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Címlap

A kultúra „möggy” tovább Nagykőrösön!

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény maximálisan kihasználta a koronavírus miatt kialakult kényszerszünetet, melyben az intézmény munkatársai nem a problémát, hanem a lehetőséget
látták meg a kultúra fejlődése tekintetében.
Nagykőrös egy nagyon dinamikusan fejlődő város, melynek lakossága és a környékbeliek igénylik a rendszeres megújuló kultúrát. Ennek fényében az Arany János Közérdekmű Muzeális Gyűjtemény „ide vágynám vissza” című állandó kiállítás új elemekkel bővült.
Megjelent a Léptem–nyomon Arany Kincsek Nagykőrösön! című kiáltásvezető füzet, mely azon kívül, hogy végigkalauzolja a látogatót a tárlaton, egy játékot is tartalmaz, melynek köszönhetően a játékban részt vevő minden vendég egy kis emlékajándékkal térhet haza a nagykőrösi múzeumból.
Az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény munkatársai
a látogatókat, csoportokat júliustól Arany János korabeli ruhákban fogadják, ennek is köszönhetően még emlékezetesebbek
lesznek a tárlatvezetések. A vendégeknek lehetőségük van
audioguide vagyis hangos kiállítás vezető bérlésre, mely magyar,
P A N O R Á M A
angol és német nyelven kalauzolja a látogatókat a gyűjteménybe. Júliustól a nagykőrösi múzeum nyári bővített nyitvatartással
Kiadó: Panoráma Média Kft.
várj az érdeklődőket, ami azt jelenti, hogy keddtől vasárnapig
2700 Cegléd, Csalogány u. 3.
10.00 és 18.00 óra között van nyitva, tehát vasárnap is várják a
info@cegledipanorama.hu
kiránduló családokat, kultúrára éhes vendégeket.
Az intézmény munkatársai kedvezményes élményajánlatokat dolcegledipanorama.hu
goztak ki, melyeket természetesen ajándékba is lehet vásárolni:
Lapigazgató-főszerkesztő:
ilyen például a Randevú csomag 2 fő részére, a Családi kör csomag
Krizsán Ervin
3 -8 fő részére, az Őszikék és a Kaszárnya csomagok. Mindegyik
Tel.: (20) 415-0243
élményajánlat mellé ajándékba egy szabadon választott frissítő italt
Szerkesztő: Krizsán Anett
fogyaszthatnak a vendégek a múzeum kávézójában. Természetesen
Következő lapzárta:
a gyűjtemény kiállítóterei mellett ismét várja a kalandra éhes ven2020. augusztus 17.
dégeket Magyarország egyetlen Arany János dolgozószobája ihlette szabaduló szoba is. Júliusban megnyitott a gyűjtemény udvarán
Példányszáma: 15.000 db
a
Népi fajátszótér, mely több mint húsz játékot tartalmaz. Ez a kiISSN 1789-8889
kapcsolódási lehetőség egyedi a környéken és garantáltan remek
Nyomdai munkák:
Arany Napsugár Kft.,
szórakozást biztosít a család minden tagjának.
Nyíregyháza
A március óta elmaradt előadásokat júliustól folyamatosan pótolFelelős vezető:
ják az intézmény színháztermében és a kényszerszünet ideje alatt
A nyomda ügyvezetője
hagyományteremtő céllal a kulturális központ munkatársai kidolgoztak
egy új kezdeményezést: a Nagykőrösi Szabadtéri Színházat.
Lapunk megjelenését
Az
előadások
a gyönyörű Cifrakert szabadtéri színpadánál lesztámogatja:
nek és július 24-én egy országos premierrel indul a programsorozat. Magyarországon elsőként Nagykőrösön mutatják be Egyházi Géza, Nyertes Zsuzsanna, Fogarassy Bernadett, Csengeri
Attila, Czető Roland, Fritz Éva, Bodrogi Attila és Lengyel
Eleonóra színművészek szereposztásával az Imádok Férjhez menni című vígjátékot rész részben. A Szabadtéri Színházra jegyek és
bérletek vásárolhatóak a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ információs pontjánál.
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Hírek

Ceglédi fodrász sikere

CEGLÉDI FODRÁSZMESTER,
VIRÁG DÓRA nyerte a világ
egyik legnagyobb fodrászati
márka versenyének hazai fordulóját. Avantgárd stílusban
nevezett, elkészítette az frizurát, majd a fotót beküldte és
később kiderült, ebben a kategóriában az ő munkáját találták a legjobbnak. A győzelemmel továbbjutott a nemzetközi megmérettetésre is. CTV

Utcazene Fesztivál

IDÉN IS MEGRENDEZÉSRE KERÜLT a Ceglédi
Utcazene Fesztivál, de most a megszokottól
eltérő módon nem egy napon, hanem július
1-től minden második szerdán lesz zenétől
hangos a város. A hosszú karantén után a
szervezők nagyszerű ötletének köszönhetően egész hónapban örülhetünk a szabadtéri
koncerteknek és a városban sétálva négynégy együttes közül válogathat és szavazhat
is kedvencére ki-ki ízlése szerint.
Július 1-jén délután a Zöldházak Fagyizónál a
"Harmadnap", a Mozinál a "Ceglédi Zenés
Színi Tanoda", az Arizona Pizzériánál "Zséka",
a Piac Pub-nál pedig a "Tricikli Trió" várta a
városban sétálókat. A nagyszerű hangulat biztosítása mellett a zenekarok egyúttal versenyeznek is, hogy ők nyerjék el az idei Ceglédi
Utcazene Fesztivál fődíját. A helyszíneken a
szervezők szavazócédulát osztanak, amit a
kedvenc zenekar urnájába dobhat a közönség.
Fotó: Kisfaludi István

Ipari park II. ütem

A SZÉCHENYI 2020 PROGRAM KERETÉBEN
500 millió forintos európai uniós támogatásból újul meg Cegléden egyebek mellett az
Ipartelepi út egy szakasza. A beruházás tervezett befejezése 2021. szeptember vége – adott
tájékoztatást az önkormányzat közleménye.
A beruházásban teljeskörűen megújul az
Ipartelepi út 311 sz. főút – Cigány-széki
csatorna közötti szakasza és megépül mintegy 800 méter hosszan a Keleti feltáró út,
amely összeköti a 4. számú főút szervízútját az Ipartelepi úttal. A fejlesztés eredményeként kiépül több ipari út is a további
befektetési területek megközelítése érdekében. Megvalósul a terület közművesítése, infrastruktúra kiépítése, az ivóvízellátás, a csapadékvíz elvezetés és telekommunikációs közmű is kiépítésre kerül, illetve
a tervek szerint szintén megépül a projekt
megvalósítása során egy adminisztratív
szolgáltató központ is.
A fejlesztés további cégek, üzemek, vállalkozások betelepülési szándékát hivatott elősegíteni,
amelyek további munkahelyeket is teremthetnek.

Olimpiai futás

A NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG 1894es megalakulását ünnepelték világszerte június 23-án. Ebből az alkalomból rendezte
meg a ceglédi Fidesz frakció az Olimpia-napi futást a Ceglédi Termálfürdő melletti futópályán, ahol az olimpiák és a sportolók tiszteletére 1894 métert tettek meg a résztvevők.
A futók között amatőrök, sportolók és poli-

Tűzugrás

A KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT és a
Cegléd Táncegyüttes közös szervezésében
Szent Iván-éji táncház és tűzugrás várta június 27-én este a Kossuth térre kilátogató
családokat, baráti társaságokat. Az est során
a táncegyüttes mezőségi és nyárádmagyarósi
táncokat mutatott be, a közönséggel pedig
moldvai táncokat jártak. A talpalávalót kivételesen nem élő zenekar, hanem gépzene
szolgáltatta.

Fotó: Kisfaludi István

tikusok is voltak: futott többek között Hegedűs Ágota alpolgármester és Földi
László országgyűlési képviselő is. A szervező Kónya Ágnes önkormányzati képviselő elmondta: különösen büszkék lehetünk a
ceglédi olimpikonokra, akik szép eredményeket értek el a világjátékokon. A rendezvényre a Ceglédi Sportmúzeum is kitelepült ceglédi olimpikonokat és eredményeiket bemutató tablókkal.
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Emléket állítanak a
kisvasútnak

MOZDONNYAL ÉS HOZZÁ ILLŐ személyvagonnal állítanak emléket a hajdanán Ceglédet
Tiszajenővel összekötő kisvasútnak – adta hírül a szoljon.hu. A kisvonatot pénteken szállították át tréleren Nyíregyházáról Tiszajenőre,
ahol a hajdani vasútállomásnál, az egykori kocsiszín előtt állították fel a máig épen megmaradt sínpárra. A vonatállítás ötlete még évekkel
ezelőtt merült fel Virág József polgármesterben, amikor azzal szembesült, hogy az állomás
annak idején jelentős szerepet töltött be a falusiak életében. Mai napig is emlegetik, hiszen a
társasági élet színtere is volt, számos emberi,
üzleti kapcsolat született a várakozók között.

Kuláküldözés emléknapja

Fotó: Kisfaludi István

JÚNIUS 29-ÉN A CEGLÉDI REFORMÁTUS
Nagytemplom falán elhelyezett emléktáblánál tartottak csendes koszorúzással egybekötött emlékezést a kuláküldözés áldozatainak emléknapján.

Újra fizetős a parkolás

JÚLIUS 1-TŐL ÚJRA FIZETNI KELL a parkolásért Cegléden is. A VÁRVAG Kft tájékoztatása szerint a parkolók a korábban megszokott időben üzemelnek. A fel nem használt
parkolóbérletek érvényességét két hónappal
meghosszabbítják.

Emlékmise Kiszel Mihály
tiszteletére

JÚLIUS 3-ÁN, CEGLÉDBERCELEN emlékmisét
tartottak Kiszel Mihály atya tiszteletére, aki
március 14-én hunyt el. Kiszel Mihály
Cegléden 1984-től húsz éven volt plébános.
2004-től Ceglédbercelen és Albertirsán szolgált. A szentmisén Varga Sándor plébános
emlékezett meg Mihály atyáról. A szertartás
után a helyi kultúrházban folytatódott a
megemlékezés, ahol rövid beszédet mondott: Földi László országgyűlési képviselő,
majd Dr. Csáky András Cegléd, Fazekas
László Albertirsa, és Török József Ceglédbercel polgármesterei is.

Fotó: Burgmann A. László
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Rendőrök az idősekért

JÚLIUS 6-ÁN A CEGLÉDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
sajtótájékoztatót tartott a város egyik idősügyi szervezetének székházában, ahol a fő
téma az úgynevezett „unokázós” csalás volt.
A rendőrség munkatársai tanácsokkal látták
el a nyugdíjasokat. A rendezvényen a nyugdíjas szervezet tagjai is elmondhatták a témával kapcsolatos tapasztalataikat. A rendezvény végén az idősek egy saját kezűleg
készített hímzett terítővel – rajta a rendőrség
szlogenje, és emblémája – is megköszönték
rendőreink munkáját.

Matricák a buszokon

A CEGLÉDI BALESET-MEGELŐZÉSI Bizottság
a VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködésével június 18-án öt helyi járatú autóbuszra a „Ne
bújócskázzunk, a Holttér nem játék” feliratú
figyelemfelhívó matricát ragasztotta ki. „A
kerékpárosok figyelmét hívjuk fel a holttérre, egy nagyobb gépjármű esetében a sofőr
hol látja, hol nem a kerékpárost egy úgynevezett ‘bújócska’ alakul ki köztük, amely
nem játék.” – írták a kezdeményezés céljáról.

Kerékpárút építés
Nagykőrösön

Első születésnapját ünnepelte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya „Bontsa a vonalat!” projektje.
A kampányt az úgynevezett „unokázós”
csalások megelőzésére, megszakítására
hívták életre még tavaly. Leggyakrabban
közlekedési balesetre, sérülésre, az állítólagos kár megfizetésére hivatkozva igyekeztek az elkövetők – sokszor síró hangot
imitálva – pénzt, vagy más értéket kicsalni áldozatuktól.
A bűnmegelőzési osztály munkatársai
speciális programot indítottak, hogy minél
több időssel megismertessék a csalási
módszert és tanácsokkal lássák el őket a
követendő magatartásról. Az eddigi tapasztalatok szerint Pest megye illetékességi területén az unokázós legendával elkövetett csalások tekintetében – köszönhetően a tevékeny és hatékony bűnmegelőzési munkának is – csökkenő tendencia
figyelhető meg.

MEGINDULTAK A MUNKAGÉPEK és kezdetét
vette a kerékpárút építése a Nagykőrös helységnévtáblától a Gaál kastélyig. Nagykőrös sikeres pályázatának köszönhetően 200 millió
forintos kormányzati támogatást tudott nyerni
a projekthez. A májusi munkaterület átadáson
dr. Czira Szabolcs Nagykőrös polgármestere
elmondta: „miként a Kecskemét irányába vezető kerékpárút is bizonyította az elmúlt évek
során hasznosságát, úgy ezen beruházás eredménye is jó szolgálatára lesz a nagykőrösi
embereknek. Természetesen tovább dolgozunk
azért, hogy egészen Ceglédig vezessen a kerékpárút.” – mondta a polgármester.
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Polgármesteri beszámoló

Fotó: Kisfaludi István

AZ ELMÚLT IDŐSZAK TÖRTÉNÉSEIRŐL, valamint a testületi ülésen meghozott döntésekről beszélt dr. Csáky András polgármester
július elsején megtartott, teltházas fórumán
a Ceglédi Kaszinóban.
A fórumon többek között szó esett a kerékpárutakról is. A polgármester a városi televíziónak adott nyilatkozatában elmondta: kiírták
a Jászberényi úti kerékpárút közbeszerzését az
elmúlt napokban. „Az illetékes hatóság ezzel
kapcsolatos engedélyét megkaptuk, ha minden
jól megy, akkor ősszel elkezdődhet a kivitelezés és még az idei évben befejeződik.” – fo-

Tisztújítás az iparosoknál

JÚLIUS 3-ÁN TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST tartott
a Cegléd és Térsége Ipartestület: 5 éves
mandátumuk lejárta után újraválasztották az
elnökséget. Egybehangzó többségi szavazással Spindelbauer Attilát választották elnöknek, alelnökök is maradtak Márkodi Tamás és Sági Pál.
Spindelbauer Attila régi-új elnök elmondta: a
helyi ipartestület munkájának elmúlt öt éve magáért beszél, az eredményeket látva köszönet illeti a vállalkozókat, a lakosságot és mindenkit,
aki részt vesz ebben a közösségi munkában.
A jövőbeli tervekre térve elmondta: a munka nem áll meg, terveik vannak! Továbbra is
szeretnék az érdemi munkát és jó kapcsolatot fenntartani Pest Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával, Cegléd polgármesterével és
önkormányzatával. Törekvésük, hogy a

galmazott a polgármester, aki a NagykőrösCegléd közötti kerékpárútról is tájékoztatott.
Mint mondta: videokonferencián vett részt
Czira Szabolcs nagykőrösi polgármesterrel és
Révész Máriusz kormánymegbízottal a kérdésben. „Révész úrtól ígéretet kaptunk arra,
hogy vagy a jövő évi, vagy legkésőbb az azt
követő évi országos költségvetésbe ez a beruházás be lesz állítva, tehát erre megkapjuk a
forrásokat.” – tette hozzá dr. Csáky András.
Az éppen zajló beruházásokról is szó esett:
„Azt mondtuk, hogy ami Európai Uniós pályázathoz kapcsolódó, támogatásból megvalósuló
beruházás, az természetesen folytatódik, hiszen
azok a pénzek rendelkezésre állnak és csak arra lehet felhasználni. Ezen felül a veszélyelhárítás és állagmegóvás fontos szempont: korábban már többször felmerült, hogy a mozi teteje
rekonstrukcióra szorul. Az elmúlt hetekben a
nagyobb mennyiségű eső és szélvihar megmutatta azt, hogy jó lett volna már akkor elvégezni, amikor a mozi felújítás zajlott. Most halaszthatatlanná vált, hiszen a beázással az eddig elvégzett felújítás is veszélybe került. Már
három árajánlatot bekértünk, a legalacsonyabb
alapján ezt el fogjuk végezni, a testület felszabadította erre a célra az összeget, így ez is elkezdődhet majd.” – számolt be a polgármester.
meglévő feladatok bővítése mellett, a város
egyesületeivel, intézményeivel együttműködve segítsék a fiatal vállalkozókat, a szakmák népszerűsítését. A következő ciklusban
tervezik a ceglédi iparosság 130 éves történetét könyvbe foglalni, de a székházban is
fejlesztenének, az épület pincéjének hasznosításával és a kővázák helyreállításával.

