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at vadidegen, három férfi és három nő érkezik egy csoportterápiára. Kezdetét venné az analízis annak
rendje és módja szerint, azonban egy apró hiányosság hátráltatja a dolgok szokásos menetét.
Hol lehet az orvos?

A váratlan fordulatokban, felismerésekben és mulatságos epizódokban bővelkedő történet során további kérdések merülnek fel. Milyen problémákkal küzd egy operaházi balett-táncos, meddig lehet bírni 10 méterrel a felszín alatt a jeges
Dunában búvárfelszerelés nélkül vagy, hogy mi történt
Velencében ’85 nyarán…

Fülbemászó dallamok és sziporkázóan szellemes szövegek röpítik a nézőt a mjuzikelkámedi felhőtlen, kacagtató, fényesen
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Vígjáték a lélekről, esendőségről, vágyakozásról, útkeresésről…
azaz rólunk.
Szereplők:
(a színre lépés sorrendjében)
Jetti: Molnár Gyöngyi
Ervin Iván: Pál Tamás
Trixi: Balázs Andrea
Sziszi: Dósa Mátyás / Krajnik-Balogh Gábor
Lajos: Csonka András / Nagy Balázs
Natasa: Zorgel Enikő

Koreográfus: Bakó Gábor
Zenei vezető: Borbás Erika és Nyitrai László
Rendező: Tasnádi Csaba
Online jegyvásárlás:
cegledikultura.jegy.hu
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Tankerületi tanévnyitó

AUGUSZTUS 26-ÁN TARTOTTÁK a Ceglédi
Tankerületi Központ hagyományos tanévnyitó intézményvezetői értekezletét.
„Hagyományainkhoz híven ebben az évben
is személyre szabott ajándékkal köszöntük
meg a távozó intézményvezetők munkáját,
átadtuk az újonnan kinevezett intézményvezetők megbízását és a Hangszercsere Programban elnyert hangszerek egy részét. Immáron 3. éve ilyen formában kezdjük a tanévet: szakmai tanácskozás a tankerületben,
ünnepi köszöntés. Ez az értekezlet azonban
egy kicsit más volt, hiszen a COVID-19 járvány miatt nem tartottak országos ünnepséget a kinevezett igazgatók megbízásának átadására. Ezért a tankerület szervezésében
történt meg a megbízások átadása. Az ünnepségen részt vett és a jelen lévőket köszöntötte Földi László, a térség országgyűlési képviselője is.” – számolt be a központ
közösségi oldalán Fodor Gábor tankerületi
igazgató.

AUGUSZTUS 26-ÁN TANSZERCSOMAGOK átadására került sor a Ceglédi Tankerületi Központban. A 2448 csomagot hátrányos helyzetű gyermekes családok állami és nem állami
fenntartású intézményekbe járó, 1-8 osztályos
diákjai kapták. A 2020/2021-es tanév kezdésére a Klebelsberg Központ 106.000 tanszercsomagot szerzett be és osztott ki hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű 1-8. évfolyamos tanulók részére, ezzel is javítva az
érintett családok anyagi helyzetét és biztosítva a tanévkezdésre a tanulók esélyegyenlőségét. A tanszercsomagokat az első osztályosok
részére tisztasági csomaggal egészítettek ki.

SZEPTEMBER 1-JÉVEL MEGKEZDŐDÖTT a
2020-21-es tanév. A Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskolában négy telephelyen
kezdődött meg a tanítás, csak a központi
épületben hatszáz diák kezdi meg vagy folytatja tanulmányait.
- Optimistán indulunk az idei tanévnek, nagyon örülünk, hogy a megfelelő biztonsági
intézkedések betartásával az iskolában kezdhetjük meg az oktatást. – mondta el lapunk-

nak Somodi Rudolfné, az iskola igazgatóhelyettese. - Bízunk benne, hogy a digitális
oktatást maximum gyakorlásra, felzárkóztatásra és tehetséggondozásra használjuk majd
és a biztonsági intézkedések megóvják a diákokat és a tanárokat a fertőzéstől.
A Táncsicsnak, – ahogy minden oktatási intézménynek kötelezően – járványügyi intézkedési tervet kellett készíteni és már az első
napon alkalmazni. A diákok két bejáratot
használhattak az Eötvös téri főépületben és
csupán az elsősök szüleit engedték be az iskolába, megfelelő távolságtartással, maszkban.
- A főépületben hatszáz diák tanul, de mindent megteszünk a tanulók biztonságáért. A
Budai úti telephelyen hatalmas területen,
több osztályteremben, kis létszámú csoportokban vannak elhelyezve a gyerekek,
ugyanez igaz a Népkör és a Selyem utcai telephelyekre is. – tette hozzá az igazgatóhelyettes, aki arról is beszámolt, hogy az intézményben az online oktatásra való áttérés
zökkenőmentes volt: a tanárok könnyen átálltak a digitális tanrendre és a diákok egyéni igényeit is figyelembe véve, az iskola
még a technikai feltételeket is biztosította,
ha erre volt szükség.

Az oldal megjelenésé6t a Túri

Poliklinika támogatja.

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

16 beteg, 199 kontaktszemély

A szeptember 14-ei járványügyi adatok
drasztikus emelkedést mutatnak a korábbi értékekhez képest Cegléden.
Szeptember 1-jén 20 fő volt külföldi út
miatt járványügyi megfigyelés, 3 fő
igazolt beteggel találkozott személy
zárlat alatt és 1 fő igazolt beteg járványügyi elkülönítés alatt.

d

r. Csáky András polgármester „Nagykőrös közigazgatási területén 3 fő koromost is közzétette a számokat: navírusos beteget tartanak nyilván, 17 fő kon„Tájékoztatom Önöket, hogy a taktszemély van járványügyi zárlat alá helyezPest Megyei Kormányhivatal ve, továbbá 13 fő külföldről érkező van járCeglédi Járási Hivatal Nép- ványügyi megfigyelésre házi karanténban.”
egészségügyi Osztályától a mai
napig érkezett járványügyi megfigyelés, zárlat, elkülönítés elrendelő illetve
feloldó határozatok alapján jelenleg Cegléden: 22 fő van járványügyi megfigyelés
alatt (külföldről érkezett), 199 fő van jár- SZEPTEMBER 7-ÉTŐL AZ OKTATÁSI HIVATAL
ványügyi zárlat alatt (igazolt beteggel talál- rendkívüli szünetet rendelt el a Szent Kereszt
kozott), 16 fő van járványügyi elkülöníKatolikus Általános Iskolában több pedatés alatt (igazolt beteg, otthonában,
gógus igazolt covid-fertőzése kapcsán.
nem igényel kórházi ellátást).”
Jelenleg az iskola minden pedagógusa
covid19
A polgármester korábbi közleményéés technikai dolgozója karanténban
ben hozzáteszi: „Amint az várható
van. „A rendkívüli szünet végdátumát a
volt, városunkat sem kerüli el a járvány
hivatal – a járványhelyzet alakulásától
un. második szakasza. Hála Istennek egyik függően új határozatban állapítja meg.” – áll a
beteg sem igényel kórházi ellátást. További szeptember 6-án vasárnap kelt határozatban,
esetszám emelkedés várható. Mindenkit kérek amelyet csak másnap hétfőn kaptak meg és teta fokozott óvatosságra, zárt térben a maszk tek közzé az oktatási intézményben. A katolikus
viselésére, ahol kézfertőtlenítő került kihelye- iskola igazgatója, Sági Anikó korábban több
zésre annak használatára és a távolság tar- bejegyzésben tájékoztatta a szülőket az intéztásra. Az óvintézkedések betartásával előz- mény közösségi oldalán, de mivel a hivatal hahetjük meg a nagyobb bajt.”
tározatára vártak, meglehetősen sok bizonytalanság alakult ki a helyzet kapcsán. Végül az
NAGYKŐRÖSÖN IS EMELKEDETT a karantén- igazgató saját hatáskörben szeptember 7. hétfőban lévők száma. Dr. Czira Szabolcs polgár- re igazgatói szünetet írt ki, amely napon végül
mester közleménye szerint szeptember 14-én: meg is érkezett a hivatalos rendelkezés.

