutott el a döntőig, amelyben
aranyponttal győzte le a tavaly
világbajnoki, egy évvel korábban
olimpiai bronzérmes osztrák
Shamil Borchasvilit. A három-
szoros Eb-harmadik Ungvári a

négyperces alapidő után a ráadás
második percének vége felé láb-
szárátforgatással harcolta ki a
győzelmet úgy, hogy korábban
orrvérzés miatt ápolásra szorult.
A mostani a harmadik World
Tour-győzelme volt.

Bogdán Vencel
nyerte a népszerű-

ségi versenyt
VÉGET ÉRT A 10. NÉPSZERŰSÉGI
szavazás. Az idén is a cegledi-
sport.hu olvasói voksolhattak,
hogy kié legyen a Cegléd Legnép-
szerűbb Sportolója 2022 díj, me-
lyet március
24-én a Kos-
suth Művelő-
dési Központ
színháztermé-
ben megren-
dezésre kerülő
XX. Ceglédi
Spo r tgá l án
vehet majd át Bogdán Vencel, aki
Lőrincz Viktor és Vincze Hanna
mellett a harmadik sportoló, akinek
kétszer sikerült elnyernie a ceglédi
népszerűségi díjat.

Birkózósikerek
KAPOSVÁRON RENDEZTÉK az év el-
ső válogató versenyét az U15-ös
korosztály birkózói számára. Kötött-
fogásban, nőiben és a szabadfogás-
ban mérték össze tudásukat a ver-
senyzők. A Ceglédi VSE szombaton
15, vasárnap 5 fővel képviseltette
magát. A ceglédiek a két nap alatt 11
érmet és három pontszerző helyezést
gyűjtöttek be. A csapatversenyben
kötöttfogásban a Cegléd bizonyult a
legeredményesebbnek, megelőzve
Eger és Csepel csapatait.

Cápa-győzelmek
A CEGLÉDI KÉK CÁPÁK három
korosztályának csapata lépett pá-
lyára az elmúlt hétvégén és mind-
három korosztály nyerni tudott az
Abonyban megrendezett mérkő-
zéseken. Az NB II. 14. fordulójá-
ban a felnőttek és a serdülők az
ÓKSI csapatát fogadták, az ifisták
pedig a KSA Budapest gárdájval
játszottak ugyanott. PÉZSÉ

Eredmények: Felnőtt mérkőzés Ceglédi Kék Cápák – ÓKSI KKFT
33 – 26 ( 16 – 12 ); Ifjúsági mérkőzés Ceglédi Kék Cápák – KSA
Budapest 33 – 16 ( 17 – 6 ); Serdülő mérkőzés Ceglédi Kék
Cápák – ÓKSI KKFT 37 – 23 ( 15 – 13 )

Sport

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

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

Bejelentkezés csak telefonon!
Cegléd, Csíkos szél 9.
Tel.: 06-30/913-8226

dombidentalcegled@gmail.com,

www.dombi-dental.hu
Kövess minket a Facebookon
és Instagramon is!

> 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
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