Az oldal megjelenését a Túri

Poliklinika támogatja.

Cegléd, Ady Endre u. 16.
Tel.: 53/310-318

„Készen állunk a következő csatára”
„A koronavírus-járvány első hullámát sikeresen visszaszorítottuk. Most a gátak
magasításán dolgozunk, hogy az újabb
bajt már felkészülten fogadjuk” – fogalmaz Földi László (Fidesz-KDNP), városunk országgyűlési képviselője, akivel
a parlament tavaszi ülésszakának vége
alkalmából beszélgettünk.

h

ogyan vizsgázott az ország a világméretű járvány során?
- Jól, sőt kitűnően. A magyarok
óriási többségben betartották a
szabályokat és az ajánlásokat,
pedig azok nagyon megnehezítették az életüket. Ezúton is köszönetet mondok ezért a helytállásért minden
ceglédi polgárnak, és külön kifejezem az elismerésem és a hálámat az egészségügyben, a
rendvédelemben, a közszolgáltatásban és a kereskedelemben – vagyis a járvány elleni harc
frontvonalában – dolgozóknak. A siker második oka a kormányzat cselekvőképességében
keresendő. A kabinet az Országgyűlés kormánytöbbsége által biztosított jogi kereteket
felhasználva – de mindvégig azok között maradva! -. az Operatív Törzs felelős szakembereinek bevonásával gyors, hatékony és érdemi
intézkedéseket hozott. A harmadik ok – és ez
nem fontossági sorrend – az egészségügyi,
rendvédelmi és más érintett ágazatok munkavállalóinak áldozatvállalása. Trianon után 100
évvel nemzeti egységet teremtettünk. Én azt
mondom: le a kalappal, Magyarország!
- Túl is vagyunk rajta?
- Nem. A koronavírus-járvány első hullámát
sikeresen visszaszorítottuk. Most a gátak
magasításán dolgozunk, hogy az újabb bajt
már felkészülten fogadjuk. Készen állunk a
következő csatára. Megalkottuk és július 3-

án a parlamentben elfogadtuk az ország jövő
évi költségvetését, amely a gazdaságvédelem
büdzséje a járványügyi készültség fenntartásával. Egészségügyi szempontból továbbra is
óvatosnak kell maradnunk, mert a vírus továbbra is köztünk van, és gyűjti az erejét a
második invázióra. Szerencsére felkészültünk rá: a kórházakban elegendő szakember,
ágy, maszk és lélegeztetőgép áll rendelkezésre, a készletgazdálkodást továbbra is az
erre legalkalmasabb katonák irányítják. Az
Operatív Törzs pedig továbbra is végzi a
munkáját. Mi, törvényalkotók azonban már
a pandémia gazdasági hatásának csökkentésén dolgozunk. Világos célunk van: annyi
munkahelyet teremtünk, amennyit a járvány
megszüntet. Ezek nagy részét különböző támogatásokkal, fejlesztésekkel a versenyszférában, jóval kisebb hányadát pedig az állami
szektorban, például a közfoglalkoztatásban
és a honvédségnél. A magyar történelem legnagyobb válságkezelő programját indítottuk
el, és ha minden szerencsésen alakul, jövőre
már az életünk a szó egzisztenciális értelmében is visszatérhet a rendes kerékvágásba.
- Nemzeti egységről beszélt. Politikai egységről
is tud?
- Legnagyobb bánatomra
nem. Mi a vírust akarjuk
legyőzni, az ellenzék pedig bennünket. Nem szavazták meg a járványellenes intézkedéseket, a
rendkívüli jogrend meghirdetését, de számtalan
más egészségügyi, oktatási és családvédelmi támogatást, illetve az adókedvezmények bevezetését sem. Ehelyett rémhí-

11

reket terjesztettek – sőt még gyártottak is.
Egy álmentőssel is leforgattak egy videót,
ami szerintem a rendszerváltás óta eltelt időszak legszégyenletesebb közéleti megnyilvánulása volt, főleg egy olyan párttól, amely
hajdan kormányon volt. Politikai egységről
tehát sajnos nem beszélhetünk, de ez nem rajtunk és nem a magyarokon múlt, de a nemzet
politikai hovatartozástól függetlenül mögénk
állt és egységet alkotott.
- A térség fejlesztései mennyire sínylették
meg a járványt?
- Nem jobban, mint az ország más területein,
és sokkal kevésbé, mint Európa legtöbb helyén. Mi a Fidesz-KDNP-ben azt valljuk,
hogy válság idején előre kell menekülni.
Most kell fejleszteni, amikor mindenki más
leáll. Az elmúlt hónap során két alkalommal
is tartottam közös sajtótájékoztatót Szijjártó

Péter külügyminiszter úrral: először a nagykőrösi SIIX Hungary Kft., majd a ceglédi
Ecseri Kft. beruházásának apropóján, de a
többi projektünk sem állt le. A nyár végén birtokba vehetik az autósok az M4 újabb,
Cegléd-Abony közötti szakaszát, hamarosan
kezdetét veszi a ceglédi Gál József Sportcsarnok felújítása, két VEKOP pályázatnak köszönhetően bővül az ipari park, és hamarosan
elkészül a felüljárón átívelő kerékpárút is. A
Magyar Falu Programnak köszönhetően több
fejlesztés valósulhat meg a környező falvakban. Továbbra is minden erőmmel azon vagyok, hogy Nagykőrös és Cegléd, illetve
Csemő és Cegléd között megépülhessen a kerékpárút. Vírus ide, járvány oda, az én dolgom továbbra is ugyanaz: minél több munkahelyet és fejlesztést hozni a térségbe.

A nyári szünet előtt 2020 küzdelmeiről
kérdeztük a ceglédi Fidesz-frakció első
emberét, dr. Ferenczi Norbertet.

- Tudtak érintkezni választóikkal a járvány
idején is?
- Minden veszélyeztetett korú ceglédit igyekeztünk telefonon is elérni és rákérdeztünk,
hogy segíthetünk-e valamiben, illetve figyelmükbe ajánlottuk a város által nyújtott
szolgáltatásokat. Több kisbolt is segített
maszkjaink célba juttatásában, de ami a legfontosabb kitaláltuk, hogy videóüzenetekben
hívjuk fel a figyelmet a legfontosabb mondanivalóinkra. Ez szépen kialakult a veszélyhelyzet végére.
- Mi foglalkoztatja most leginkább frakcióvezetőként?
Cegléd nagy fába vágja a fejszéjét a Városi
Sportcsarnok felújításával. Nagyon fontos,
hogy a csarnok rendezvényei, sporteseményei méltó körülményeket kapjanak. Ugyanakkor szükség van egy párhuzamos szemléletváltásra is a „menő élsport” részéről és
nyitottan, szerethetően kell viszonyulniuk a
ceglédiekhez. Cegléd sportváros. Szinte
mindannyiunk családjában, baráti körében
van egy fiatal, vagy éppen egy szenior büszkeség, akit szeretünk. Szeressük ugyanígy a
létesítményeinket és az általuk kínált lehetőségeket, élményeket is. Ehhez kell egy jó
sportkoncepció és egy támogatási rendszer.
Ezen dolgozunk. >>>

h

a jól tudjuk egy optimista
költségvetéssel kezdték el az
évet. Kitart még ez a megközelítés?
- A 2020-as költségvetés megalkotásakor is az lebegett a
szemünk előtt, hogy a
megelőző ciklusban elindult, főleg a városközpontban szembeötlő fejlődés lendülete megmaradjon. Sajnos, március
végére a világjárvánnyal
együtt járó lassulás elért
minket is. Ugyanakkor
legfőbb célkitűzéseinket
megtartottuk. Napirenden maradtak a pályázati önerőt igénylő beruházások, de a képviselő
kollégák által összegyűjtött lakossági igényeket is felszínen tudjuk tartani.
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- Még akkor is, ha ez nem egy népszerű téma. Nem mindenki szereti a stadionokat…
- Be kell látni, hogy a városi tulajdonú épületek jelentős részének köze van a sporthoz.
Ilyen a csarnokon kívül a két strand, a sporttelep, az iskolák tornatermei, de még a
sportmúzeum és a zsinagóga is. Cegléd
nagyszerűen élt azzal a trenddel, ami a sport
támogatásában ma megmutatkozik. Ha nem
használjuk ki ezeket a lehetőségeket, akkor
mulasztunk. Ha folyton az internet világának hangulatkeltésével foglalkoznánk, akkor
soha nem jutnánk ötről a hatra.
- Úgy érzi hangulatkeltés folyik a közösségi médiában?
- Egyértelműen. Mára kifejezetten trendi lett
az internetes kampány, sőt a folyamatos online jelenlét. Ennek sajnos vannak torzulásai
is. Már a józan ész helyett is sok politikus
hívja segítségül a közösségi médiát. Egyre
több az ellentmondó, destruktív, vagy éppen
ártó szándékú megnyilvánulás is a világhálón. Építeni nem sokat lehet rajta, mert ugye
virtuális. Viszont valamit megakadályozni
nagyon könnyű általa. Ha a múltba tekintek,
akkor klasszikusan ilyen volt a „nem kell
nekünk olimpia” hisztéria is, de most ilyenek „a nem kell nekünk tűzijáték” kampányocskák is.
- Akkor az olyan lapok, mint a Ceglédi Panoráma, már nem is számítanak?
- Ellenkezőleg. Hiszek abban, hogy a nyomtatott sajtó igényes stílusa, mértékadó magatartása vívmány. A vívmányokra pedig vigyázni kell. Ezért is örülök a megtisztelő
megkeresésüknek.

Graffiti az iskolában

HÁROM HETEDIKES DIÁK ÖTLETE ALAPJÁN
készítettek falfestményt a Somogyi Imre Általános Iskolában – erről Juhász Zsuzsanna
tanárnő írt bejegyzést az intézmény közösségi oldalára.
„Elkészült iskolánk aulájában három tanítványom által tervezett falfestmény. A kép megálmodói: Antal Csenge 7.m, Bodor Rebeka és
Somodi Bernadett 7.t osztályos tanulók. Tervüket közel 10 m2-es méretben valósítottuk
meg. Napokig szorgalmasan festegettünk. A
falfestményt természetesen elsősorban az alkotókkal szerettük volna elkészíteni, de csatlakozott a lelkes csapathoz iskolánk volt diákja
Nagy Vivien és kolléganőm Petrezselyem
Anita. Az ő segítségükkel sokkal gyorsabban
haladt a munka. Hálásan köszönöm nekik a
segítséget! Fogadjátok szeretettel! Azért készült, hogy ha ránéztek, kicsit feldobja a napotokat!” – írta a tanárnő azzal, hogy a következő falfestéshez is kinézték már a felületet.

2700 Cegléd Szabadság Tér. 6. (06 53) 318 568
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Fotó: Imregi Blanka

Viharos nyárelő

Fotó: Szabó Arnold

Képekben

„MINDEN ROSSZBAN VAN VALAMI JÓ!” – Különleges panoráma
fotók kerültek fel Nagykőrös hivatalos oldalára az éjszaka térségünket elért viharról, melyben
villámlások rajzolták meg a város csodálatos sziluettjét.
ESZI VIHAR UTÁN
– Cegléd, Kékkő utca

LÁTVÁNYOS VOLT A NAPLEMENTE
május 27-én (is)

Fotó: Oláh Ádám
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Civil

Szedd magad
– kicsit másként!

NÉHÁNY HETE LAKOSSÁGI MEGKERESÉS érkezett László Ágnes önkormányzati képviselőhöz, hogy a Dugovics utca parkolóházai
mögött áldatlan állapotok uralkodnak. A
helyszíni bejárás során kiderült: az elvadult
növényzet takarásában háztartási gépek, televízió maradványok és kommunális hulladék is lapult. – számolt be a képviselő.
„Nem volt egyszerű kérdés, hogy hogy számolhatnánk fel ezt a szemétdombot. Több
ember és intézmény összehangolt munkájával lett rendbe téve a terület. Már csak a
zöldhulladék és a szemét vár elszállításra,
ami a Várvag Kft munkatársainak hála nemsokára megoldódik. Külön köszönetet szeretnék mondani a Ceglédi Hajléktalanszálló vezetőjének Szlankó Andreának és a szálló lakóinak, hogy az ügy mellé álltak. Szinte a
szálló összes lakója ott volt és segített. Elképesztő munkabírással teljesítették a feladatot.
Segítségükkel egy óra alatt sikerrel jártunk.
Üröm az örömben, hogy nem így kellene
lennie. Számos lehetőség van a városban a
keletkezett hulladékok biztonságos elhelyezésére, amely az esetek többségében ingyenes. Minden illegális hulladéklerakó felszámolása komoly terhet ró a város költségvetésére, ezek a források számos másra is fordíthatók lennének.” – írta meg a tanulságot a
közösségi oldalán László Ágnes.