Rendkívüli szünet
a katolikus iskolában
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Egy nappal korábban így foglalta össze az
eseményeket röviden főként a facebook
kommentekre reagálva: „Két pedagógusunk
COVID- tesztje pozitív lett. A pedagógusok
augusztus 27-től otthon vannak, nem találkoztak gyerekekkel és szülőkkel sem. Egyikük
sem volt külföldön az utóbbi néhány hónapban! A megelőzés és a biztonság fokozásáért,
minden pedagógusunk és technikai dolgozóink is karanténban vannak. Minden iskola és
annak vezetése köteles megtartani az Embe-

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

ri Erőforrások Minisztériuma által kiadott
járványügyi intézkedéseket, attól nem térhet
el! Az osztályfőnökök továbbítják az aktuális
információkat a szülők felé. Kérem, hogy bejegyzéseikben ne az acsarkodásra, rémhírek
keltésre fókuszáljanak, hanem próbálják a
fennálló helyzetet fegyelmezetten kezelni!
Mindenkit arra biztatok, hogy imádkozzunk
együtt pedagógusaink gyógyulásáért, a járványügyi helyzet megoldásáért és családjainkért!” – írta az igazgató.
Selmeczi Zoltán, a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolát fenntartó Váci Egyházmegye főigazgatója lapunknak elmondta a gyerekek nincsenek veszélyben, mert
egyáltalán nem találkozhattak a fertőzött
tanárokkal. A diákok védelme érdekében
történt az intézkedés. Az intézmény pedig a
városvezetéssel és a tankerülettel összefogva biztosítja azon gyermekek felügyeletét,
akik ezt igénylik.

Covid intézkedések
a középiskolákban

A CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Közgazdasági és Informatikai Technikumának
11/B osztálya digitális munkarendben folytatja a tanévet. – írta az intézmény közleménye. „Egyik tanulónk 2020. szeptember
3-tól édesapja lázas állapota miatt nem jött
iskolába. Az azóta elvégezett tesztek igazolták a covid-fertőzést. Az intézkedés csak
az adott osztályt, illetve az érintett diákot
tanító oktatókat érinti. A szükséges tájékoztatást az illetékes hatóságok irányába is
megtettük, így fenti lépésünket a népegészségügyi hatósággal egyeztetve tettük meg.”
– tájékoztat a közlemény.

SZEPTEMBER 14-ÉN A CEGLÉDI KOSSUTH
Gimnáziumban is karanténba kerültek tanulók és pedagógusok. Dr. Csáky András
polgármester tette közzé Dr. Kiss Csaba
tisztifőorvos tájékoztatását, miszerint: „a
Kossuth Gimnáziumban egy tanuló esetében mutattak ki vírust, ezért 10 tanár és
64 diák került járványügyi zárlat alá, azaz karanténba.”
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Járványügyi
intézkedések

- Az önkormányzat fenntartásában működő
intézmények (óvodák, bölcsődék) zavartalanul működnek, de szervezeti egységenként más szabályokat alkalmaznak. Kérjük, hogy folyamatosan figyeljék az általuk
CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA közlekiadott ajánlásokat, és ezeket maradéktalaményt adott ki a koronavírus járvány ceglénul tartsák be, mindannyiunk érdekében.
di megjelenésével kapcsolatos szabályokról,
intézkedésekről. A koronavírus-járvány saj- - Ha bármilyen egészségügyi problémájuk
van, telefonon először a háziorvosukat kenos Cegléden is megjelent, több pozitív esetressék meg.
ről, igazolt fertőzöttről is tudunk.
- A Szent Kereszt Katolikus Általános Isko- Nyomatékosan kérjük Önöket, használják a
lában határozatlan időre rendkívüli szüne- szájat és az orrot takaró maszkot! A védőoltás bevezetéséig ez az elsődleges és legfontet rendeltek el.
- A szociális otthonban és a kórházban tel- tosabb védekezési eszközünk, valamint az
ajánlott, egymástól legalább 1,5 méteres tájes látogatási tilalom van érvényben.
volság betartása. Mind a maszk, mind a
- A piacon, a közintézmények (művelődési ház, könyvtár, stb.) épületeiben a
távolságtartás közös érdekünk!
Kérjük, a hivatalos információkért,
maszk használata ajánlott. Az üzlecovid19
közleményekért kísérjék figyelemtekben és a közösségi közlekedés
mel a https://koronavirus.gov.hu, a
során kötelező a maszk használata!
http://nnk.gov.hu
valamint
a
- A városi rendezvényeket nem tartjuk
http://cegled.hu oldalt. A fenti intézkedések
meg, illetve elnapoljuk.
- A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal- visszavonásig vannak érvényben.”
ban kötelező a maszk használata a dolgozók
és az ügyeiket intézők számára egyaránt. A
fertőzés szempontjából a kiemelt ügyfélforgalmat bonyolító irodákban az ügyfeleket és
munkatársakat egyaránt plexi fallal védjük,
melynek beszerzése folyamatos.
A TOLDY FERENC KÓRHÁZ és Rendelőintézet
- Kérjük a polgári házasságkötésen megje- közleményt adott ki arról, hogy 2020. szeptlenő vendégeket, hogy a Városháza épüle- ember 1-től – visszavonásig az intézményben
tében való tartózkodás során végig visel- teljes látogatási tilalom lép érvénybe. A jelenjenek maszkot, és használják a kihelyezett leg érvényes szabályokról és információkról
kézfertőtlenítőket.
a kórház közösségi oldalán lehet tájékozódni.

Látogatási tilalom
a kórházban

Köszönő levél

SZERKESZTŐSÉGÜNKBE NÉVTELEN LEVÉL érkezett, melyben egy – feltehetően idősebb –
hölgy köszönetét fejezi ki orvosoknak, nő-

véreknek és a szobatársainak: „A ceglédi
kórház hatodik emeletén a 625. szobában feküdtem és az orvosok, nővérkék készséges
segítségében részesültem. Köszönöm a hat
szobatársamnak – Zsuzsika, Erzsike, Julika,
Erzsike, Mártika, Editke – akik szeptember
12-én Mária nap alkalmából szeretettel virággal megköszöntöttek. Marika néni”
A rövid levélnek két nagy tanulsága is van:
az egyik, hogy milyen kevés – egy névnapi
köszöntő – milyen nagy örömet szerezhet valakinek, mert mindig van mit adnunk embertársainknak, de az is, hogy a hála, a köszönet
még mindig nem veszett ki világunkból.
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VIII. Budai út napja

NYOLCADIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK meg
a Budai út napját a Táncsics Mihály Általános
Iskola Budai úti telephelyén szeptember 5-én.
Rimóczi Gábor, iskolaigazgató köszönetet
mondott a Cegléd Kapuja Egyesületnek, akik
megszervezték a napot, a Budai úti Iskoláért
Alapítványnak, majd köszöntötte a dolgozókat és a nyugdíjba vonulókat is. Őt követte
Dr. Ferenczi Norbert, a körzet önkormányzati képviselője, Földi László, országgyűlési
képviselő és Dr. Csáky András polgármester.
Reznák Erzsébet, múzeum igazgató, a településrészen található Kámáni erdő történetéről beszélt. Ezután Szemerédi Mária szakdolgozót lehetett kérdezni a COVID-19-ről,
a Túri Poliklinika pedig ingyenes szűrővizsgálatot tartott. Eközben zajlott a focibajnokság, a Budai út – Rendőrség – Vendégcsapatok összecsapásával. A bográcsban pedig
finomabbnál finomabb ételek rotyogtak. A
gyerekek sem unatkoztak, kipróbálhatták az
íjászkodást, népi fajátékokat, légvárra is felmászhattak és a Patkós Irma Művészeti Iskola növendékeinek műsorát nézhették meg
az érdeklődők. IRÁNYCEGLÉD

A bombatámadás
áldozataira emlékeztek

HETVENHAT ÉVVEL EZELŐTT 1944. augusztus 29-én 11 óra 11 perckor súlyos bombatámadás érte Ceglédet. Mint minden évben,
idén is koszorúzással emlékeztek meg az áldozatokról a vasútállomáson. Dr. Csáky

András polgármester beszédében felelevenítette az akkori eseményeket. „Nagyon sokan menekültek be az itt kiépített óvóhelyre,
de nagyon sokan nem tudták elképzelni azt,
hogy bármi bajuk lesz. Olvastam olyan feljegyzéseket, hogy itt a környező telkeken a
szőlőben végezték az emberek a munkájukat,
kisgyermekek játszottak körülöttük és megjelentek a repülőgépek, elkezdtek bombázni
és a mozgó célpontokat géppuskával lőni.”
Emlékeztetett: több, mint száz honfitársunk
vesztette életét a ceglédi bombatámadás miatt. Szabó Árpád Csaba református lelkész
igehirdetése után a jelenlevők elhelyezték a
megemlékezés virágait.