Ruhaosztás – összefogással

SUSKÓ TIBOR ÉS VARGA ATTILA a Ceglédi
Roma Önkormányzattal közösen ruhaosztást
tartott Cegléden Ugyer öt pontján július 1jén. „A körzetben Cegléden a legszegényebb
réteg él, akik főként alkalmi munkákból tartják el családjukat, de az elmúlt időszakban a
kijárási korlátozások miatt sokan elveszítettek bevételi forrásaikat. A ruhaosztással a
kezdeményezők szeretnék segíteni a leginkább rászoruló családokat és a jövőben is
folytatják a közös munkát a rászorulókért,
ezzel is példát mutatva az összefogásra és az
önzetlen segítségnyújtásra.” – adtak tájékoztatást a kezdeményezés okáról a szervezők.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL
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Fának csapódott

Fotó: egy szemtanú

ERŐS FÉKCSIKORGÁS UTÁN A SZEMKÖZTI
árokba fordult egy nagy sebességgel előzgető
autó június 30-án este Cegléd és Nyársapát
között a 441-es úton. A jármű az árokban egy
fának is neki csapódott, de a sofőr látszólag
sértetlenül szállt ki belőle. Elmondása szerint
véletlenül az útpadkára hajtott, ezért taposott
a fékbe és veszítette uralmát a jármű felett el.
Szerencsére szemből épp nem jött jármű, így
másban nem tett kárt, de a segítségére siető
többi autóst kérlelte, ne hívjanak rendőrt, mert
nincs jogosítványa. Nemsokára helyszínelők
érkeztek ki, akik mentőt is hívtak, hogy az autót vezető fiatal férfit kivizsgálják.

Figyelmetlenség,
halálos baleset

EGY 24 ÉVES NŐ ÉLETÉT VESZTETTE a Szolnok
külterületén július 1-jén a 4-es úton történt
közlekedési balesetben. Az elsődleges adatok
szerint egy személygépkocsi eddig tisztázatlan
körülmények között áttért a szembe jövő forgalmi sávba, ahol egy tehergépkocsinak hajtott

frontálisan. A baleset során súlyosan megsérült
autóvezetőt a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították, azonban az orvosi ellátás ellenére a 24 éves nő életét vesztette – közölte a
police.hu. A helyszínen a kamionsofőr elmondta, a balesetet okozó jármű a felüljáróról
szemből lefelé tartva elhagyva a forgalmi sávot egyre inkább áttért a szembejövő sávba, és
korrekció nélkül a kamion felé vette az irányt.
A kamionsofőr megpróbált kitérni az autó elől,
de az a kamion bal elejének frontálisan nekiütközött. Lapunk információi szerint a hölgy ölében ott volt a mobiltelefonja.

SZALAGKORLÁTNAK CSAPÓDOTT, MAJD az
árokba hajtott egy személyautó Ceglédbercel és Cegléd, Budai út település között
július 2-án. Az autó vezetője a helyszínen elmondta, a napellenzőt akarta lehajtani, hogy
a szembe tűző nap ne zavarja a vezetésben,
amikor egy pillanat alatt elvesztette uralmát
a jármű felett, amely a szalagkorlátnak csapódott. Az ütközéstől kitört a bal első kerék,
de személyi sérülés nem történt.

Baleset a 311-es úton

ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ június
20-án szombat reggel a Cegléd és Tápiószele közötti 311-es úton. A balesetben senki sem sérült meg. Információink szerint a
Dacia sofőrje nem adta meg az elsőbbséget
a Cegléd felől érkező másik autónak, kikanyarodott elé és összeütköztek. A helyszínen
félpályás útlezárás volt érvényben. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárműveket, majd biztosították a helyszínt.
Fotó: Farkas Zsolt
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Összeütközött két autó
az M4-esen Ceglédnél

Fotó: PMKI Cegléd HTP

ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY UTÁNFUTÓS kisteherautó és egy személyautó az M4-es autóúton,
Ceglédnél június 19-én reggel – írja a
katasztrófavedelem.hu. Az ütközés következtében összetört autók forgalmi akadályt okoztak. A balesethez a város hivatásos tűzoltói
érkeztek ki, akik áramtalanították a járműveket. Az egységek felitatják a kifolyt üzemanyagot. A police.hu azt írta, hogy a mentési
munkálatok és a baleseti helyszínelés idejére
a rendőrök a jobb pályatestet lezárták, a forgalmat Abony irányába a 401-es útra terelték.

Kigyulladt lakóházak
Albertirsán

KÉT CSALÁDI HÁZ IS LÁNGOKBAN ÁLLT
Albertirsán június 24-én szerda délután.
Elektromos hiba okozhatta a bajt, ami kis híján tragédiához vezetett. A Pálinkafőző utcában két tűzeset is volt, az egyik házban három
gyerek is volt mozgáskorlátozott nagymamá-

jukkal. A tűzhöz a ceglédi és a monori hivatásos tűzoltókat riasztották a Pálinkafőző utcába, ahol már teljes terjedelmében égett a tető.
Az idős asszonynak a gyerekek segítettek kimenekülni, de a családnak szinte mindene
odaveszett, amíg a gyermekeit egyedül nevelő édesanya dolgozott. Jelenleg az önkormányzat biztosít a család számára lakhatást.

Motorost gázoltak

MOTOROST GÁZOLTAK JÚNIUS 26-ÁN pénteken délelőtt Cegléden a Széchenyi úton az
uszoda előtt. A személygépkocsi a Rákóczi
útról kanyarodott ki a kórház irányába és a
belső sávban haladt. A motor pedig a belváros felé haladt a Széchenyi úton, majd be
akart kanyarodni balra a Köztársaság utcába.
Nem adta meg az elsőbbséget két szabályosan szemből közlekedő autónak sem és az
egyik elé kanyarodott. A motorost, egy idősebb férfit könnyebb sérülésekkel kórházba
szállítottak. A forgalom a helyszínelés idejére rendőri irányítás mellett haladt.

Fotó: Farkas Zsolt

Fotó: Farkas Zsolt
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Ittasan halálosan gázolt
– 8 évet kapott

A CEGLÉDI JÁRÁSBÍRÓSÁG JÚNIUS 18-ÁN
előkészítő ülésen hozott ítéletet halált okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette
és más bűncselekmények miatt indult büntetőügy elsőrendű vádlottja tekintetében, a másodrendű vádlott nem mondott le a
tárgyaláshoz való jogáról.
F. A. elsőrendű vádlott 2019.
szeptember 27-én Csemő és
Cegléd között lakott területen
kívül ittas állapotban vezetett,
érvényes vezetői engedély
nélkül, az autó utasa a másodrendű vádlott volt. A két sértett – egyikük kiskorú volt –
ebben az időben kerékpárral
szabályosan
közlekedett
ugyanezen az úton, a vádlottak több más gépkocsival együtt a sértettek
mögött haladtak járművükkel. F. A. a többi autóst fékezésre kényszerítve több alkalommal is
előzött. Az ittas befolyásoltság miatt a kerékpárosokat nem észlelte és 90-100 km/h sebességét sem csökkentve tért vissza a forgalmi
sávba, amikor mindkét kerékpárosnak nekiüt-

Szabályszegő
ceglédi sertéstelep

EGY CEGLÉDI ÁLLATTARTÓ TELEPEN tartottak
ellenőrzést júniusban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei. A telepen
a juhok tartását be sem jelentette az állattartó,
a sertés- és juhállomány egyedei között pedig
jelöletlen állatok voltak. A gazda a kötelező
nyilvántartások vezetésének hiányán túl az előírt, kötelező vizsgálatok elvégzését sem tudta
igazolni. A Nébih ellenőrei 166 darab házi sertés és 34 darab juh forgalmi korlátozását rendelték el. A Cegléd lakott területén kívül található gazdaság nem volt megfelelően bekerítve.
Például kapuval sem rendelkezett, így nem
akadályozta meg az idegen állatok bejutását. A

között. Az ütközés következtében az egyik
sértett (képünkön) az útpadkára esve 8 napon
túl gyógyuló sérüléseket, míg a kiskorú sértett
37 méterre eltávolodva az úttól súlyos sérüléseket szenvedett és a helyszínen életét vesztette. A vádlott a balesetet észlelte, azonban tovább hajtott és egy távolabbi helyen a gépkocsit és annak kulcsát hátrahagyva ismerősei
segítségével távozott a helyszínről.
A bíróság előtt F. A. elsőrendű
vádlott beismerő vallomást tett
és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság a vádlottat
bűnösnek mondta ki járművezetés ittas állapotban bűntettében és 2 rendbeli segítségnyújtás elmulasztása bűntettében. Ezért őt a bíróság 8 év
börtönben letöltendő szabadságvesztésre, 9 év közügyektől
és 9 év közúti járművezetéstől
való eltiltásra ítélte.
A vádlott és védője a büntetések enyhítéséért jelentett be fellebbezést, az ügyész 3 munkanap
gondolkodási időt kért. A bíróság a vádlott letartóztatását fenntartotta, mely végzés ellen a vádlott és védője fellebbeztek, az ügyész a döntést
tudomásul vette. Az ítélet nem jogerős.
Budapest Környéki Törvényszék Sajtó- és Kommunikációs Osztály

telepen egyáltalán nem állt rendelkezésre szociális helyiség, nem biztosították megfelelően
a higiénikus kézmosás lehetőségét, sőt a telep
az elpusztult állatoknak előírt hullatárolóval
sem rendelkezett. – írta a Nébih.
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Ítélet a halálos gázolás ügyében
Június 18-án a Ceglédi Járásbíróságon
tárgyalták B. Emesét és barátját tavaly
húsvétkor elgázoló 22 éves ceglédi P.
Levente ügyét. Első fokon a bíróság 3
év letöltendő szabadságvesztést és a
járművezetéstől való örökös eltiltást
szabott ki. Az ítélet nem jogerős, mert
a vádlott 3 nap gondolkodási időt kért,
majd enyhítésért fellebbezett.

a

z index.hu beszámolója szerint a
tárgyaláson elhangzott: „Négyszáz
lóerőre tuningolták, ezért már eleve
csak zárt pályán használhatták volna, de lézeres sebességmérő blokkolóval is felszerelték azt a BMWt, amivel 2019. április 20-án éjfél előtt nem sokkal gázoltak el egy 18 éves lányt és barátját
Cegléd belvárosában. A sportautót egy 22 éves
fiú vezette, egy jól menő, helyi vállalkozó fia,
aki sokak szerint ezzel a feltuningolt autóval
„villogott”, és aki minden utat „versenypályának használt” a városban. A vádirat szerint aznap este P. Levente a megengedett legnagyobb
haladási sebességet legalább 190 százalékkal
túllépve, 145-151 km/órás sebességgel közelí-

tette meg a Kossuth Ferenc utca és a Teleki utca kereszteződését. Amikor B. Emese és barátja leléptek a járdáról a BMW még csaknem 90
méterre volt tőlük. Bár a sofőr, ahogy érzékelte
a gyalogosokat azonnal fékezett és balra kormányozta az autót, a kereszteződésnél 103-108
km/órás sebességgel elütötte a párt. Az érettségi előtt álló lány a helyszínen meghalt, barátja
túlélte a balesetet, de lába súlyosan roncsolódott
és életveszélyes sérülésekkel került kórházba.
Emese barátja már a saját lábán jelent meg a
Ceglédi Járásbíróságon, ahol előkészítő ülést
tartottak a büntetőügyben, de mivel a vádlott
lemondott a tárgyalás jogáról, alig két óra alatt
ítéletet is hirdettek. Az ügyész halált okozó
közúti baleset gondatlan okozásával vádolta a
férfit, három év szabadságvesztést indítványozott, és kérte, hogy a vádlottat végleg tiltsák el a járműveztetéstől. A védelem szerint
az azonban túlzás, és arra kérte a bírót, mérlegeljen a döntésnél, hiszen a vádlott nem tudta, hogy édesapja átépítette az autót, és vegye
figyelembe azt is, hogy P. Levente még fiatal
felnőtt, a „balesetet pedig a gyorshajtás okozta, ami egy pillanat műve”. Csakhogy a 22
éves fiú rendszeresen hajtott gyorsan. A halálos balesetet megelőző két évben legalább
négy szabálysértési eljárás indult ellene „közúti közlekedési szabályok kisebb >>>

Fotó: Farkas Zsolt
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fokú megsértése” miatt, és a gázolás előtt egy
órával is megbüntették a rendőrök.
A bíróság a férfit három év fogházbüntetésre
ítélte, a járműveztetéstől viszont örökre eltiltotta, és neki kell kifizetnie a közel 900 ezer
forintos bűnügyi költséget is. A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy P. Levente még fiatal felnőttnek számít, beismerő vallomást tett és lemondott a tárgyalás jogáról
is, amivel nagyban gyorsította az eljárást.
Súlyosító körülményként értékelték viszont,
hogy a beismerő vallomást csak a nyomozás végén tette, vagyis sokáig egyáltalán nem segítette a rendőrök munkáját. Nem kedvezett az sem,
hogy a KRESZ két rendelkezését is megszegte
azzal, hogy a baleset előtt közvetlenül két zebrát
is több mint 100 km/órás sebességgel közelített
meg. Az autót teljesítmény növelő eszközökkel
szerelte fel és „arra volt berendezkedve, hogy a
sebességet rendszeresen túllépje.” A nyomozás
alatt kirendelt pszichológus szakértő szerint pe-

j

dig alkalmatlan volt a vezetésre. A vádlott és védője három nap gondolkodási időt kértek, és végül fellebbeznek az ítélet ellen. Mivel nemsokára ítélkezési szünet kezdődik, ezért az várható,
hogy ősszel lesz a másodfokú tárgyalás, de már
nem Cegléden, hanem Budapesten.
A ceglédi gázolás ügye országos médiaérdeklődést váltott ki. Az áldozat édesanyjának nyilatkozatát, aki a bíróság előtt nem
mondhatta el az ő nézőpontjukat 770 ezren
nézték meg a Ceglédi Panoráma facebookján és többszázan írták le kommentben a véleményüket. A videóban Bognárné Szepes
Orsolya csalódottan nyilatkozott a tárgyalás
után, mert nem látta az elkövetőn, hogy
megbánta volna felelőtlen tettét. Nem kért
bocsánatot a bíróság előtt sem a megsérült
fiútól, sem Emese gyászoló családjától. Az
anyuka részletesen is kifejtette: a hazánkban
érvényes jogi szabályozás nem elég következetes, ez az oka az enyhe büntetésnek.