Kosztolányi est

SZEPTEMBER 11-ÉN KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Arcom a tükörben címmel felolvasóestet tartott a Cegléd Városi Könyvtár Irodalombarátok Köre a Kaszinó udvarán. Az előadott verseket most is Csanád László gitárjátéka színesítette. A könyvtár irodalombaráti köre – a
nagy sikerre való tekintettel – a tervek szerint
több helyszínen előadja majd az estet.
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Rendhagyó Tetz kiállítás

GYERMEKRAJZOKBÓL NYÍLT KIÁLLÍTÁS a
George Pal Filmszínház aulájában augusztus
26-án.
- A TETZ Alapfokú Művészeti Iskolának
március 12-én lett volna egy kiállítása, ami
elmaradt a rendezvényekre vonatkozó létszám korlátozások miatt. A kiállítás azért is
rendhagyó, mert most nem az összes diákkal
és szülőkkel, hanem zárt ajtók mögött, a sajtó munkatársai és a tanárok részvételével
tartjuk meg a megnyitót. A gyerekek és szülők később, több időpontban tekinthetik meg
a kiállítást. – mondta el dr. Mihálka
Györgyné az intézmény vezetője.
A rendezvényen először dr. Csáky András
polgármester mondott köszöntőt: kiemelve a
tanárok és a támogató szülői háttér fontosságát
a gyerekek tehetségének kibontakoztatásában.
Az állatvilág témáját középpontba állító kiállítást dr. Surányi Dezső történeti ökológus,
botanikus nyitotta meg. A professzor hangsúlyozta: fontos üzenet, hogy az állatvilágot
választotta a művészeti intézmény témául,
hiszen a természetre való őszinte rácsodálkozás a gyermeki lét sajátja. Az egzotikus és
veszélyeztetett állatok mellett külön öröm,
hogy a házi kedvencek és a kevésbé szeretett,

de környezetünkben élő háziállatok is szerepelnek a képeken. Kiemelte: hazánkban, de
akár közvetlen lakókörnyezetünkben is találhatunk különleges értékeket, csak észre kell
venni, fel kell fedezni és értékelni.
- Ha azt keressük, ami a lelkünk számára
építő, gyógyító, észrevesszük a minket körülvevő boldogság-elemeket, akkor az segít
nem a rosszat látni, hanem szeretni egymást.
Ezt a mentalitást elsajátítva a gyermekekből
egészségesebb felnőttek válhatnak – zárta
megnyitóját dr. Surányi Dezső.

DÍJMENTES HITELÜGYINTÉZÉS
BANKI SORBAN ÁLLÁS NÉLKÜL
• Babaváró hitel; jelzáloghitel;
személyi kölcsön
• Vállalkozói hitelek
Tel: 06-70-248-4438
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szesült. A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramon való szakszerű és lelkiismeretes prevenciós végrehajtásáért vehette át a díjat és elismerő oklevelet.

Ápolási szakmai díj

„Minősített Intézmény”
lehet a művelődési központ

VÉGLEGESÍTETTE A CEGLÉDI KOSSUTH Művelődési Központ pályázatát a Minősített Intézmény címért. A 175 oldalas minőségbiztosítási pályázati anyagon hónapokig dolgoztak a központ munkatársai.
„Köszönöm a 3 hónapnyi precíz, kitartó
munkát Darányi Ágnes, Györe Andrea, Fehér Nikoletta, Kozma Attiláné munkatársaknak és a területekért felelősöknek. A véghajrában a technikai segítséget Baksa Dániel
és Boros Máté kollega adta. Innentől lehet
drukkolni!” – számolt be Détári-Lukács
Ágnes a központ igazgatója.

Kiss István emlékdíj

A CEGLÉD VÁROSI BALESET-MEGELŐZÉSI
Bizottság szeptember 10-én ünnepélyes keretek között a XI. Népegészségügyi Konferencia keretében Kiss István emlékdíjban ré-

SZEPTEMBER 3-ÁN A MESZK Pest Megyei
Terület Ápolás Szakmai Díját vehette át
Szemerédi Mária a Toldy Ferenc Kórház és
Rendelőintézet intenzív szakápolója, ápolási igazgatóhelyettese. Szemerédi
Mária 29 éve dolgozik a kórház intenzív osztályán,
ebből 25 évet kétműszakos intenzív
szakápolóként,
emellett ápolási
igazgató helyettesi
feladatokat is ellát,
valamint irányítja
a központi betegszállítást és a belépési ellenőrző pont részlegvezetője. Szakoktatói feladatok is ellát,
résztvesz a Török János Mezőgazdasági és
Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulóinak oktatásában, illetve
gyakorlati képzésük kivitelezésében.

Régi-új elnök

A TIT TELEKI LÁSZLÓ ISMERETTERJESZTŐ
Egyesülete ismét elnökének választotta
Habil. prof. Surányi Dezsőt. A szervezet az
1841-ben alakult tudományos társaságnak, a
Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak a
tagja. 1953 és 1990
között TIT Pest Megyei Szervezet néven
működött. A szervezet
1990-től, mint TIT
Pest Megyei Egyesülete, 1999-től napjainkig, mint TIT Teleki
László Ismeretterjesztő Egyesület működik,
jelenleg 537 fő taggal, 4 tagszervezetben
(Budapest, Cegléd, Nagykőrös, Vác).
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Adományok az
Ipartestületnek

A CEGLÉD ÉS TÉRSÉGE IPARTESTÜLET székháza újabb hasznos tárgyakkal gazdagodott.
Sági Pál elnökségi tag jóvoltából elkészült a
szóróanyag- és prospektustartó állvány,
egyben virágtartó is,
ami a székház dísztermének előterében
kapott helyet. Ezenfelül egy, az Ipartestület nevével ellátott
hirdetőtáblát is készített, amit az Ipartestületben megrendezett programok
szórólapjai, plakátjai
és egyéb felhívások fognak majd megtölteni.
A székház autentikus Retro terme is gazdagodott egy adománnyal: a vitrines szekrénybe egy különleges teáskészlet került Hiba
Judit, a Ceglédi Városszépítő Egyesület tagja felajánlásával. – adott hírt az Ipartestület
közösségi oldala.

Nagy László Lázár
megemlékezés és kiállítás

AZ ISMERT CEGLÉDI GRAFIKUSMŰVÉSZ 85 ÉVE
született, de már másfél éve nincs köztünk.
Műveiről, személyéről és munkásságáról tartottak megemlékezést szeptember 10-én a Városháza udvarán, ahol jelenlévőket dr.
Mihálka György, a Tetz Alapfokú Művészeti
Iskola ügyvezetője köszöntötte és Hegedűs
Ágota alpolgármester, valamint dr. Juhász

István, egyetemi docens tartott beszédet.
A beszédek után megkoszorúzták az emléktáblát az önkormányzat, a városvédők és a
Tetz AMI képviselői.
Nagy László Lázár 85. születésnapjáról való megemlékezés keretében szeptember 18án 17 órakor egy könyveket, könyvnyomtatást tartalmazó ex libris összeállítást helyeznek el a Városi Könyvtárban.