Olvasói levél

Levél a ceglédiekhez

Bognár Emese ügyében

únius 18-án tartották meg a ceglédi
bíróságon azt az ülést, melyen a tavaly húsvéti halálos kimenetelű gázolás elkövetője 3 év szabadságvesztés büntetést kapott – egyelőre
nem jogerősen. Az áldozat Bognár
Emese édesanyja Bognárné Szepes
Orsolya lapunkhoz juttatta el levelét,
aminek kérte megjelentetését, mert mint fogalmazott: „úgy érzem szükséges lenne az
ügy lezárásához és a ceglédi emberek bírósággal szemben érzett csalódottságának
enyhítéséhez.” A levelet teljes terjedelmében közöljük:
Kedves Ceglédiek! Kedves Internetezők!
Szeretném megköszönni Mindenkinek a tá-

mogatását, szeretetét, együttérzését!
2020. június 18-án az előkészítő ülésen
Emese életének kioltója valóban 3 ÉV
FOGHÁZAT kapott büntetésként, 3 nap
gondolkodási idővel.
Szeretnék néhány félreértést tisztázni, mert
sajnos úgy érzem az emberek többsége (mivel nem rendelkeznek jogi végzettséggel,
ahogy én sem) nincs tisztában nagyon fontos tényekkel.
A vádemelés nem a bíróság, hanem az
ügyészség részéről történik, ők pedig abból
az anyagból dolgoznak, amit a rendőrség bocsát a rendelkezésükre. A ceglédi rendőrség
átadta nyomozati anyagát az ügyészségnek,
akik a benne szereplő 4 SZABÁLYSÉRTÉS
alapján ezt a döntést hozták. Sajnos, a „többoldalnyi bűnlajstromból”, amiről a rendőrsé-
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gen tájékoztattak minket ennyi lett. Ezt érzem az ügy legfontosabb részének, mivel ez
határozta meg a fiatalember előéletét. Enyhítő körülmény pedig a gázoló fiatal kora volt
(Emesének a 18. születésnapja volt az utolsó!) és az a tény, hogy beismerő vallomást
tett (igaz, csak a nyomozás legvégén, tehát
nem segítette azt). Úgy gondolom, ha a megelőzésre legalább akkora figyelmet fordítanak, amilyen precíz lépések történtek a nyomozás során, nem írom ezeket a sorokat.
Valóban a vétség szó szerepel a nyomozati

Fotó: Farkas Zsolt

anyagban és az ügyészség 1-5 év közötti
büntetést indítványozhatja, melyet a bíróság
elfogadhat vagy enyhíthet. Sajnálatos módon el kell fogadnunk, hogy az éveken át
tartó versenyzés, „kivagyiság”, a sokszoros
sebességtúllépés, a napi szinten történő szabályszegés, melyet az internetre felkerülő
képek is igazoltak, stb. nem meríti ki a közúti veszélyeztetés fogalmát, így súlyosabb
büntetés Magyarországon nem szabható ki.
Emese halálát okozó személynek a megküldött anyag alapján az ügyészség 3 év fogházat javasolt és a gépjárművezetéstől való végleges eltiltást, melyet a bírónő nem súlyosbíthat, csak enyhíthet. Erre érkezett kérés a vádlott és védője részéről, de el lettek utasítva.
Az is tény, hogy fellebbezni csak az ügyészségnek és a vádlottnak van joga, a sértettnek
nincs.
A szakértők és a bíróság munkáját nem érdemes kritikával illetni, mindent az előírásoknak megfelelően, korrekt módon folytattak le, köszönet jár érte.
Gondolom sokan láttuk és hallottuk már ezeket az aranyifjakat közlekedni a városban és

arra is emlékszünk korábban hogyan törte
már össze a gázoló azt az autót, mellyel elvette tőlünk csodálatos lányunkat, mégis arra kérek mindenkit, hogy próbáljuk elfogadni az elfogadhatatlant, mivel az elmúlt 14 hónapban megtapasztaltam, hogy a magyar emberek „birkák” (ahogy évtizedekkel ezelőtt
fogalmazott akkori főnököm), nem állnak ki
közösen egyetlen fontos ügyért sem. El kell
fogadnunk, hogy Cegléden ilyen a morál, ebbe belefér ez a viselkedés, magatartás, nem
lesz semmilyen változás, mely megakadályozhatja, hogy értékes életeket kioltsanak
azok, akik élvezik a száguldozást, de képtelenek uralni az alájuk tett járművet.
Szívből köszönöm a támogatást azoknak,
akik mellettünk voltak és kiálltak az ügyért.
Ti valóban EMBEREK vagytok!
Megtudtuk, hogy az édesapa fia tudta nélkül
alakítatta át a gépjárművet, melyet közúton
nem, csak zárt pályán lehetett volna használni, a gázoló másfél éve pszichológushoz
jár, fél éve Kecskeméten él és bajban volt
azzal kapcsolatban, hogy van-e tanulói jogviszonya az egyetemen.
Az már nem ránk tartozik, hogy az autón
végrehajtott számtalan szabálytalan átalakítás, annak ténye, hogy szegény fiatalember
naponta használta az autót anélkül, hogy
tudta volna, hogy 400 lóerővel áll szemben,
hogy az autóban szórakozó három fiatalember nem egyből a mentőt hívta, hogy nem
mertek a közelükbe menni és segíteni
Emesén és barátján, mert féltették saját lelki
békéjüket vajon mit von maga után.
Ennek az édesapának van egy lánya is, aki
történetesen fiatalabb lányom osztálytársa,
barátnője és akit egy kedves, jólelkű teremtésként ismertünk meg. Csodálatos
módon ez a két kamaszlány el tudott határolódni az őket ért tragédiától és tisztelni,
szeretni tudják egymást.
A szülők „lelkiismeretén” múlik, hogy milyen válaszokat adnak neki, ha kérdéseket
tesz fel az üggyel kapcsolatban. Az is elgondolkodtató, hogy vajon majd őt is elengedik
1-2 év múlva olyan autóval, amiről a kislány
nem tudja, hogy milyen teljesítményre képes
és úgy használják nap, mint nap?
BOGNÁRNÉ SZEPES ORSOLYA
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Finisben a M4 CeglédAbony közötti szakasza

KORÁBBAN A CEGLÉDI PANORÁMA is beszámolt arról, hogy a Pest Megyei Közigazgatási
Bíróság, a magántulajdonát védő lakosságnak
adott igazat az Albertirsa-Kecskemét 400kV-os
távvezeték építési engedélye kapcsán, a kormányhivatallal szemben. A beruházó MAVIR
azonban megfellebbezte az ítéletet a Kúriánál,
a Kúria visszaküldte az ügyet a Fővárosi Törvényszékre, hogy tárgyalja újra az ügyet.
Június 12-én tette közzé a lakosság civil öszszefogása az Erős Vidék Mozgalom a
facebook-ján, hogy a Fővárosi Törvényszék
gyorsított eljárásban, tárgyalás nélkül hozott
döntést – a magántulajdonukat, egészséges
környezetüket védő lakosság ellen.
„A nyomvonal megfelelőségéhez szükséges
tényállás-tisztázási kötelezettségének az alperes a szükséges és elégséges mértékben
eleget tett, melyre figyelemmel a bíróság további tények tisztázását nem találta indokoltnak, így a felperesek tanúk meghallgatására és szakértő kirendelésére vonatkozó indítványait mellőzte.” – fogalmazott az ítélet.

JÚLIUS MÁSODIK FELÉBEN ÁTADHATJÁK az
M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti
szakaszát. A projekt jelenlegi állásáról
Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere és
Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese tartott sajtótájékoztatót.
A 17,6 kilométeres szakasz 26,6 m koronaszélességű, 2×2 sávos autóútként valósult meg. A
nyomvonal a teljes szakaszon megegyezik a
meglévő 4. sz. főút nyomvonalával. A megengedett sebesség 110 km/h lesz. A megvalósítás
során két új különszintű csomópontot alakítottak ki, összesen négy új műtárgy épült meg, további négyet pedig felújítottak. A műszaki átadás-átvételi eljárást lezárták, jelenleg a forgalomba helyezési eljárás zajlik.
Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere elmondta: Lassan egy évtizedek óta várt fejlesztés végére érünk, de ezzel nem ér véget a
Szolnok megközelítését érintő beruházások
sora. Már épül a város északi elkerülő útja.
Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese kiemelte: A Cegléd-Abony közötti szakasz kapcsolódik a M4 gyorsforgalmi
út februárban átadott 44 kilométeres részéhez.
A mostani 17,6 kilométer két részre oszlik. 6
kilométert már tavaly nyár óta használhatnak
a közlekedők. Az új nyomvonalon megépült
11,6 kilométer átadása a hónap végére várható. Az M4 többi része eltérő állapotban van.
Augusztusra készül el a BerettyóújfaluNagykereki országhatár szakasz. Folyik a
munka Abony és Törökszentmiklós között, a
Szolnok északi elkerülővel együtt. Törökszentmiklós és Berettyóújfalu között a tervezés van folyamatban.

TISZTELT PANORÁMA SZERKESZTŐSÉG! A
2020. 06.12-én megjelent Ceglédi Panoráma
szerkesztésénél tévedés történt, a „Nem bírta
elviselni a háza előtt parkolókat” című cikkben. A történetben szereplő bántalmazás a
Széchenyi úti óvoda környékén történt és az
elkövető nem a cikkben említett B.V.Cs. volt.

Erről az esetről 2019. 12.09-én jelent meg a
lapban olvasói levél. A jelen cikk témáját jelentő parkolási probléma viszont a Báthori utcai óvodánál tart évek óta, a szemben lakó kapujába napi szinten beparkoltak, illetve az ingatlanról történő kiállást akadályozták.
B.V.Cs. tettlegességet soha nem követett el.
Tisztelettel. B. Pálné

Újabb döntés a 400 kV-os
távvezeték ügyében

Helyreigazítás
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és a Nagykőröst Nyársapáton keresztül
Cegléddel összekötő kerékpárút is megalapozottan reménykedhet a költségvetési támogatás ígéretének valóra válásában.” –
mondta el a képviselő.

Beruházás-támogatás
az Ecseri Kft-nek

JÚNIUS 22-ÉN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ keretében
adta át Szijjártó Péter külügyminiszter a versenyképességi program támogató okiratait a
Külügyminisztériumban a ceglédi Ecseri
Kft. igazgatójának Ecseri Ferencnek. Erről
Földi László országgyűlési képviselő számolt be a közösségi oldalán.
„Az Ecseri Kft. 593,057 millió forintos beruházásához a magyar állam 282,408 millió forinttal járul hozzá a versenyképesség-növelő támogatási program révén. A jelenlegi beruházás támogatásával a kormány biztosítja annak lehetőségét, hogy a programban nyertes vállalatok
olyan fejlesztéseket hajtsanak végre, amelyeket
a külföldi versenytársak most nem tudnak, ezzel
megőrizve a munkahelyeket és a cég versenyképességét.” – fogalmazott Földi László.

Parlamenti
felszólalások

AZ ELMÚLT HETEKBEN TÖBB ALKALOMMAL
is felszólalt a Parlamentben Földi László a
térség országgyűlési képviselője. Június 15én a költségvetés tárgyalásakor elmondta:
„a 2021-es költségvetés is számos fejlesztési lehetőséget kínál. A jövő évben 30 milliárd
forintos költségkerettel folytatódik az Egészséges Budapest Program, amelyből jelentős
fejlesztési támogatást kap a Ceglédi Toldy
Ferenc Kórház.
Két kulcsfontosságú terv a Csemőt Cegléddel

AZ ÖTEZER FŐ ALATTI TELEPÜLÉSEKNEK elérhető Magyar Falu Program további pályázatairól kérdezte Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert a Parlamentben
Földi László a térség országgyűlési képviselője.
„A választókerületem számára kiemelten
fontos a belterületi utak és az egészségügyi
szolgáltatások fejlesztése. A program által
rengeteg kistelepülés újult már meg országszerte és ezek a fejlesztések tovább folytatódnak.” – fogalmazott Földi László.

JÚLIUS 2-ÁN ARRÓL BESZÉLT A KÉPVISELŐ a
Tisztelt Házban, hogy bár „az 1970-es években a műanyag az előrelépés, a hasznosság
és a modernitás jelképe volt, azonban az
utóbbi években nyilvánvaló lett, hogy az
egyszer használatos műanyag termékek elviselhetetlen mértékű környezeti terhelést jelentenek.” Leszögezte: a kormány és a
Fidesz-KDNP elkötelezett a környezetvédelem mellett, ezért javasolták az EU-s irányelveknek megfelelően számos egyszer használatos műanyagtermék megtiltását. Ugyanakkor – folytatta – a kínálat mögött emberek
tízezreinek munkahelye van, amelyet nincs
joguk veszélyeztetni, hiszen a járvány is
elég bajt okozott a munkaerőpiacon. A kormány bölcsen felismerte a helyzet komolyságát, ezért módosítja a betiltási határidőket
– tette hozzá.
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90 éves születésnap:
„Így volt szép, így volt jó!”

ÖRÖMTELI NAP VOLT JÚNIUS 27-E Nagy
Istvánné Marika néni életében. Kvaddal érkezett a számára rendezett meglepetés partira az Ipartestület székházába, ahol várták
gyermekei, unokái, dédunokái, barátai.
Marika néni 90. életévét ünnepelte családja
és barátai társaságában.
Spindelbauer Attila az Ipartestület elnökének köszöntője után Bekker Betti adott elő
néhány dalt, majd a család köszöntötte az
ünnepeltet. A vacsora alatti beszélgetés közben kiderült, hogy mi a hosszú, boldog élet
titka: Marika néni vidáman mosolyogva
mondja, hogy a szerető családja. Sokat dolgozott vendéglátósként, a ceglédiek emlé-

Fejjel a használtruha
konténerben?

AZ EGYIK CEGLÉDI ÁRUHÁZNÁL LÉVŐ használtruha konténerben fejjel előre derékig belebukva kotorászik egy nő K.G. olvasónk
fényképén, amit lapunknak megküldött. Olvasónk feltette a kérdést: „Normális dolog
az ilyen?”
Olvasóinkat megosztotta a felvetett kérdés.
Voltak, akik szerint kegyetlenség kipellengérezni a rászorulókat, mert a körülményeik
miatt csak így juthatnak hordható ruhához.
A többség szerint viszont nem ez a helyzet,
sőt éppen azok nem jutnak így ruhához,
akiknek valóban szüksége lenne rá.
„Az, aki annyira rászorul nem direkt zsákokkal és bringával megy egy vöröskeresztes ruhatárolóhoz. Az aki rászorul, leginkább
szégyenkezve, csendben viselte/viseli, amíg
a szervezet ad neki. Ezt én teljesen másnak
nevezném. Az én környezetemben, ha ingyenes ruhaosztás van, utána mindig égett
ruha szaga jön a kéményekből, valószínűleg
ők sem a hordozhatóság miatt szedik ki a tárolókból.” – ír tapasztalatairól egy ceglédi
olvasó.
Más hozzászólók szerint a két hölgy heti

kezhetnek rá, hogy tricikliről mérte a fagyit
és mindig mosolygósan adta át! A 90 éves
ünnepeltnek vannak még tervei is: finomakat főzni, majd jó étvággyal elfogyasztani és
szeretne megtanulni targoncát vezetni! Isten
éltesse sokáig!
rendszerességgel fosztogatja zárás után a
konténereket és sajnos nem ez a legroszszabb, hanem, hogy amire nincs szükségük,
vagy nem tudják elvinni, azt a konténer körül szétdobálják, ami már köztisztasági kérdés is. „Jobb esetben reggel a takarító személyzet visszapakolja a konténerbe, már ha
van rá kapacitásuk. Rosszabb esetben jön rá
egy eső és a szétdobált ruhák használhatatlanná válnak. Félő, hogy ha ez az állapot sokáig fennmarad, akkor a konténerek megszüntetésével lesz orvosolva a probléma. Valami megoldást ki kellene találni erre országos szinten, mert ez nem csak a ceglédi áruháznál van így, hanem például a jászberényinél is.” – írta egyik olvasónk.
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História

Tudtad-e?