Baán-fotók Túrkevén

A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA ALKALMÁBÓL augusztus 25-én nyílt a ceglédi Baán
Katalin fotóművész újabb alkotásaiból
Túrkevén kiállítás. Az alkotó gyermekkorát
töltötte Túrkevén és ma is ezer szállal kötődik a kun városhoz.
A meghitt hangulatú eseményt egy vetített,
dalokkal „aláfestett” fotós összeállítás nyitotta meg, majd egy helyi származású költő
versei hangzottak el. Takács Mihályné,
nyugdíjas pedagógus egy Cegléden készült
interjúból idézett megnyitó beszédében.
Hangsúlyozta: Baán Katalin alkotóművészete azután bontakozott ki, hogy 18 évvel ezelőtt egy erdei séta során találkozott a
„Fénnyel”, és ráébredt arra, hogy Istenben
való hit nélkül nem lehet élni. Baán Katalin
elmondta: művészetét Isten ajándékának
tartja, ezért fogalmazódik meg képein a
transzcendens is, a látható világ mellett. Képein egyszerre vagy jelen a fiatalság elevensége és az elmúlás igazsága. Azonban a halál fotóin nem vigasztalhatatlan szomorúságot jelent, hanem benne van az elfogadás és
megbékélés bölcsessége is.
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Gyerekeket gázolt egy kisbusz

e

Hat iskolába induló gyermek és egy anyuka állt a 441-es főúton Nyársapát mellett a „Hargita vendéglő” buszmegállóban szeptember 4-én reggel hét óra előtt
pár perccel, melybe belehajtott egy Cegléd irányából Nagykőrös felé közlekedő
kisbusz. A baleset következtében többen megsérültek, egy anyuka és kisfia a helyszínen életét vesztette. A helyszínre két mentőhelikopter és öt mentőautó érkezett.

gy jármű a 441-es számú főúton
haladva a buszmegálló túloldalán található útra szeretett volna
befordulni, de a szemből érkezők
miatt meg kellett állnia. A mögötte érkező kisbusz sofőrje ezt
későn észlelte és hogy az ütközést elkerülje,
félrerántotta a kormányt és egyenesen a
gyermekekkel zsúfolt megállóba hajtott.
A gyermekek közeli otthonaikból indultak
volna Nagykőrösre iskolába. Az egyik, sérülést nem szenvedett kisfiú így mesélt a
helyszínen a történtekről: „Éppen a megállóban várakoztunk a testvéremmel, akit félrerántottam. Láttam, hogy a másik fiú vérzik
nagyon, alá tettünk egy táskát. Én elszaladtam a szomszédokhoz, hogy szóljak, baleset
történt. Egy felnőtt volt közöttünk – egy
hölgy – a baleset pillanatában, de sajnos ő
nem élte túl. A sofőr a baleset után kiszállt,
véresen távolabb ment a helyszíntől.”

MÁSNAP ÚJABB BALESETEK TÖRTÉNTEK a
441-es úton Nyársapát közelében, a halálos
áldozatokkal járó baleset helyszínétől nem
messze. Reggel az úton egy kisteherautó
előzött egy másik járművet a rossz minőségű nyomvályús úton és észlelte, hogy
szemből motorkerékpárosok jönnek. Igyekezett visszatérni a sávjába, de a mély vá-
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lyú megdobta a járművet és a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett. Azért, hogy az
ütközést elkerülje, a kormányt félrerántotta
és az árokba fordult, ahol a jármű az oldalára fordult. Délután pedig egy személyautó járt úgy, hogy hirtelen fékeznie kellett és
a nyomvályú miatt elvesztette uralmát a
jármű felett és az árokba borult. Személyi
sérülés egyik esetben sem történt, de rámutatnak arra, hogy mindennaposak a balesetek az útszakaszon. A Blikknek nyilatkozó

helyiek szerint 10 év alatt 9 halálos baleset
történt a 441-es úton.
A 441-es út állapota régóta fennálló probléma, Nagykőrös, Nyársapát és Cegléd lakosai
a többször halálos kimenetelű kerékpáros
balesetek miatt aláírást is gyűjtöttek.
A baleset kapcsán Földi László országgyűlési képviselő is közleményt jelentetett meg:
„Megrendüléssel értesültem arról, hogy ketten meghaltak, többen pedig – köztük gyerekek is – megsérültek, amikor egy kisbusz a
megállóban várakozó utasok közé csapódott
Nyársapáton, a 441-es úton. Magam és kollégáim nevében őszinte részvétemet fejezem
ki a hozzátartozóknak, a sérülteknek pedig
mihamarabbi felgyógyulást kívánok. Ez a
tragédia is rámutat arra, hogy meg kell kettőzni közös erőfeszítéseinket a közlekedés
biztonságosabbá tételéért. Az Országgyűlés
őszi ülésszakán a térség képviselőjeként
egyik első dolgom lesz, hogy elérjem ennek
az útnak a felújítását és a kerékpárút megépítését.” – írta közösségi oldalán a térség
országgyűlési képviselője.

NYITVA VAGYUNK!

Tartsa szem előtt
a biztonságot!
Vásároljon
fertőtlenített
üzleteinkben,
vagy webshopunkon!
www.opticworld.hu/webshop

AKCIÓK
MINDEN
akár NAP!
-30-50-70%
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észletek a weboldalon és üzleteinkben. Mindannyiunk egészségének érdekében
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2700 Cegléd Szabadság Tér. 6. (06 53) 318 568

Lengjen a babazászló!

BABAZÁSZLÓS FELHÍVÁSSAL FORDULT a hazai önkormányzatokhoz a Három Királyfi,
Három Királylány Mozgalom. Ebben azt kérik, hogy minden önkormányzat tegye ki a
zászlókat, amely egyetért a kívánt gyermekek megszületésével. A mozgalom mögött
ötpárti támogatás van, melyet az előző választási ciklusban írtak alá. Cegléd környékén Nagykőrös, Abony és Kocsér már csatlakozott a felhíváshoz.
Körtvélyesi Attila alpolgármester javaslatára Nagykőrös is csatlakozott a felhíváshoz,
az eredetileg újszülöttes házaknál használatos babazászlók felhelyezésre is kerültek a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal épületére.
Nagykőrös eddig is nagy hangsúlyt fektetett
a családbarát kezdeményezésekre: az országosan egyedülálló Polgárrá Fogadási Ünnepség keretében több száz gyermeket fogad
ünnepélyesen polgárává a város, mely sajnos idén a járványhelyzet miatt elmarad.
2019-ben Családbarát Önkormányzat díjat
vehetett át Nagykőrös az Országgyűlésben.
ABONYBAN A SZEPTEMBERI RENDKÍVÜLI
képviselő-testületi ülésen két képviselő is
felvetette a gólyás zászlók kérdését. Mészáros László önkormányzati képviselő felszólalásában elmondta: „A környező települések
közül már Szolnokon, Nagykőrösön,
Monoron van zászló a hivatalokon, összesen
mintegy 75-80 önkormányzat élt eddig a lehetőséggel.” A képviselő javasolta azt is,
hogy „minden megszületett gyermek után
ültessünk fát a Parkerdőben, melynek hiányos a faállománya.” A felvetéssel Pető

Zsolt polgármester is egyetértett, így a tervek szerint hamarosan az abonyi városházán
is lesznek gólyás zászlók. – számolt be az
abony.hu.
KOCSÉRON IS ÚGY DÖNTÖTT az önkormányzat, hogy csatlakoznak a babazászló kezdeményezéshez. Hriagyel Csaba polgármester tett közzé tájékoztatást az ügyben: „Van
önkormányzat, nálunk jóval nagyobb és tehetősebb, amely sokszínű, tarka zászlót tűzött ki a homlokzatára, igen vegyes visszhangot kiváltva… Mi csak két egyszínű zászlót szereztünk be, egy világoskéket és egy rózsaszínűt. Akkor fognak lobogni a Polgármesteri Hivatalon, ha gyermek születik a
községben. Remélem, minden kocséri egyetért abban, hogy egy újszülött érkezése az
nemcsak egy anyakönyvezendő statisztikai
esemény számunkra, hanem közös öröm,
büszkeség, remény, amely megérdemli, hogy
egy lobogó zászló tegye közhírré! A világoskék fiú gyermeket, a rózsaszín lány gyermeket jelez majd, és egy hétig fog lengeni a
születésnap után. Kérjük a családokat, jelezzék nekünk, ha megérkezik a várva várt újszülött, hadd jelezzük a falu minden lakójának az örömhírt!” – írta a polgármester.
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Esküvők a Fatal Error
zenekarnál

A BLIKK KORÁBBAN MEGÍRTA, hogy néhány
héttel ezelőtt megnősült a Fatal Error baszszusgitárosa Kornyik Botond. Most újabb
esküvőre került sor: A Dal című műsorban
országos népszerűségre szert tevő ceglédi
zenekar énekese, Rimóczi Zsola is kimondta a boldogító igent a párjának, amit ezúttal
is a Facebook-oldalán tudatott közönségével
a csapat.

Felújítják a Turini
emlékoszlopot

OKTÓBER VÉGÉRE FELÚJÍTJÁK a Református
Nagytemplom mellett lévő Turini emlékoszlopot. – erről dr. Csáky András polgármester tájékoztatta a lakosságot. „A Kiegyezés
után, 1877-ben Cegléd városa Kossuth
Lajost választotta országgyűlési képviselőjének. A felkérést száz polgár vitte el Turinba

(Torino). Kossuth visszautasította a felkérést
(hiszen ahhoz haza kellett volna jönnie). Fia,
Ferenc a századfordulón viszont valóban a
város képviselője lett. A ‘százak’, majd később leszármazottaik később is megünnepelték az utazás évfordulóit, majd szövetséget is
alapítottak ‘Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör’ néven, ami létrehozta a mai
Kossuth Múzeumot. 2002. január 24-én, az
út 125. évfordulóján állították fel a templomkertben a fémmázas pirogránit emlékművet.
A nem megfelelően védett alkotást kikezdte
az idő vasfoga. Megkezdődött a helyreállítás,
mely október végére fejeződik be.” – tájékoztatott a polgármester.

„Ha jogsi kell, mondd csak ki: Autósiskola MORVAY!”
Kis létszámú tantermi tanfolyamokat indítunk!!
Tanuljunk együtt klímatizált tantermünkben,
családias légkörben, biztonságos távolsággal!

A munkád, kötelezettségeid miatt nem tudsz tantermi tanfolyamra beiratkozni?

Az internetes képzést Neked találták ki!
Csak írj egy emailt morvay.autósiskola@gmail.com
címre, pl: B kategóriás jogosítványt szeretnék!

Kényelmes és biztonságos fizetési lehetőséget szeretnél?
Nálunk már bankkártyával vagy átutalással is fizethetsz!!

20 év alattiak figyelem! GYES-en, GYED-en lévő anyukák!
25.000 Ft állami támogatás a jogosítványhoz!

MORVAY Autósiskola - Cegléd, Rákóczi út 13.
Telefon: 06-30-597 7478

Statisztikai mutatószámok: B VSM gyak: 50,75%, B VSM elm: 62,05%, ÁKÓ: 128,69%, B KK:234.600.-
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60 éves osztálytalálkozó
koncerttel

SZEPTEMBER 12-ÉN AZ EVANGÉLIKUS templomban tartott orgonakoncerttel emlékezett
a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium 60 évvel ezelőtt érettségizett 4. d osztálya a kerek
évfordulóra. Juhász István is beszámolt a
lélekemelő osztálytalálkozóról a közösségi
oldalán: „Kovács Levente orgonaművész elmondta, különösen büszke arra, hogy a
templom régi orgonáját az egyetlen ceglédi
orgonaépítő, Bakos Károly készítette 1875ben, akinek ő az ükunokája. Mindkét orgonát megszólaltatta, az ük nagyapja által készítettet is, illetve a 2014-ben készült első
magyarországi Bach-orgonát is. Az egyórás
hangversenyen Georg Muffat, Liszt, Bartók,
és – mi sem természetesebb – Bach műveit
hallgathattuk.”

Ceglédi Fotóklub kiállítása

SZEPTEMBER 4-ÉN NYÍLT MEG a Ceglédi Galériában a Ceglédi Fotóklub éves beszámoló
kiállítása. Az ünnepség rövid megemlékezéssel kezdődött: a tárlatot a Ceglédi Fotóklub a 2019. december 8-án elhunyt tiszteletbeli elnökük, Markovics Ferenc Balázs
Béla-díjas fotóművész emlékének ajánlotta.
Éppen ezért a tárlat középpontjába az idős
művész portréja került.
A kiállítást Hegedűs Ágota alpolgármester
nyitotta meg: „Nem volt könnyű dolguk a fotósoknak az elmúlt évben, de tudom, a megváltozott élethelyzetek újabb ihletet és len-

dületet adnak, s talán olyan témák iránt is
nyitottabbak lettek, amelyek felé eddig csak
érintőlegesen fordultak. Minden felvétel
gondos témaválasztásról árulkodik, és szinte kézzel fogható az a szeretet és törődés,
amellyel az alkotó a végső, már általunk is
megcsodálható forma elnyeréséig foglalkozott a képpel. Köszönöm a Ceglédi Fotóklub
alkotóinak, hogy mindig igényes művekkel,
szép felvételekkel gyönyörködtetnek bennünket…” – fogalmazott az alpolgármester.
A tárlat szeptember 19-ig tekinthető meg a
Kossuth Művelődési Központ kiállítótermében. Hétköznap 10.00-18.00, szombaton
08.00-12.00 óráig. CEGLÉDI GALÉRIA

Elismerés a
természetfotósnak

SZABÓ SÁNDOR ISMERT CEGLÉDI természetfotósnak helyi és országos lapokban számtalan fotója jelent meg évek óta. A Ceglédi Panorámában és Dél Pest Megyei Panorámában külön rovatban
jelennek meg a helyi
élővilágról készült
képei. A Természettudományos Ismeretterjesztő Társulat
elnöke, Hámori József
akadémikus
„Kiváló ismeretterjesztésért” emlékplakett kitüntetést adományozott munkája
elismeréséért.

Szirénázó mentőautó
az esküvőn

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

AUGUSZTUS 29-ÉN DÉLUTÁN A BELVÁROSBAN járók szokatlan látványra lehettek figyelmesek: a
Városháza előtt egy mentőautó állt – menyaszszonyi autónak feldíszítve. Bugyi Gergely és
arája rendhagyó módon érkezett a polgári szertartásra a násznép és a járókelők nagy örömére.
- Húsz éve dolgozom az Országos Mentőszolgálatnál és régóta tervezem, hogy ha egyszer
lesz esküvőm, akkor mentőautóval szeretnék

menni a nagy napra. Most elérkezett ez a nap
– mesélte lapunknak az ifjú férj. Nem volt egyszerű az engedélyezési ügymenet, de végül sikerült megvalósítani a régi álmot: Gergely engedélyt kapott, hogy menyasszonyi autónak és
a fotózásra megkapjon egy mentőautót. Sietve,
hozzáteszi: - Természetesen ez nem befolyásolta a mentési munkát. A mentőautópark ugyanúgy szolgálatban állt Cegléden és környékén, ez
a jármű az adott napon pluszban volt itt.
A menyasszonyi mentőautó látványa mindenesetre örökre emlékezetes pillanat marad
az ifjú párnak.