A SZÉCHENYI ÚT ÉS AZ ALSZEGI ÚT találkozásánál álló kis sárga ház
egykor trafik volt, és előtte
a kisvasút megállója? A
kisvasutat 1927-ben helyezték üzembe, Cegléd és
Tiszajenő között. A kiinduló hely a Kölcsey tér déli
oldalán, a MÁV-pályaudvarral szemben volt. Hozta-vitte a ceglédieket, a
környék diákjait, földműveseit, szállította a bort, a
terményt, összekötve az
embereket, településeket.
A vonattáv 33 km volt,
amit két óra alatt tett meg.
A ceglédi vasútállomást elhagyva elhaladt az egykori Lenin park (most
Gubody park) mellett és a Vigadónál állt

meg (már nincs meg, lebontották), majd a
Béke tér következett (a fotón látható kis háznál), amit akkor még Fegyver térnek hívtak.
A közterület átnevezése feltehetően az ’50-es
évek elején változott meg. Az 1964-es várostérkép már ezen a néven mutatja. Titulálták
még „Piros”-nak is az egykor a téren működött vendéglő tulajdonosa
után. Elhagyva a Béke teret, rákanyarodott a Törteli
útra, megállt a Közkórháznál, és áthaladt a Bedénél,
keresztezve a szegedi vasutat. A végállomás Vezseny volt, ahol motorszín
és fordítókorong is készült, valamint a vonatkísérő személyzet számára
laktanyát is kialakítottak.
A megszüntetett vonatot
a mai napig sajnálják a
ceglédiek és a környező
települések lakói. NapjaFotó: Varga Viktória
inkban „Cérnán Guruló
Vacak” elnevezéssel él tovább az emlékezetben.
TOURINFORM CEGLÉD

Megnyertük az Úttörő Olimpiát

KÜLÖNLEGES KÉPEKET ÉS INFORMÁCIÓKAT osztott meg lapunkkal Kovács Áron olvasónk,
aki az Arcanum adatbázisban talált cikkek alapján hívta fel a figyelmet ceglédi úttörők egy
45 évvel ezelőtt történt dicsőséges pillanatára: „Éppen 45 éve 1975. június 24-én a Táncsics
Mihály Ének-zenei Általános Iskola négytusa csapata a város történetében először és tudtommal utoljára megnyerte az Úttörő Olimpiát. Az alábbi fotók a Nemzetközi Úttörő Olimpián készültek, ahol a ceglédi fiúk a dunaújvárosi lányokkal közösen képviselték
Magyarországot és a nemzetek versenyében 3. helyen végeztek.
A fiúk és a lányok ennek azért annyira nem örültek, mivel 75-ben eredetileg Kuba(!) rendezte volna a versenyt, de Magyarország a 30. évforduló tiszteletére átvette a rendezés jogát. Így
a verseny után két hetet nem a kubai tengerparton, hanem a zánkai úttörő táborban tölthettek.”
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Interjú

Fenntartóváltás az Örkényi úton
Az oktatási kormányzat döntése alapján a Várkonyi István Általános Iskola
Örkényi Úti Tagintézménye 2020.
szeptember elsejétől a Hit Gyülekezete fenntartásában működik tovább. Új
fenntartó, új iskola, új tervek. Cegléd
város életében szeptembertől egy
újabb egyházi intézmény kezdi meg
munkáját. Milyen gondolatok és elképzelések fogalmazódnak meg az új feladat kapcsán az egyház helyi vezetőjében? Erről kérdezzük Szokalopulosz
Georgisz gyülekezeti vezetőt.

h

ogyan jött az ötlet, hogy a Hit Gyülekezete Cegléden intézményt
működtessen?
SZG: - Gyülekezetünk növekvő
létszámát látva már néhány évvel ezelőtt felmerült a gondolat,
hogy saját óvodát, iskolát kellene működtetnünk a városban. Aztán 2018-ban
megkerestük a tankerületet, hogy a további
működtetés sikerének reményében szívesen
átvesszük a Várkonyi István Általános Iskola
Örkényi úti tagintézményének fenntartását.
Elkezdődtek a tárgyalások a két fenntartó között és ennek eredményeként 2020 májusában
az oktatásért felelős miniszter valamennyi
szükséges feltétel biztosítása mellett – a szülők és a pedagógusok egyetértésének birtokában – az intézmény egyházuk által történő további működtetéséhez hozzájárult.
CP: - Hogyan látod a gyülekezet és ezen
keresztül, az intézményfenntartás helyi társadalmi elfogadottságát?
SZG: Meggyőződésem, hogy az a szellemi

munka, amelyet gyülekezetünk kifejt, jótékony hatással van a város életének szinte minden területére. Persze akik nem ismerik a gyülekezet életét, és elfogadják még ma is a
„szektázás” hangulatkeltésre alkalmas
puffugtatását, hajlamosak, hogy előítélettel legyenek felénk. De hiszem, hogy ezek ugyanolyan átmeneti ellenérzések, mint annak idején a katolikusok és a reformátusok közti késhegyre menő ellenségeskedések voltak itt
Cegléden is, és ezeken mielőbb felülkerekedik a józanság, az egymás tisztelete és elfogadása. Az intézmény beiskolázási körzetében
végzett közvélemény-kutatás alapján elmondhatom, nem hogy ellenérzés nincsen az új
fenntartó felé, de kifejezetten várják a szülők
is és a gyerekek is az új fenntartó megjelenését, aminek mi nagyon örülünk, és szeretnénk
is a várakozásnak minél jobban megfelelni.
CP: Milyen tervekkel készítitek elő az új
tanévet?
SZG: Az intézményi átadás-átvétel és az új
tanév előkészítési feladatait a gyülekezeten
belül egy szakmai csapat koordinálja és bonyolítja, benne a Hit Gyülekezete Oktatási
Főigazgatóságának központi és a Ceglédi
Hit Gyülekezete helyi szakmai feladatokat
irányító munkatársaival. A szakmai pedagógiai munkát irányítók, és a városban megkérdezett külső pedagógiai tanácsadók egybehangzó véleménye is az, hogy az iskola és
az óvoda egy fenntartásban történő további
működtetése lenne életszerű az Örkényi
úton, ezzel már az induláskor biztosítani lehet az egységes nevelési szemlélet kialakítását, a közös teherviselést, az egységes infrastruktúrafejlesztést. A szülők is ezen az állásponton vannak, hiszen az iskolabusz
rendszerbe állításával az óvodáskorú gyerekek szállítása is megoldódhat, továbbá az
óvodai és az iskolai nevelés is egységes nevelési programban tud megvalósulni!

f
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Tudomány

Kakukk: a fészekparazita zseni
urcsán indult a tél is, az év is, de
csak megjöttek a madaraink. Az
agyukban elraktározott eredendő
vagy tanult ismeret kutatása még
mindig komoly kutatási feladatokat
ad a biológusoknak, ornitológusoknak. Láthatóan a felmelegedés, az
évszakok változásának szeszélyei ugyan zavart okoznak a vándormadarak vonulásában,
de ezek nem alapvetőek. Akár a királylepkéket is hozhatnánk példaként, melyek a Nagytavaknál élnek, de a telet Mexikóban töltik.
Miért és hogyan működik a természet? Sok
mindent már tudunk, de még többet nem. A
finn erdőkből a kékbegy, az erdei sármány
vagy a rozsdástorkú pityer nem siet mostanában délnek fordulva a költési helyére, mert
van, illetve volt táplálék a Lappföldön. A vízimadarak nagy tömegei is másként viselkednek, mint 50 vagy 100 éve. De nem
azért, mert elfelejtik a genetikailag is rögzült
programot, hanem mert ráéreznek. Persze az
ösztöneik azért tömeges pusztuláshoz is vezethetnek. Elég csak gondolni sok évvel ezelőtt a fagyos boszporuszi éjszakákra. A fecskék milliói fagytak meg, de a Szahara is mutatta már barátságtalan arcát, amikor a rigók
százezrei vesztek el a hirtelen jött hidegben.
Más esetben az
ösztönük
jó „Nyilas” gólya kitömve
jelzéseket adhat, olykor nevet is kapott fehér gólyák nem
mennek délre,
hanem itt telelnek. A ’70-es
években egy
sérült fekete
gólya a Krakó
be nem fagyott
vizénél, meg a

Kakukkfióka etetése

külterületi iskolás gyerekek folyamatos csirkeláb, puha csont stb. szállításaiból megerősödött és életben maradt. Párt talált, majd bizonyára a következő évben már el is indulhatott Afrikába. De vándorutat vállaló gólyáinknak jó idő esetén sem biztosak napjaik.
Ismerünk esetet, hogy Egyiptomban egy
meggyűrűzött fehér gólyánkat lelőtték, s a
derék arab családnak ebédje lett belőle. Ismerünk a szakirodalomból olyan gólyát,
amelyiket Natalban nyílvesszővel torkán lőtték át, de megmaradt. Sőt visszatért
Európába. Klützben lőtték le, kitömték és azóta is kiállítási tárgyként csodálják az emberek a Rostocki
Királylepkék csapata
Múzeumban. A
furcsa
eseményt Herman
Ottó egy olvasói levélben
kommentálta.
Május
eleje
sokféle madárfaj visszatértének ideje. A
Nap jártát kitűnően tudják a
madarak anali-
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zálni, 80-100 km-es eltéréssel képesek akár a
következő évben ugyanoda visszatérni. Az
abonyi Kaszáló-erdőben fészkelő kékvércse
kolónia bravúros képességgel rendelkezik:
hurokrepüléssel ki tudják küszöbölni a kedvezőtlen irányt, pl. nem Gibraltár, hanem
Görögország felé vonulnak el, de visszafelé
a másikat választják – csapatostól.
Számomra a legnagyobb rejtélyt a kakukk
jelenti. A nádirigó és a nádi tücsökmadár
két-három héttel megérkezik mindig a kakukk előtt. Lehet tudni, hogy fészket nem
építő madárfaj is megérkezett, hogy a Büdös-ér csatornáját övező nádas felett üldögélnek a villanyvezetéken és figyelnek.
Ugyanis a kakukk ún. fészekparazita faj,
amelyik idegen fajok fészkébe pottyantja bele a tojását, minden fészekbe csak egyet. A
hamar kikelő fióka érzékeli a másik tojásokat mellette, s azt, azokat kegyetlenül kilöki
onnan. Szegény vörösbegy, réti pirregő tücsökmadár vagy nádirigó szülők idegen, tojásgyilkos madarat nevelnek fel.
De a kakukk más miatt igazi zseni. Kikel a

tojásból a fióka, a nevelő szülők felnevelik,
majd szeptember elején útra kel oda, ahol
még sohasem volt! Ez csak úgy lehetséges,
hogy a madár agyában valamilyen módon
genetikailag rögzített program is lehet. Másként el sem lehet képzelni azt, hogy a fiatal
példányoknak az idősebb útitársak jelenléte,
terelő szerepe elegendő lehetne. Kísérletesen
a Koppenhágai Egyetemen 11 kakukkfiókát
áttelepítettek Spanyolországba. Feltételezték
az ornitológusok, hogy ez majd zavart okoz.
Hát nem. Rövid időn belül, mire már elérték
Afrika északi partjait, tökéletesen átlátták,
merre kell tartaniuk. Mintha az agyukban
egy láthatatlan térkép lenne. Vagy talán van
is ahhoz hasonló jelzőrendszer? A ma már
alig használt kakukkos órák régi házaknál
jelezte az idő múlását, a villanyvezetéken
„sasoló” kakukk madarak pedig lesik a magára maradt fészket, amire lecsapnak és beletojják a tojásukat. A folyamat évről-évre
ismétlődik évezredek óta, hiszen a különös
szokásáról már az Ószövetség egyik részlete is megemlékezett.
ESDÉ

FISH
HUNTE

FISH HUNTER horgászbolt
2700 Cegléd, Kőrösi út. Vásártér volt Kishíd vendéglő!
Nyitva: Hétfő- péntek: 800-1700, szombat: 800-1200
Tel.: 70/383-1418 - E-mail: info@fishhunter.hu

Webáruház: www.fishhunter.hu
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Várjuk kedves vásárlóinkat továbbra
is, folyamatosan bővülő kínálattal,
mind a hazai, mind a külföldi gyártók
termékpalettájáról!
Horgászkártya regisztráció és állami
engedély váltása is lehetséges nálunk
gyors ügyintézéssel!
Csali automatánk ismét üzemel,
így 0-24 órában, non-stop a
horgászok rendelkezésére áll,
élőcsalival és etetőanyaggal feltöltve.

Csintalan
Stanley
gyümölcs
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Képekben –
képekről

Figyelő légyszemek

TERMÉSZET TITKAI

V I TAT H ATAT L A N O K .

Festményszerű
virág
a fatörzsnél

De nem kevésbé titokzatos első pillanatban a
természet képi megjelenítése is. A szakmai
érdeklődés és találékonyság ehhez feltétel
– és leginkább, hogy a
pillanat törtrészében a
történést meg lehessen
örökíteni. Ehhez olykor gumicsizmás, izzadásos, szúnyogerdős
körülmények is tartoznak. És legfőképp 2-3
kilós szett, a természetfotós „ecsetje” elég nehéz, pláne 4-5 órás barangolás után…
SZABÓ SÁNDOR

Tócsagaz a vízben
A tavasz biztos jele: a tőzike virágzás

Világ – és antivilág

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!

Igazi bodobács kolónia
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Gondolat
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A szamár is volt csacsi

A képen látható szamár becses neve
Linda. Nagykátáról hozta el az előző
gazdája még 1980-ban, akkor még 56 éves volt, most viszont már 46 éves.
A szeme körül most már ősz a szőre,
mintha szemüvege lenne, de egyébként barna és nagytestű a szürke szamárhoz képest.