Buda-Házépítő Kft. - Fürdőszoba Szaküzlet
Esőztetős zuhanyszett: 18.995 Ft/db
10x30 Metro csempe több színben
Ms.osztály: 2248 Ft/m2-tő

Ajándék látványtervezés
0630/372-9868

White fali csempe 25x37,5: 1498 Ft/m2
CATA E-100 GTH
Ventillátorok
l

utószellőztető, páraérzékelő fekete/fehér üveg: 28.995 Ft/db

Monoblokkos WC csésze +tető: 29.995 Ft/db
Zuhanyfolyóka fémházas burkolható 85 cm: 44.698 Ft/db
Fürdőszoba bútor 50 cm komplett
(tükör+mosdó+alsószekrény): 29.765 Ft/db

Laminált padlók készletről azonnal: 2068 Ft/m2-től

BUDA-HÁZÉPÍTÕ KFT. TÜZÉP
ÉS FÜRDÕSZOBA SZAKÜZLET

2700 Cegléd, Szolnoki út 77.
Tel.: 06 53/311 612, 06 30/419 7386

www.budahazepito.hu, email: budahazepito@gmail.com
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Az ország legjobbjai
között a nagykőrösi torta

MÁSODIK HELYEZÉST ÉRT EL a 2020. évi
Magyarország tortája versenyen a nagykőrösi Vanília & Gelarto Cukrászda csapata a
Fenséges Fügés Manna nevű tortával.
- Első alkalommal 2018-ban a Velemi Vaníliás Gesztenye tortával jelentkeztem Magyarország tortája versenyre, amely bejutott a
döntős, legjobb öt torta közé és azóta is nagyon szeretik a vendégeink, illetve 2019-ben az Év fagylaltja versenyen a II.
helyezést értük el a
Sós pisztácia – madártej – ricotta – mangó fagylalt alkotásunkkal.
Nagyon
megtisztelő, hogy sokan felkeresik cukrászdánkat a finom ízekért más városokból is.
A Magyar Cukrászok Iparosok
Országos Ipartestülete idén tizennegyedik
alkalommal hirdette meg a ,,Magyarország
Tortája” versenyt az augusztus 20-i nemzeti
ünnepünk, államalapító Szent István ünnepe,
Magyarország szimbolikus születésnapja köszöntésére. Kedvelt magyar ízekkel, gyümölcsökkel készült recepteket várt az Ipartestület, olyan tortákat melyek az ünneppel, vagy
Magyarországgal összefüggésbe hozhatók.
Idén a Fenséges Fügés Manna tortám érde-

melte ki a II. helyezést. Az
ünnepélyes eredményhirdetésre az Országház Vadásztermében került sor augusztus 4-én. Augusztus 19-től természetesen a Vanília & Gelarto kézműves
cukrászda és fagylaltozóban az országtorták
mellett az ezüstérmes Fenséges Fügés Manna tortát is megkóstolhatják – nyilatkozta az
eredményhirdetést követően Marsa Éva
Heléna a nagykőrösi kézműves cukrászda
vezetője.
A Vanília & Gelarto az Év fagylaltja 2020.
versenyen is megméretette magát, Őrült szezám fagylaltjukkal a Régió kiváló fagylaltja
díjat érdemelték ki.
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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

Átúszták lóval a Dunát

A NAPOKBAN EDZÉSKÉNT ÁTÚSZTA a Dunát
az októberi Nemzeti Vágtán Abony színeiben induló ló, Marokkó és ifjú lovasa,
Zboray Viki és a Csemőt képviselő Nemzeti Vágta győztes Petrik Tamás és lova.
Petrik Tamás az abonyi versenyző edzője is
egyben, ő készítette fel a fiatal
hölgyet a kalandra. Az edző
elmondta, több éve készültek
erre a nem mindennapi feladatra.
Lakos Roland, Csemő polgármestere is beszámolt a történtekről: „Régóta készült rá
– most megcsinálta! Petrik Tamás, vágta lovasunk Zsonglőr
nevű lovával átúszta a Dunát.
A Nemzeti Vágta országos
döntőjére készül a ló és lovasa
és az edzésprogramjukban
rendszeresen szerepel a közös
úszás. A múlt hétvégén

00

Horány és Göd között úsztak 420 métert,
4,22 perc alatt a 19 fokos folyóban. Az úszáson részt vett Tamás tanítványa Zboray Viki,
aki a tavalyi lovunkkal, Marokkóval nemcsak az úszást teljesítette sikeresen, hanem
az orosházi elővágtán, Abonyt képviselve
szintén bejutott a nagydöntőbe. Szurkolunk
nektek!” – írta a polgármester.
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Nemzeti Vágtára
készülnek

A HÉTVÉGÉN RENDEZTÉK MEG az Érdi Vágtát, ahol Csemő is érdekelt volt. Bár a start
nem sikerült, Petrik Tamás, Zsonglőr nyergében, Csemőt képviselve a harmadik helyen végzett a döntőben.
„A cél, amiért jöttünk, a budapesti kvalifikáció megvan, a feladat pedig adott – október
10-ig javulni kell... Köszönjük Tamás, köszönjük Zsonglőr!” – számolt be dr. Lakos
Roland polgármester, aki egy másik jó hírt
is megosztott a lakosokkal: Csemő az utolsó
pillanatban felkérést kapott, hogy a kocsitoló
versenyben is indítson csapatot.
„Petrik Tamás sietett segítségünkre, lovas
segítőiből összeállt a három lányból és három fiúból álló csemői csapat. Egy futamot
kellett nyerni, ami sikerült is, így Budapesten folytathatjuk! Csemői erős lányok és
fiúk készüljetek, szeptemberben válogatunk,
hogy a legerősebbek, leggyorsabbak képviselhessék Csemőt a Hősök terén!” – osztotta meg a jó hírt a polgármester.

Kocséri gát

VÍZVISSZATARTÓ MŰ ÉPÜL A KŐRÖS és a
Csukás éren Kocsér határában. A beruházás
célja, hogy az aszályos időszakok negatív
következményeit enyhíteni lehessen.
„Hiába esett az elmúlt hónapokban több,
mint 300 mm csapadék, a hatalmas vízhiányt ez sem enyhítette. A képen már egy
vízvisszatartó műtárgy építése látható,

amellyel a jövőben csökkenteni lehet majd
a mostanihoz hasonló aszályos időszakok
negatív hatásait. A Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság „A kiemelt jelentőségű,
országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon” című projektje keretében Pest-megye
keleti részén, Galgahévíztől Jászkarajenőig,
Gombától a jászberényi határig 14 (!) helyszínen fog építeni az elkövetkező fél évben
ehhez hasonló, vízpótlást biztosító duzzasztókat, zsilipeket, bukókat. Ezzel pedig
nem csak a beavatkozásokkal érintett területek ökológiai adottságai, de az itt zajló
mező- és erdőgazdálkodás lehetőségei is
nagyságrendekkel fognak javulni!” – írta a
Kocséri Képes Krónika.

Szabadtéri színház

ISMÉT MEGRENDEZÉSRE KERÜLT, immár 2.
alkalommal a szabadtéri színház a Cifrakert
színpadán a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ és a Pesti Művész Színház jóvoltából. Augusztus 11-én Marc Camoletti
„Boldog születésnapot, avagy Hatan pizsamában” című szórakoztató előadását élvezhették a vendégek Márton András rendezésével. „Az idei évben a COVID helyzetre tekintettel kerestük a szórakoztatás új lehetőségeit Nagykőrösön. A szabadtéri előadások
sikere megkérdőjelezhetetlen, ezért úgy gondoljuk, hogy a jövő évben mindenképpen
kell, legyen folytatás, ezzel is színesítve a város, a térség kulturális életét” – nyilatkozta
Juhász Nándor, a Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ igazgatója.
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Bölcsődefejlesztés

Kitüntetés a Bácsvíz
vezérigazgatójának

KURDI VIKTOR, A – CEGLÉDI vízszolgáltatást is
végző – BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója, a
Magyar Víziközmű Szövetség elnöke rangos kitüntetést vehetett át Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Az elismerést az
Egyetem érdekeit támogató tevékenysége miatt
adományozta és adta át részére Dr. Koltay András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora.

ÚJABB 12 PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
nyert el több mint 2,5 milliárd forint hazai fejlesztési forrást a bölcsődei ellátás fejlesztésére, korszerűsítésére – köztük Cegléd környékén Kőröstetétlen is. A felhívásra 37 pályázatot nyújtottak be 8,9 milliárd forint támogatási igénnyel, mely összeg az eredetileg rendelkezésre álló keret közel négyszerese. Az
eredeti keretből 12 Pest megyei településen
272 új, korszerű bölcsődei férőhely létesül.
Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium államtitkára elmondta: a családok támogatása a koronavírus-járvány elleni védekezés
alatt is kiemelt célja maradt a kormánynak.
A Családvédelmi Akcióterv keretében
2022-ig megvalósul a teljes bölcsődei ellátás Magyarországon, így a Pest megyei
programban is kiemelt szerepet kapott a
bölcsődei fejlesztések támogatása, hiszen
az országban itt a legmagasabb a születésszám és a legnagyobb a 3 év alatti gyermekek aránya. PESTMEGYE.HU

Abonyi lány
a legszebbek között

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS Gimnázium
korábbi diákjára Kállai Dorottyára is szavazhatunk a Magyarok Világszépe versenyen, ahol a 10 legjobb között szerepel az
abonyi lány. A 21 éves Dorottya a harmadik
helyen áll a Blikk szépe szavazáson.
Szeptember 18-án pénteken tartják a Magyarok Világszépe szépségverseny fináléját, ahol
az olvasók szavazatai alapján megválasztják a
Blikk szépét is. Az idei évben a felkészítő tábor mellett a verseny fináléjának is Orosháza
ad otthont, ahol a Petőfi Művelődési Központban nagyszabású és látványos gálával egybekötött műsort láthatnak a jelenlévők, természetesen a járványügyi helyzetre való tekintettel, az egészségügyi, valamint a rendezvények
létszámára vonatkozó szabályok betartásával.
A döntős lányokra, köztük Kállai Dorottyára
a Blikk oldalán szavazhat.
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Humorista a művház élén

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

VISSZAKÖLTÖZÖTT SZÜLŐFALUJÁBA és civil
munkát vállalt Dombóvári István, alias
Dombi, aki szeptember 15-én a Reggeliben
mesélt arról, hogy Jászkarajenő művelődési
házának vezetője lett. Dombi élete legjobb
döntésének tartja életkörülményei megváltoztatását és vidékre költözését, ráadásul nagyon nem is kellett munka után keresgélnie,
ugyanis a művház vezetője pont akkor ment
nyugdíjba, amikor Dombi színre lépett vidéken. Arról, hogy mit tart feladatának intézményvezetőként a közösségi oldalon azt írta:
„Fejlesztünk, pályázunk, igyekszünk minél
több programot szervezni és a kistérség kulturális életét felpezsdíteni! Ha erre jártok,
nézzetek be a könyvtárunkba!”
Dombóvári szerint eddig másfél évtizedig
bohémkodott, ami csak egy kirándulás volt
az életében, mostani nyugodt, hétköznapibb
életkörülményei sokkal jobban megfelelnek
a számára. Nagy örömmel tölti el, hogy van
„rendes világi munkája” és ironikusan hoz-

záteszi: „végre a szüleimnek sem kell lesütött szemmel válaszolniuk, amikor megkérdezik őket, hogy mivel is foglalkozik a nagyobbik fiúk.”
Forrás: velvet.hu

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
Trapézlemez 1165x2000
2329 Ft/m2-től
KÉSZLETRŐL AZONNAL

Tetőléc normál:
138 Ft/fm
Bramac léc:
165 Ft/fm

KIEMELT

AJÁNLAT

Cserepes Lemez
255 Ft/m2-től
több színben

Gipszkarton 12,5 mm (normal):
539 Ft/m2
Profil CD/60 3-4 fm
308 Ft/fm

Ytong 10 válaszfalelem 600x200x100: 538 Ft/db
KIEMELT
BUDA-HÁZÉPÍTÕ KFT. TÜZÉP
ÉS FÜRDÕSZOBA SZAKÜZLET

2700 Cegléd, Szolnoki út 77.
Tel.: 06 53/311 612, 06 30/419 7386

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

Kidőlt fa

HÚSZ MÉTER MAGAS FA MELLÉKÉPÜLETRE
dőlt szeptember 2-án Cegléden, a Béke utcában. A kidőlt fa az épület tetőzetén támaszkodott meg, veszélyt jelentett az ott lakókra, illetve az utcán közlekedőkre is. A
ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták az
épületet, a kidőlt fát, majd a közvetlen veszélyhelyeztet megszüntették. – tájékoztatott
Csámpai Attila Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

tűzoltók folyamatosan számolták fel az eseményeket, amelyhez másnap reggel további
bejelentések érkeztek.”

CEGLÉDEN IS FÁKAT CSAVART KI és tetőket
rongált meg a viharos erejű szél. A Jászberényi úti felüljáró melletti garázsok palatetőzetét is megrongálta, helyenként feltépte a
vihar. A levált paladarabok az ott lévő dohánybolt ablakát is betörték, megrongálták a
ház falát.

A VIHAR CSEMŐNEK TÖBB TERÜLETÉN okozott károkat, a Petőfi Sándor utcai platánfasorban is óriási pusztítást végzett. Az egyik
fa kettétört és bedőlt az óvoda udvarába,
összetörve az alatta lévő padot. Dr. Lakos
Roland polgármester tájékoztatása szerint
az önkormányzat a gyerekek védelme érdekében úgy döntött, hogy kivágják a veszélyes fákat és pótolják az utcai környezetbe
jobban illő fafajjal.

Gázcsövet rongáltak

Viharkárok a térségben

AZ AUGUSZTUS 31-EI HEVES ÉJSZAKAI vihar
jelentős károkat okozott Pest megye déli részén. Lapunkat Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatta: „rövid idő alatt több
mint harminc bejelentés érkezett a műveletirányításra. A viharos erejű szél épületre, úttestre dőlt fákat, leszakadt ágakat hagyott
maga mögött. A legtöbb bejelentés Nagykőrösről, Csemő, Cegléd, Ceglédbercel, Nyársapát, Nagykáta és a környező településeiről
érkezett. A hivatásos és az önkormányzati

FIATALOK RONGÁLTAK MEG CEGLÉDEN, a
Szolnoki úti lakótelepen egy gázcsonkot
szeptember 2-án. Az elkövetők egy elhagyatott épület falán lévő vascsövet próbáltak lefeszíteni. A feszegetés során a gázcső eltört
és a benne lévő gáz nagy mennyiségben szivárogni kezdett. A ceglédi hivatásos tűzoltók
feszítővágó segítségével összeszorították a
vezetéket, ezzel ideiglenesen megszüntették
a gáz kiáramlását, majd biztosították a helyszínt a gázművek kiérkezéséig.

Autótűz Törtelen

KIGYULLADT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI szeptember 14-én hétfőn délután Törtel külterületén. A tűzoltók kiérkezésekor a gépkocsi már
teljes egészében égett, a tűz átterjedt az autó
melletti száraz aljnövényzetre is. A lángokat
a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, majd
hűtötték vissza a felhevült fém alkatrészeket
és vizsgálták át az égő autó környezetét. –
tájékoztatott Csámpai Attila tű. százados a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

27

Tűzoltók megemlékezése

A NAGYKŐRÖSI TŰZOLTÓK SZEPTEMBER 11-ÉN,
a New York-i terrortámadás 19. évfordulóján
is megemlékeztek a tragédia áldozatairól és
343 elhunyt tűzoltó bajtársukról.