égen azt mondták, ha egy ifjú ajándékba kap egy szamarat, az egész életét
végigkíséri és szolgálja gazdáját. Természetesen, ha jól bánik vele. Manapság már nem látni csacsifogatot a ceglédi utcákon, szinte csak hobbiból tartják néhányan őket. Régen azonban a birkanyáj
között mindig volt egy szamár, meg persze néhány pulikutyus, ami kellemes látvány volt.
Néhány emlékem felsorolom e kedves jószágokról:
Gyermekkori élmények, hogy a Kátai és
Szőlő utca sarkán lakott Csizmadi bácsi, aki-

Fotó: Krizsán E

nek Mercédesz helyett szamárfogata volt.
Nap mint nap befogta két jószágát és kijárt a
szőlőbe a fogattal. Hozta vitte az áruját. A
Világ szélen Ondok bácsinak is volt ilyen
termetű szamara, az iááá hozzánk is elhangzott, sokszor erre ébredtünk. A Kátai úton
dolgozott a Lippert fodrász, ő a nevelt fiának
Sanyinak vett szamarat és kiskocsit. Minket
gyerekként sokszor kocsikáztatott Sanyi.
A Kender utcában lakott Kozák Zoltán, aki a
gabonaiparban dolgozott és az összegyűjtött
pénzén vett egy szamarat és kocsit. Másnap
a munkába azzal ment, kihívta a főnökét az
utcára és megkérdezte tőle, hogy mit lát?
„Hát szamarat Zoli! – mondta a főnök. Erre
Zoli azt felelte: „Jó-jó, de mától ez a munkahelyem! Kiváltottam az ipart és a Tüzépről
fuvarozok mostantól.” Így mondott fel a
munkahelyén és a fogattal keresett annyit akkoriban, hogy nagycsaládját eltartotta.
Csemőben a tanyasi világban lakott Károly
bácsi, akinek szintén volt egy szamara és
kordéja, ami csak két kerék volt és két rúd,
közte pedig a szamár hámmal ellátva. >>>
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Egy alkalommal Károly bácsi túlterhelte a
kordét, felült és elindultak, de az első gödörnél a kordé hátrabillent, a szamár meg a levegőbe emelkedett és kapálózott. Az embereknek érdekes látvány volt, de segítettek
végül a szamáron és Károly bácsin.
Sajnos, arra is emlékszem, hogy levágták és
feldolgozták a konyhán a szamarakat. Emlékszem, hogy a cukrászok szinte sorba álltak a zsírjáért, mivel rétest könnyen lehetett
vele csinálni.
Ismertek és sok bölcsességet tartalmaznak a
szamárral kapcsolatos mondások is:
Ha ló nincs, jó a szamár is. Te nagy szamár

Nem mindennapi Trabant

KÜLÖNLEGES AJÁNDÉKOT KAPOTT a keresztapjától a nagykőrösi Gulyás Koppány
Tamás a születésnapjára.
A 18 éves diák egy fehér négyütemű Trabant
büszke gazdája. A nem mindennapi látványt
nyújtó ajándékról elmesélte, hogy a 30 éves
jármű mindössze 30 ezer km-ert futott és tökéletes műszaki állapotban van.
- Nagyon szeretem a régi autókat, dédpapámnak is volt egy Trabantja és mindig vágyam volt, hogy nekem is legyen. Első perc-

vagy! Úgy hegyezi a fülét, mint a szamár.
Olyan makacs, mint a szamár. Eltűnt, mint
szürke szamár a ködben. Gyerekkoromban a
tanár bácsi azt mondta: Fiam te csacsi vagy,
mert szamárfüles lett a füzeted!
Megbecsülték régen ezt a kedves állatot:
Kleopátra szamártejbe fürdött, hogy szép legyen és Don Quijote-nek is volt egy kedves
szamara. Jézus pedig szamárháton vonult be
Jeruzsálembe! Azt mondják a kiválasztott
szamárnak kereszt volt a hátán. Máig is születnek ilyen csacsik, akiknek a hátán kirajzolódik a kereszt.
JÓZSI BÁ’
től szerelmes voltam a Trabiba, amikor megvette a keresztapám 8 éve egy idős bácsitól,
aki 1989-ben rendelte és 1990-ben kapta
meg az új autót és csupán bevásárláskor
használta. Tíz évig használta a bácsi és 80
éves kora körül eladta a keresztapámnak,
aki meg csupán „horgászni vitte” a Trabit,
így igazán megkímélt állapotban van. Én is
nagyon vigyázok rá, most felújítom, kicserélem a kopó alkatrészeket – mesélte lelkesen
a fiatalember, aki elmondta azt is, hogy sokan megállítják az utakon, gratulálnak és elmondják, hogy milyen jó látni egy fiatalt
ilyen régi, de szép állapotú autóval.
- A barátaim is el
vannak ájulva tőle,
hogy milyen jó állapotban van. Sőt, mivel kevés az ilyen jó
karban tartott Trabant még ajánlatot is
kaptam rá - hét számjegyűt! De nem eladó! – zárta a beszélgetést Gulyás Koppány Tamás, aki csak
a városban használja
nagykerekű barátját,
hogy kímélje és még
sokaknak jelentsen
örömteli múltidézést
a látványa.

Ha jogsi kell

mondd csak ki

Autósiskola
Morvay!

Otthon vagy, rengeteg az időd, de nem akarsz kimozdulni ?

Az internetes képzést Neked találták ki!
Vágj bele és írj egy emailt: morvay.autósiskola@gmail.com

Választhatod tantermi oktatásunkat is,

ha a kislétszámú, családias légkört szereted,
ahol bátran kérdezhetsz! Tanuljunk együtt klímatizált tantermünkben!

Diákok figyelem!

Július végéig egy KIVÉTELES diákkedvezménnyel várunk!

Sikeres KRESZ vizsga esetén a KRESZ tanfolyam INGYENES
mert a tandíjat állami támogatásként visszaigényelheted!
!! Júliusban !! Diákigazolvánnyal !! INTERNETEN !!

Jogosítvány télen-nyáron, Rákóczi út 13.

Morvay Autósiskola Cegléd, Rákóczi út 13. (rendőrséggel szemben)
www.morvayautosiskola.hu, morvay.autosiskola@gmail.com
Nyitva tartás: Hétköznap 10-1300, 14-1700

OKÉV: 00384/2010, „B” VSM gyak: 50,75%, VSM elm: 62,05%, ÁKÓ: 128,69%, KK 234.600.-

34

Interjú

Vérplazmával a koronavírus ellen
Az elmúlt hónapokban nagy kihívást
érte az emberiséget a koronavírus
megjelenése kapcsán. Hazánkban is
számos kutatócsoport fáradozik a betegség leghatékonyabb kezelési lehetőségein, jelenleg azonban a vérplazma-terápia a leggyorsabban előállítható „célzott” kezelés. Dr. Virág József
onkológus, klinikai farmakológus, a
Kedplasma Magyarország intézetvezető főorvosa az ITM-mel közösen dolgozik a vérplazma terápiás célú alkalmazásán. Dr. Virág Józsefnek van ceglédi kötődése is: a kutatómunka mellett
nem adta fel a közvetlen kapcsolatot
az ügyeleti betegellátással: idén 10 éve
lát el háziorvosi ügyeletet Cegléden,
ezért sokan ismerik a városban.

a

koronavírus elleni küzdelem első vonalában dolgozik Virág
doktor intézményvezető főorvosként, hogy hogy nem adta fel
a fárasztó ügyeleti szolgálatot?
- Több mint 10 évvel ezelőtt
kezdtem el dolgozni a ceglédi háziorvosi
ügyeleten. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a klinikusi, kutatói és az ügyeleten eltöltött éveim során megismertem az
egészségügy minden szegmensét és a társadalom teljes keresztmetszetét. Nagyon megszerettem a ceglédi embereket és a várost,
így számomra nem terhet, hanem inkább
változatosságot jelent az ügyeleti munkám.
- A koronavírus kutatásokra térve: pontosan
mivel foglalkoznak a plazmaközpontban és

Fotó: Krizsán E

hogyan segíthet a betegeken a kezelés?
- A Covid-19 kezelésében még egyelőre kiegészítő terápiákban részesülhetnek a betegek, mint például véralvadásgátló kezelés,
oxigénterápia, antibiotikum adása, stb., hogy
a szervezetük könnyebben legyőzhesse a
kórt. Ennek kiegészítése a plazmaterápia is.
A kezelés lényege, hogy a betegségből
gyógyultak szervezetében specifikus antitestek jelennek meg, melyet a vírus ellen termel
a szervezetük. A gondos orvosi betegválogatás után ezeket az antitesteket a plazmájukkal együtt levesszük az intézményben és
megfelelő előkezelés után beadásra kerülnek
a súlyos állapotú betegeknek, így ez komoly
szerepet játszhat a gyógyulásukban. Hozzáteszem, hogy a gyógyult betegek közül nem
mindenki alkalmas plazmadonornak: vagy
azért, mert nem termelődött elegendő menynyiségű ellenanyag a vérében, vagy azért,
mert egyéb tényezők (kísérőbetegségek,
gyógyszerszedés, stb) miatt nem felel meg a
donorkiválasztás kritériumainak.
A plazmaterápiának tehát megvannak a korlátai: egyelőre kevés a gyógyult beteg és
még annál is kevesebb az alkalmas donor
közülük. Mostanáig az intézetben hozzávetőleg 40 gyógyult betegtől tudtunk plazmát
levenni és az első eredmények rendkívül

biztatóak, számos betegnél a kezelés jelentős javulást okozott. A kezelések nagy mérföldköve a specifikus vakcina megjelenése
lesz, amely később beadhatóvá válik elsősorban a rizikócsoporoknál, mint például az
immunhiányos betegek, idősek, vagy a daganatos betegek részére.
- Vannak Magyarországon más próbálkozások is a koronavírus gyógyítására? Mikorra várható a gyógyszer forgalomba helyezése?
- Az ITM-ben és az Emmiben is több kutatócsoport alakult, amelyek számos szer, vagy
eljárás terápiás lehetőségeit vizsgálják. A legismertebbek talán a hidroxiklorokin, vagy a
remdesivir nevű antivirális szerek, amelyeket
más megbetegedések esetén már sikeresen
alkalmaztak, de a Covid-19 esetében még a
hatásuk tanulmányozás alatt áll. Remélhetőleg tavaszra már hatékony vakcinát sikerül
alkalmazni a betegség megelőzésére.
- Mit üzenne a lakosságnak a koronavírussal kapcsolatban?
- Nagyon fontos felkészülten várni az esetle-
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gesen bekövetkező fertőzési hullámot. Én
másokkal ellentétben nagyon remélem, hogy
nem lesz ősszel ennyire markáns járvány, de
ezt sajnos még nem tudjuk megmondani.
Egyébként is az őszi és tavaszi időszakban
nagyszámban fordulnak elő influenza-szerű
megbetegedések, amely a háziorvosi és az
ügyeleti ellátásban is érzékelhető. Továbbra is
komolyan kell venni a higiéniai előírásokat, a
lakosságnak pedig rendkívül körültekintőnek
kell lenni, mert többnyire nem túloznak a betegséggel kapcsolatos kommunikáció során.
Munkám révén személyesen ismerek számos
beteget, akik rendkívül súlyos állapotba kerültek, pedig fiatalok voltak, jó egészségi állapotban és kísérő betegségek nélkül.
Örömmel tölt el engem, hogy részese lehetek annak a folyamatnak, mely során egy
ilyen világméretű járvány okozta károkat is
enyhíteni vagyunk képesek. Ez méginkább
arra sarkall, hogy a munkánkat minél körültekintőbben és még nagyobb odaadással végezzük, hogy hatékonyan vegyük fel a küzdelmet a koronavírus ellen.

m
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In memoriam

Ég veled doktor bácsi…

egrendültem a hír hallatán: Életének 78. évében, csendesen elhunyt
Mohos Imre gyermekorvos. Egy az orvosaink
közül, aki lenyomta a
spatulával a kisgyerek nyelvét, rosszízű
gyógyszert írt neki, kúpot, injekciót adott
be, fájdalmat okozott. És napok múlva a
gyógyult, mosolygó gyermek látványától
gyógyult a szíve… és most nincs többé.
Pedagógus szülők gyermekeként – háborús
időkben – Budapesten látta meg a napvilágot 1942. november 12-én. 1961-ben érettségizett a ceglédi gimnáziumban, Szegeden,
a SZOTE-n szerezte meg orvosi diplomáját
1967-ben. Akkortól a ceglédi kórház és rendelőintézet orvosa, majd
szakorvosa volt, ’71-től körzeti gyermekorvos. Sok éven
át gyógyított, sok kis beteg
hozta hozzá már felnőttként
az ő gyermekét, sok nehéz
ügyelet és sok jó emlék fűződött a több mint négy évtizedhez. Fiatalon sokat tanult, a
45 év munka alatt sok gonddal küzdött és sok öröm érte,
sokat lépcsőzött és sokat
ügyelt. Volt olyan éjszakai
ügyelet, amikor a váratlanul válságosra fordult állapotú kisgyermekért kellett küzdenie,
és csak napok múlván nyugodhatott meg: a
beteg meggyógyult. Jó volt a kapcsolata a
munkatársaival, a többi orvossal és asszisztenseikkel. Örült, ha a szülők és a kis betegek ráköszöntek az utcán, a gyermekek
megnőttek, megváltoztak. Így már nem mindenkit ismert meg, de a szeretetet érezte a
köszönésből.
Hízásra hajlamos alkata miatt harmincöt
éves korában kezdett futni. Magyarországon

1984-ben rendezték az első triatlon versenyt
és a következő évinél már résztvevője volt
43 évesen a saját korosztályában. 1997-ben
55 évesen az Orvos-triatlon EB-n ezüstérmes lett, 65 évesen még részt vett a Balaton
átúszáson. Akik nem ismerték orvosként, ők
is találkozhattak vele itt-ott a városban és a
városon túl, amikor futott sok-sok kilométert, egy idő után már őszülő fejjel. Hajnalonként az uszodában rótta a távokat. Szeretett versenyezni, szerette az ott kialakult közösséget.
2012 végén vonult nyugdíjba, meghatódott,
amikor a munkatársai búcsúztatták. Több
mint tíz évvel dolgozta túl a nyugdíjkorhatárt, már nehezen caplatott fel a kis beteghez
a harmadikra, és a végén már ügyeletet sem
vállalt. Elfáradt, és orvosként
tudatosan készült az idős kor
nehézségeire. A sporttal felhagyott, már a kiskert jelentette számára a mozgást.
Negyvenöt éves gyógyító tevékenységéért
2013-ban
megkapta az önkormányzattól a „Cegléd Város Egészségügyéért” szakmai elismerést.
Testvérei is az orvoslást választották hivatásul. Elgondolkodom: pedagógus szülők, akik a tudást
csepegtetik a kis nebulók fejébe, és három
orvos fiú, akik a gyógyítást választották…,
mi lehet ennél nemesebb?
Mohos Imre orvosként számtalanszor szembeszállt a kórral. Küzdött, segített, gyógyított. Ám neki is meg kellett vívnia a maga
küzdelmét. Nem fogjuk már látni a városban, nem köszönnek már rá az egykori betegei. Már csak annyit tudunk mondani: Ég
veled doktor bácsi…
KÁROLY TAMÁS
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A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.
A NEMZETI K
KONZULTÁCIÓ
ONZULT
ONZUL
TÁCIÓ 2. KÉRDÉSE

X Ak
koronavírus-járvány
oronavírus-járvány a világ sok országában
országában az
egészségügyi rrendszer
endszer össz
eomlását eredményezte.
eredményezte.
összeomlását
M
agyarországon sikerült
sikerült a járvány
járvány tterjedését
erjedésé
er
jedését lelassí
Magyarországon
lelassí-ttani,
ani, ezz
el időt
időt nyertünk,
nyertünk, hogy az egészségügyi rrendendezzel
sz
ert k
ellően felkészíthessük.
felkészíthessük. Ugyanakkor
Ugyanakkor egy újabb
szert
kellően
járv
ányhullám v
eszélye továbbra
továbbra is ffennáll.
ennáll.
járványhullám
veszélye
Ön egyetért-e
egyetért-e a
zzal, hogy a járványügyi
járványügyi készültséget
készültséget
azzal,
kell
mindaddig fenn
ffe
enn k
ell tartani
tartani az egészségügyben,
egészségügyben, amíg
járvány
ffennáll
ennáll a já
rvány visszatérésének
visszatérésének kockázata?
kockázata?

Mondja e
Mondja
ell Ön is véleményét!
véleményét!
Kérjük,
Nemzeti
Konzultációban!
Kérjük, vegyen
vegyen rrészt
észt a N
emzeti Konzu
K
onzultációban!
K
Készült
Magyarország Kormánya
a megbízásából.
megbíz

38

Ember

Erős karú, emelkedett szívű

A fenti cím Madách Imre emberről alkotott véleményének visszhangja. („Karod erős – szived emelkedett.”) Ez
nemcsak akkor villant fel a tudatomban, amikor elköszönéskor „pertukézfogását” éreztem és láttam barátságos
mosolyát, hanem már beszélgetésünk
alatt élettörténetét hallgatva. Pákozdi
Benő, a Pákozdi Hús tulajdonosa, a
sport- és szakmadinasztia jeles képviselője otthonában fogadott.

a

Nyereg utcába menet kerestem
azt a szóképet, amely megjeleníti vendéglátóm helyzetét és sorsát ebben a nagyhírű családban.
Mint mély gyökerű erős fatörzs
lombjában egy ágon három termés: sportember, mesterember, férfiember.
Elválaszthatatlanul egylényegűek, egyazon
éltetőjük a küzdelem, a tudás és a tisztesség.
Ezek az erények és – ahogyan többször említi – a Jóisten és a szerencse juttatták el a
szegénységből a hírnévig és a jólétig.
- Szegénységben éltünk az 1950-es években
(’52-ben születtem) – kezdi a visszatekintést. Bár nem éheztünk, hiszen édesapám a
Magyar-Szovjet Barátság Tsz kis vágóhídjának volt a vezetője, de másfajta javakra
nemigen jutott. Édesanyám egy húsboltot
üzemeltetett. (Anyám 2005-ben, apám
2008-ban sajnos meghalt.)
A Táncsics iskola után szobafestő, nyársapáti boltos szeretett volna lenni, de másképpen alakult a helyzet. Szomorkodott
emiatt egy darabig, édesapja vigaszával és
tanácsával segítette: „Fiam, menj el hentesnek. Az emberek utoljára halnak éhen, az

biztos munka”. A szomszéd fiúval hentes tanulónak jelentkeztek.
Nemcsak a meglelt szakma mutatott távlatot neki, hanem a sport is. A Pákozdi család életében
az ökölvívás és a hentesség úgy tartozik össze,
mint egy (arany)érem két oldala. Az első generáció – a három Pákozdi – az 1950-es években
lett országos hírű: Ferenc, Sándor és Benő. Őket
követte Benő két fia: Benő és László.
- Tizenöt éves koromban kezdtem el az ökölvívást – idézi fel a kezdetet. – Elsőéves inas
voltam a ceglédi Húsiparnál. Ott dolgozott
Dávid Ferenc edző is. Megkérdezte: Apád is
bokszoló, két testvére is, te miért nem jössz?
Odament. Tehetségesnek látták. Elkezdte az
edzéseket és a versenyzést. Az első nagy
eredményei: 1969-ben serdülő magyar bajnok, 1970-ben ifjúsági magyar bajnok. Tizennyolcszoros ifjúsági válogatottként hazai
és nemzetközi versenyeken szerepelt sikere-

Fotó: Kisfaludi István

39

Pákozdi Benő (balra) szüleivel és testvérével, Lászlóval

sen. 1972-ben a felnőtt magyar bajnokságban
bronzérmes lett, bekerült a müncheni olimpiára készülő bő keretbe. De 1973-ban többszörös utánpótlás-válogatottként…
- Abbahagytam – közli tárgyilagosan, bár én
azt vártam, hogy nosztalgikus szomorkodással, hiszen akkor még csak húszéves volt.
- Miért történt ez a korai búcsú?
- 1972-ben (amikor az olimpiai lángot vittem) egy szobába kerültem Gedó György
kétszeres Európa-bajnokkal. „Hol laksz
Gyuri?” – kérdeztem. „Még az anyósoméknál, de ha megnyerem az olimpiát, kapok
egy lakást” – válaszolta. Ekkor megszakadt
bennem valami. A folytatás értelme. A boksz
anyagilag nem biztosít jó jövőt. Hát akkor –
koncentrálok a jövedelmezőbb szakmára.
- Nem biztatták a folytatásra?
- Dehogynem. Elvittek volna Pécsre, a Budapesti Honvédba is, sőt nyomozóiskolába
akartak küldeni. De én Cegléden születtem,
idekötnek a gyökereim, soha nem vágytam
el innen.
- Papp Laci mondta, hogy a ringbe lépőknek három típusa van: bunyós, bokszoló és
ökölvívó.
- Ő mindhárom volt. Én inkább technikás vívó. Jól védekeztem, de nem ütöttem nagyot.
(Az is így érezte, aki kapta? K.Á.)
- Az a bölcsesség is tőle származik, hogy a
szorítóban a győztest is nagyon megverik.
- Mert nyílt, őszinte a küzdelem. Szigorú önfegyelem és koncentráció szükségeltetik,
hisz’ pontvezetés esetén is a harmadik menetben egy pillanatnyi kihagyás miatt akkorát kaphat az ember, hogy kifekszik.

- Milyen erkölcsi tulajdonságokat fejlesztett
az ökölvívás?
- A munka, a küzdelem, a fegyelem, a pontosság nélkülözhetetlenségét és az ellenfél
tiszteletét.
- Nem hiányzik a sport, a sportolás?
- Nem, mert csinálom. Rendszeresen teniszezek, szerényen fogalmazva: „ott vagyok”
a korosztályomban. A tévében is követem a
sporteseményeket. Elszomorít a magyar foci helyzete. Puskás még azt mondta: kis
pénz, kis foci; nagy pénz, nagy foci. Ma?
Nagy pénz, kis foci.
Miután emiatt kipanaszkodtuk magunkat,
Pákozdi Benő kéri, emlékezzünk meg bátyjáról, Lászlóról.
Benő biztatására kezdett ő is bokszolni. (Egy
évvel idősebb volt Benőnél.) Hatszoros magyar bajnok lett. 1974 őszén a válogatott tagjaként világsikert ért el Clevelandben. Így írt
a mérkőzésről az amerikai AP hírügynökség:
„Szenzációs győzelmet aratott >>>

„1972-ben az olimpiai lángot vittem”
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Két fiával irányítja a családi vállalkozást: Zoltán a fejlesztési vezető, Roland kereskedelmi igazgató

Pákozdi László: legyőzte a havannai VB
ezüstérmesét, Stinsont!” Papp Laci nyilatkozatából: „Nagyon kellemes meglepetést szerzett nehézsúlyban Pákozdi, akinek ütésétől
már-már rettegni kezdtek az ellenfelek”. Tagja lett a Montrealba induló olimpiai keretnek.
De megnősült, viszont nagyon keveset keresett. Benő könyörgésére visszatért a hentes
szakmába, húsboltban dolgozott.
- Sajnos már nincs köztünk – sóhajt Benő. –
Ő volt a legidősebb testvér, én követtem, s a
többiek: Éva (Erdélyi Gyuláné), Kati, Tibor
és György. 1990 óta hárman a vállalkozásban dolgoznak: Kati irodavezető, két öcsém
tmk-vezető. Éva a saját gazdaságukban tevékenykedik.
A mondás szerint mivel hús-vér az ember, a
hús tartja el. Ezt szolgálja Pákozdi Benő jó
hírű cége, a Pákozdi Hús, amelyet 1991-ben
alapított. Ma már 60 emberrel dolgoznak,
évi 80 ezer minőségi magyar sertés vágásával és értékesítésével foglalkoznak. Legnagyobb beszállítói multi cégeknek is. A családi vállalkozás mottója: „Nálunk a maximum
a minimum”. Ez nemcsak a teljesítményre
és a minőségre vonatkozik, hanem a szabályok szigorú betartására is.
- Azt a szemléletet alakítottam ki – mondja , hogy erkölcsi értelemben nincs főnök.
Minden dolgozó egyforma, hiszen egymás
nélkül nem haladhatnánk. Tegeződünk, közvetlen a kapcsolatunk, de elvárom azt a tiszteletet, amit én megadok.
A fiaimmal, Zoltánnal és Rolanddal vezetjük
a céget. Mindent megbeszélünk, meghallgatjuk egymás véleményét, s elhangzik olykor

ez a mondatom: Fiam, igazad van, csináld elképzelésed szerint. Én 48 év és 256 nap után
nyugdíjba mentem, de minden nap ott vagyok az üzemben, a kereskedelemmel foglalkozom. A két fiam viszi tovább a céget.
Okos munkarendet alakítottak ki. Amit
szombat éjjel vasárnap reggelre levágnak,
azzal az áruval éjfélkor indulnak az autók,
hétfőn hajnali 4-kor a multiknál van a friss,
ötfokos hús. Ez óriási dolog.
Pákozdi Benő jelleme két hiedelmet cáfol.
Egy váltósúlyú ökölvívó kemény legény,
nem lírai lelkületű. Aki gazdag anyagilag,
szegény érzelmileg. Az ő viselkedésében
ezek a jellemzők nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. Nem felejtette el, honnan jött, jószívű lokálpatriótaként sokat segít másoknak.
Érzékenységét, szeretetét egy drámai eset is
bizonyítja. Fia, Roland komoly betegségen
esett át.
- 43 éves voltam akkor, tíz évig jártam pszi-

„Rendszeresen teniszezek”
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BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt

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

Cegléd, Déli út 36/A

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

chológushoz. De a Jóisten megsegített minket. (Elcsuklik a hangja, pillanatokig nehéz
a csend.) A fiam teljesen felépült, jól van. Ez
megerősített a hitemben. Szükségünk van
egymásra, az isteni és emberi segítségre,
mert egy perc alatt minden odaveszhet. Még
jobb emberré váltam. Mondta is egy tanárnő: Benő, maga olyan, mint egy érző szívű
anya.
- Milyen hatások és értékek vezettek a mai
anyagi és lelki gazdagsághoz?
- A Jóisten segítsége, anyám és apám nevelése, a családom helytállása, a rengeteg
munka (30 éve mindig éjszaka dolgozunk),
s persze szerencse is kellett.
Ezután arra kértem a feleséget, Éva aszszonyt, hogy legyen ő is társunk a beszélgetésben.
- 26 évig dolgoztam a MONIMPEX-nél, vezető állásban. Tudok bánni az emberekkel,
ezért szoktam tanácsokat is adni a férjemnek
– meséli magáról. – Azzal is segítem őt lelkileg, hogy amikor rossz kedvvel jön haza,
látom az arcán a feszültséget, beszélgetéssel
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igyekszem megnyugtatni.
- Hol ismerkedtek meg?
- Egy bokszmeccsen. Már hallottam róla,
hogy nem iszik, nem dohányzik, sportszerűen él. Az újságok is sokat írtak róla. 1972.
június 17-én tartottuk az esküvőnket, tehát
48 éve vagyunk házasok. Nem volt könnyű
a kezdet: két évig albérletben laktunk a Bokor utcában (ott nőtt fel Benő) a rendes Angyal Józsi bácsinál, őt gondoztuk tizenhárom és fél évig. Utána költöztünk a Csutak
Kálmán utcába.
- Mi hiányzik az életükből?
- Mindenünk megvan – szólnak szinte egyszerre. – Csak egészségben élhessünk a fiainkkal és az unokáinkkal, ők: Alex és Borisz
Benő. A család a mindenünk. Benő – mondja Éva – mindennel elhalmoz minket, a családjáért elmenne a világ végére is.
- Éva, milyen ember Benő?
- Jó.
Csak egy szó?
De szívünk is csak egy van.
KOLTÓI ÁDÁM
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Alkotók

Kapcsolódási pontok

Két hete véletlenül tévedtem a Klubba,
már telesen elfelejtettem, hogy február végén felraktuk és megnyitottuk
Náday-Tauber Aliz kiállítását. Azóta
lógtak ott a képek – 3 hónapig árván!

vtizedes hagyomány, hogy a diákok munkáiból tárlatokat rendezünk a Kossuth Gimnázium
Klubjában. Tavasszal a vírushelyzet miatt, Csányi Anna 11.
d osztályos, vizuális kultúra
faktos, a Tetz Alapfokú Művészeti tanulója
nem tudott kiállítani, de áprilisban Tábori László szabadidő szervező segítségével az Iskola közösségi oldalára kerülhettek grafikái.
Mintha alkotójuk megérzett volna valamit a közelgő veszélyből, depreszszív, helyenként önmarcangoló
hangulatúak
voltak ezek
a képek.
Szerencsére
játékosabb
kedvű kollázsok is kikerültek Anna kezei alól.
Ebben a tanévben szinte minden óra után
mutatott nekem rajzot Kovács Bence (Aliz
osztálytársa), de a karantén idején is küldött
„privátban” párat. Ritka dolog manapság,
hogy fiú ilyesmire adja a fejét, így rögtön
„lecsaptam” rá és online tárlatot ajánlottam.
Fegyverek tűélességű képei, autók, szuper-

hősök portréi-feliratokkal a kedvenc témái.
Gondos arányérzékkel, aprólékos tónusozással készültek a vázlatfüzetbe. Május hónaptól láthatók.
A Nemzeti Tehetség Központ általam gondozott olyan talentumokat, akiknek a tanulási körülményei nem mondhatók átlagosnak.
Pál Csenge munka mellett végezte a 12. évfolyamot, levelezőn, ráadásul lakásgondokkal küzdve járt Ceglédre képzőművészetet
tanulni - a célját a vizuális kultúra érettségivel elérte. Munkáin sokszor érezhető a küzdelem, de fantázia ihlette képei már kikapcsolódást jelentettek számára. A kilencedikes
Bognár Eliza előbb megismerkedett a telefonos szerkesztő programokkal, majd
újult erővel kezdett mesteri sorozathős, illetve állat portrékat festeni, melyhez elnyerte a
tehetségközpont anyagi
támogatását is. Kettőjük portfoliója június
elején kapott
nyilvánosságot és rögtön hihetetlen népszerű lett.
A Kossuth Gimnáziumban dolgozik a Tetz
Alapfokú
Művészeti Iskola csoportja - normál helyzetben a 21-es terem
a bázis. Ott rendelkezésre áll minden eszköz a szakmai fejlődéshez. Március közepe
óta inkább a szülők segítőkészségén és kreativitásán múlott, hogy tudtunk-e online
foglalkozásokat tartani. Otthon a környezetünk legegyszerűbb, legelérhetőbb momentumait elemeztük, rajzoltuk, festettük,
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fényképeztük, sőt Pető Luca filmet forgatott (idővonalán elérhető). „Bennmaradni a
rendszerben” címmel láthatók a főművek
mindkét iskola profilján és arról a kitartó
munkáról árulkodnak, amelyet a közel harminc résztvevő végzett hétvégébe, vagy éjszakába nyúlóan. Képünkön Révész Nóra
(13) ízeltlábúakról szóló munkája. Az alsós, felsős általános iskolások, középiskolások és felnőtt érdeklődők maguk választhattak témát és másfél hónapnyi, ötletelő,
tervező, esetenként számítógépes modellező, illetve megvalósító munka után magas
szintű eredményhez jutottak. Persze elfo-

a

gult vagyok, de ezt a véleményt (látva a kiállítás anyagát) Kissné Breczek Margit
vizsgaelnök fogalmazta meg június 26-án,
az alap és záróvizsgán. Bakos Rózsa kártya-projektjét és bemutatását az OKJ-s tanfolyamok végzős-minőségéhez hasonlította, Kónya Nóra és Morvai Barnabás portfólióját, feleletét és helyszínen készült festményét jelessel értékelte. Köszönet a Művészeti Iskola vezetésének és dolgozóinak
az egész éves segítő figyelmükért!
Interneten át is el tudtunk jutni a közönséghez, hálásak vagyunk a visszajelzésekért!
RÓNAI GÁBOR tanár

A hét mûtárgya

Zakar József, a keramikus

ceglédi Kardos Pál Pedagógus
énekkar tenor szólamában énekel
Zakar Józsi, innen az ismeretségünk, de találkoztunk
mi már a Várkonyi iskolában is, ahol a
szülők báljára gyűjtött alkotásokat, amelyek árát az iskola jobbítására, szebbítésére
költötték. Már kicsöngettek,
amikor a tanítási óra után felkerestem Józsit, de a kis nebulók egyre csak bombázták
tanár bácsijukat kérdéseikkel,
munkájukkal kapcsolatban.
Találkoztunk a „Határtalanul”
iskolai rendezvényein, én
mint meghívott, ő mint szervező. 450 gyerek egy pisszenés nélkül hallgatta végig a
Józsi által választott előadásokat.
A mindig mosolygós, nyugodt, fiatal
művész korához képest nagy utat járt
be, de legalábbis kerámiái. Még a távoli
Sanghaj városában is kiállították az elsők

között alkotását a Kerámia Biennálén. Persze pályázni kellett, a válogatás 3 fordulós
volt, de sikerült a legjobbak között bekerülni alkotásával. Itthon is számos kiállítással ismerik el művészetét és már 2012-ben elnyerte a Nemzeti Kulturális Alap Alkotói ösztöndíját. Kiállított még
Hollandiában,
Német országban,
Ausztriában és
számos magyar
városban is, sőt, a
fővárosban is a
Museion No.1
Galériában.
Mit mondanál a Bern Kávéházban kiállított munkádról, a
Sors-ról? – kérdezem a művészt:
- Szeretem a térben megkeresni a
nekem megtetsző arányokat, így
az én gondolataimban megjelenő
arányosságot a geometriai formákban találom meg. Az érzések és öszszefüggések kifejezésére a legtisztább for-
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mavilágot a geometria adja. A Sors című kerámiám egy 3 tagú sorozat része, mely valójában a részek és az egész ellentétét egyesíti, fejezi ki egy-egy alkotásban.
Aztán modern világunk elmaradhatatlan eszközére terelődik a szó, a számítógépre és a
számítógépes alkotásra. Pillanatok alatt
megegyezünk abban, hogy a papír, ceruza,
kapcsolatában létrehozható nüansznyi rezdüléseket nem lehet egyelőre a számítógéppel megvalósítani, visszaadni.

Tervek?
- Kísérletezem új anyagokkal, a porcelánnal,
kőcseréppel, különböző alapanyagokból általam összeállított agyagokkal. Azonban 816 óráig nem tudnám ezt csinálni, kell a kizökkenés, kikapcsolódás, új és újabb ingerek. Ezért tanítok főállásban. Szeretek tanítani, sőt szeretnék majd művészeti iskolában
újra tanítani, mert a középiskolásokkal más
a lelki kapcsolat, más az a szál, amin el lehet
indítani őket a művészetek útján, mint a kicsiknél. Pályámat Debrecenben kezdtem a
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban, 30 művésztanár környezetében. Nagyon jó közösség volt, a tanítást is nagyon élveztem, de én ceglédi vagyok. Itt szeretek élni és alkotni.
Zakar József keramikus, művésztanár legközelebbi önálló kiállítása augusztus 13-27-e
között lesz a Kápolna Galériában Kecskeméten.
A Sors című alkotása a Bern Kávéházban tekinthető meg nyitvatartási időben.
KISZELY MARGÓ
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Renault KADJAR

Már ﬁx havi 49 000 Ft*-tól
2 millió forint beﬁzetése esetén
*A ﬁnanszírozási ajánlat a 2019.01.01. után megkötött szerződésekre érvényes Renault Kadjar Life TCe 140 FAP személygépjármű esetén és visszavonásig szól. Finanszírozási feltételek: kamat:
ﬁx 4,81%, devizanem: forint, önerő: 2 000 000 Ft, futamidő: 36 hó, kiemelt utolsó lízingdíj: 40%, THM: ﬁx 4,99%, konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing. A THM meghatározása az aktuális
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A ﬁnanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás
fenntartását írhatja elő. A Renault Credit ﬁnanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek
eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye
a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos
Renault Márkakereskedőjét. Új KADJAR Life TCe 140 FAP vegyes fogyasztás l/100 km: 6,4 – 7,0; CO2-kibocsátás g/km: 145 – 158. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok
meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos
üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi
hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek
elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan
módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault
Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A kép illusztráció.

renault.hu

DEALER NEVE KFT.
ST-MOBILE KFT., 2700 CEGLÉD, MÉHÉSZ U. 18., TEL./FAX: 06 53 311 904
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

COPYRIGHT: JAN STEINHILBER
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NB I.-es a Ceglédi KK SE

a

Miután a járvány miatt hat fordulóval
a szezon vége előtt félbeszakadt a
férfi kézilabda NB I/B bajnokság is, a
Magyar Kézilabda Szövetség úgy határozott, hogy nem lesznek sem kiesők, sem pedig feljutók egyik osztályban sem.

Ceglédi KK SE akkor 3 pont előnynyel a tabella első helyén állt, hatalmas eséllyel a bajnoki cím megszerzésével és az NB I-be jutással.
A sors kegyes volt a Ceglédhez,
mert miután a Vác és a Mezőkövesd sem vállalta az első osztályú szereplést,
az MKSZ lehetőséget ajánlott a CKK SE-nek.
A Cegléd ezt elfogadta, így a 2020-2021-es
szezonban újra a legmagasabb osztályban szerepelhet a nagy múltú csapat. CEGLEDISPORT.HU

Júliusban is nyitott
tornatermek

JÚLIUSBAN IS FOLYTATÓDIK a Pest Megyei
Szabadidősport Szövetség által szervezett
Nyitott Tornaterem Program Cegléden, mely
két új mozgásformával bővült. Péntekenként
újra indul a tollaslabda, a Living SE Mizsei
úti tollaslabda csarnokában. Július 3-tól saját testsúlyos edzések kezdődnek hetente
egy alkalommal a Gubody parkban Facskó
Szidónia személyi tréner vezetésével.
JEZERNICZKY ATTILA
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Ceglédiek a nagykőrösi
kosárpályán

Fotó: Krizsán E

szeretettel és lelkesen fogadtak minket. A pálya
pedig eszményi: tökéletes pálya, állítható palánkokkal, rugós gyűrűkkel és kivilágítással.
- A nagykőrösi pálya másik nagy előnye,
hogy virágzik a városban a kosárlabdaélet. –
teszi hozzá egy középkorú kosaras - két kosárlabda egyesület is működik, nagy gondot
fordítanak az utánpótlásra. Ez egy kisebb
város, mint Cegléd és kijárnak a családtagok szurkolni, hatalmas a hangulat, ami jót
tesz a játéknak és még nagyobb tömeget
vonz. Jó lenne Cegléden is átélni ugyanezt…

MÁR FÉL ÉVE, HOGY A CEGLÉDI amatőr kosarasok átjárnak a szomszéd városba, ha
kedvelt sportjukat szeretnék űzni. A nagykőrösiek örömmel befogadták a sporttársakat a
Cifrakertben található, minden igényt kielégítő kosárpályára.
- Cegléden sajnos nincs alkalmas hely szabadtéren, hogy összejöjjünk kosarazni. – meséli a ceglédi csapat egyik
tagja. - Korábban
a most épülő kosárcsarnok helyén
a kollégiumban
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták
volt lehetőség sportolni és viszonylag
Cegléd Alszegi u. 35.
sokan lejártak.
T.: 53-310-285
Nem tudjuk, hogy
M.: 70-368-2816
az új csarnokban,
lesz-e lehetőség a
furdoszobaszakaruhaz.hu
tömegsportra, de
most ide, Nagykőrösre járunk át
játszani és megleFacebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
petésünkre nagy

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
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Hódító Gyógyítók
a Tisza tónál

2020. JÚLIUS 4-ÉN IMMÁRON NEGYEDSZER
vehettünk részt az UltraTiszaTó kihíváson. A
Tisza tavat oda-vissza kétszer megkerülve
126 km-t kellett legyőznünk, 6-an futva és 1
kerékpáros kísérővel, a Hódító Gyógyítók
csapatával. Csodálatosan szép új kerékpárút
és a hozzá tartozó híd átadásával teljessé vált
a kör Poroszló és Tiszafüred között, így növekedett meg a távolság 111-ről 126 km-re.
Különlegessége volt a versenynek, hogy 3,5
hónap veszélyhelyzet távlatában elindult az
első nagyobb rendezvény, melyet kisebb-nagyobb megszorításokkal, de engedélyeztek.
Felülértékelődtek az emberi tényezők, az
egymásra való odafigyelés. Egy ilyen futóverseny mindig az önmagunk legyőzéséről
és a másik segítéséről szól. Legyen az egy
„Hajrá! ”, egy vállveregetés, egy korty víz,
vagy egy tabletta glükóz. Mennyire többet
jelent ez a tényleges tettől: gyere, veled vagyunk, segítünk. S mennyire többet jelent
ilyenkor egy köszönöm: erőt adtál, küzdünk
tovább… Milyen élmény, amikor az együttfutás öröme éltet, amikor a felnőtt gyermekek szemében is meglátod a csillogást. Szinte megfogalmazhatatlan öröm, amikor a kezdő lépéseknél - talán - ott voltál, és unokahúgod ma a 65 km-en női 6. helyezett lesz.
S ott vannak az 126 km-t egyéniben teljesítők. Megkínozva, kimerülten, verejtékesen
esik be a célba, és mégis mosolyogva köszön, mert páciensem volt. Minden futásnál

„Az esküvő a legszebb napja életünknek,
tehát, úgy döntöttünk, hogy mindennap
összeházasodunk, így életünk egy állandó
mennyország marad.” Olivier Bourdeaut

Ha nyár, akkor esküvő!
Július 28 és augusztus 8 között

15% engedménnyel
kedveskedünk

minden karikagyűrű árából!

BRILL CEGLÉDI ÉKSZERHÁZ KFT.

Cegléd Pesti út 1.

Email: brillkft@gmail.com
Facebook: Brill Ceglédi Ékszerház
Tel: 53/314-396

Nyári nyitvatartás:
K-P: 830-1600, Szo: 830-1230
www.ekszercegled.hu

természetes, hogy elkápráztat a táj, megfog
a környezet szépsége, ott van az izgalom, a
teljesítés várakozása. Ilyen alkalmakkor az
emberi értékekre, pozitív tulajdonságokra
való odafigyelés,törődés, az adok-kapok törvénye még fokozottabban jelentkezik. A
mindennapi életben elfutunk egymás mellett, de egy futóversenyen egymásért futunk!
Köszönöm, hogy részese lehettem ennek az
élménynek és gratulálok a csapatnak:
DR. BÁLINT ZOLTÁN
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INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

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

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

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

Újra versenyeztek
négy hónap szünet után

KÖZEL NÉGY HÓNAP SZÜNET UTÁN a Ceglédi VSE birkózói a meghívásos szabadfogású
Gyac Kupán vettek részt Győrben. A diák I.
és II. korosztályokban megrendezett versenyre 15 szakosztály közel 120 versenyzője mérlegelt be. A CVSE fiataljai 12 fővel
képviseltették magukat. A ceglédiek a hoszszú kényszerszünet után szép eredményeket
értek el. Egy fő kivételével mindannyian a
helyezettek között végeztek. A ceglédiek
egy arany mellett 3-3 ezüst és bronzérmet,
valamint két 5. helyezést gyűjtöttek be. Ezzel az eredménnyel a csapat verseny 3. helyén végeztek az ESMTK és a hazai Győr
csapatai mögött. PAP FERENC
Eredmények: Diák II.: 29 kg 3. Budai Milán; 5. Máté Miklós; 54
kg; 2. Józsa Kinga; 63 kg 1. Jakubek Bernát; diák I.: 32 kg 3. Kiss
Rómeó; 35 kg 2. Kovács Gergely; 46 kg 3. Budai Ferenc; 50 kg
5. Nagy István; 54 kg 2. Ungvári Tibor; 58 kg 2. Manczák Martin; 63 kg 3. Jakubek Benedek

Újabb elismerést kaptak a
ceglédi atlétáink!

A TAVALYI ÉVI TELJESÍTMÉNYÜK elismeréseként – mint már korábbi cikkünkben is megírtuk – Keszthelyi Lucát beválogatták az U18
EB válogatott keretbe, míg Ecseri Angélát az
U16 serdülőválogatott keretébe. Most két atlétánk újabb elismerést kapott. A tavaly elért
eredményeik alapján aranyjelvényes szintet
értek el, Luca magasugrásban, míg Angi a
300 m-es síkfutásban. A Magyar Atlétikai
Szövetség eredményeik elismeréseként jutalomban részesítette a két atléta lányt.

HOSSZÚ KÉNYSZERSZÜNET UTÁN kezdődtek
újra a szabadtéri atlétikai felkészülési versenyek a ceglédi atléták számára. Az első állomás számukra a kecskeméti új atlétikai pályán volt, ahol szép eredményeikkel letették
névjegyüket a fiatalok.
Keszthelyi Luca (2004) új egyéni 174 cm-es
magasugró csúcsával 2 cm-re megközelítette
az ifjúsági EB szintet, ami nagyon jó előjel a
további versenyekre. Luca gerelyhajításban is
megjavította egyéni legjobbját, 39,14 m -t dobott , ami viszont majd a 7 próba OB bajnoki
címéhez lesz elengedhetetlen szeptemberben.
Kovács Boglárka (2006) szintén 2 egyéni csúcsot ért el a versenyen.Gerelyhajításban 27,21
m-t dobott, míg súlylökésben 10,36 m- t lökött.
Farkas Zoltán (2002) sprinter, de a sérülése
miatt gerelyhajításban indult, ahol szintén új
egyéni csúcsot ért el 39,18 m- es dobásával.
Ecseri Angi sajnos a nagy ugrásainál belépett,
így a végére biztonsági ugrásaival 49 cm-es
eredményt ért el, amivel a 2. helyen végzett.
Angi magasugrásban is versenyzett, ahol 140
cm-es ugrásával a középmezőnyben végzett.
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