Melléképület égett
Abonyban

GÁZTŰZHELYEN FELEJTETT OLAJ GYULLADT
ki Abonyban, a Vasút utcában egy melléképületben augusztus 27-én délelőtt. A tűzoltók kiérkezésekor a húsz négyzetméteres
melléképület már teljes terjedelmében égett.

A tűz átterjedt a tetőszerkezetre is. A ceglédi hivatásos tűzoltók három vízsugár segítségével oltották el a lángokat, majd az
épületet átvizsgálták és átszellőztették. A tüzet az okozta, hogy az idős nő szeretett volna a napokban hazaérkező fiának ételt készíteni, majd amikor kiment egy pillanatra,
annyira felhevült az olaj, hogy meggyulladt.
Az idős asszony ijedtében egy vödör vízzel
a felhevült olajat leöntötte, és a körülötte
lévő dolgok azonnal lángra kaptak. Az idős
pár épségben el tudta hagyni az épületet. A
tűzesetben senki nem sérült meg, viszont a
melléképület teljesen kiégett.

Tankó-Walter

és társa Kegyeleti kft.
Éjjel-nappal ügyelet
06-20/9311-711, 06-30/661-5831

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Cegléd, Rákóczi út 30-32. 53/317-225
CEGLÉD KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!
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Vége a ceglédi vasútvonal
felújításának

VASÁRNAP BEFEJEZŐDÖTT A CEGLÉDI (100a)
vasútvonal bevezető szakaszának felújítása,
a munkálatok miatti menetrendi korlátozások
hétfő hajnalban véget értek, azonban a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetének felújítása
miatt hétfőtől változik a ceglédi elővárosi és
a záhonyi sebesvonatok menetrendje – közölte Kavalecz Imre, a Mávinform sajtóügyeletese vasárnap az MTI-vel.
A közlemény szerint a májustól augusztus
végéig tartó munkálatok során a ceglédi vonal Nyugati pályaudvar és Városligeti elágazás közötti szakaszán 5,6 kilométeren átépítették a vágányokat, váltókat cseréltek ki, és a
távközlési eszközök, a
biztosítóberendezések,
valamint a felsővezeték
karbantartását is elvégezték a szakemberek.
Korszerűsítették továbbá
a meglévő váltófűtési
rendszereket, így a váltók már nem fognak lefagyni a téli időszakban.
– olvasható a közleményben. MTI

Testkamerát kapnak
a kalauzok

TÖBBEK KÖZT A BUDAPEST-CEGLÉD-Szolnok
a vasútvonalon is kötelezően használandó
testkamerát kapnak a kalauzok. A támadások
megelőzése érdekében augusztus 31-től kötelező lesz a testkamera használata a vasúti
jegyvizsgálóknak a bántalmazásokban leginkább érintett budapesti elővárosi vasútvonalak kijelölt járatain – közölte a MÁV az MTIvel. A közlemény szerint az utóbbi években a
vasúttársaság intézkedéseinek köszönhetően
csökkent a súlyos konfliktusok száma a vonatokon, 2018-ban 123, 2019-ben 70, idén
pedig eddig 48 esetben bántalmaztak jegyvizsgálót szolgálatteljesítés közben. MTI

Újra utazhatunk a KISS
emeletes vonatokkal

AUGUSZTUS 24-ÉN ÚJRA ÚTNAK INDUL a
KISS emeletes motorvonat a Budapest-Nyugati–Vác–Szob vasútvonalon, és várhatóan
szeptemberben kezdheti meg a következő
jármű is az utasforgalmi próbaüzemet a
Budapest-Nyugati–Cegléd–Szolnok vonalon. Az új emeletes motorvonat az előzetes
vizsgálatokat, teszteket követően, a szükséges engedélyek birtokában kezdte meg márciusban az utasforgalmi próbaüzemet, amit a
kialakult járványügyi helyzet miatt meg kellett szakítani. A munkálatok befejezését és a
második KISS elkészülését követően szeptember közepétől a ceglédi 100a vonalon is lehet
már utazni majd a KISS
motorvonatokkal – írja a
MÁV a friss közleményében.

Szigorít a
MÁV-START és
a Volánbusz

SZEPTEMBER 15-TŐL SZIGORÍTANAK a közlekedési szolgáltatók: leszállítják a maszk
nélkül utazókat. Május eleje óta kötelező a
tömegközlekedési járműveken a maszk vagy
kendő használata, de eddig csak figyelmeztették azokat, akik ez nem tették meg, a hónap közepétől azonban kizárhatóak az utazásból azok az utasok, akik nem hordanak
az orrukat és szájukat eltakaró maszkot, kendőt vagy sálat a MÁV-START és a Volánbusz járatain.
Mindkét közlekedési társaság arra kéri utasait,
hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat,
lázzal vagy meghűléses tünetekkel járó betegség esetén ne vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket. A sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében jegyés bérletvásárláskor részesítsék előnyben az
elektronikus jegyvásárlási lehetőségeket, például a MÁV applikáció használatát.
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Interjú

Megelőzik a gyerekbaleseteket

a

Idén is megújultak iskolakezdésre a
zebrák Cegléden az iskolák környékén. A gyalogátkelőknél vörös festékkel emelték ki a felfestéseket a
Várvag Kft. munkatársai. Szeptemberben a tanévkezdéskor már hagyományosan erősebb rendőri jelenlét tapasztalható Cegléden.

jelentősen megnövekedő forgalom, a gyerekek és szülők biztonsága érdekében reggel és kora délután az iskolák környékén a kijelölt gyalogosátkelő helyeknél teljesítenek szolgálatot az egyenruhások. Sós Zsanett r. törzsőrmester, a Ceglédi
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztályának munkatársa lapunknak elmondta:
– Már hagyomány, hogy szeptember 1-től
egy hónapon át segítjük a belvárosi forgalmat rendőr kollégáimmal. Elsősorban az a
célunk, hogy megelőzzük a gyerekbaleseteket. Tapasztaljuk a nyári kerékpáros rendőri
akciók során is, hogy időnként a figyelmetlenség, de sokszor a szabályok nem tudása
okozza a szabálysértéseket. A fiatalok, gyerekek sokszor nincsenek tisztában a közle-

kedési szabályokkal, ezért tartunk az iskolákban előadásokat, de sokszor az utcán figyelmeztetjük őket arra, hogyan kell alkalmazni a tudást.
– Melyek iskolakezdés kapcsán a leggyakoribb hibák a közlekedők részéről, amiket
tapasztalnak?
– Igen gyakori, hogy a kerékpárral közlekedő szülő a gyerek előtt megy és nem a háta
mögött. Ha megállítjuk a szülőt, sokszor
nem is érti, miért nem jó ez. Ilyenkor elmondjuk, hogy az a baj, hogy nem látja a
gyerekét, nem tud szólni neki, hogyan közlekedjen, vagy hogy álljon meg, sőt azt sem
látja, ha valami miatt már nem követi a gyerek a szülőt. Azt szoktuk mondani, hogy a
gyerek hátsó kerekénél legyen a szülő első
kereke, így szólni tud, meg tud akadályozni
veszélyes helyzeteket.
A gyalogosok esetében a nyár folyamán piktogramok felfestésével figyelmeztetünk a körültekintő közlekedésre. Az autósok részéről
az a leggyakoribb probléma, hogy a megnövekedett forgalom miatt türelmetlenek a járművezetők és nem figyelnek annyira a gyalogosokra, kerékpárosokra. Nekik azt tanácsolom, induljanak el időben, ne kelljen a késés miatti stressz-szel is megküzdeni, ezzel is
törekedjenek a biztonságos közlekedésre.

Készült Magyarország Kormánya
megbízásából.

Védd a magyar munkahelyeket!

Válaszd
a hazait!
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ajtóanyag

Új laboratórium a BÁCSVÍZ Zrt-nél

Kecskemét,
2020. 09. 08.

a

MODERN LABORATÓRIUM ÁTADÁSA
A BÁCSVÍZ
ALAPÍTÁSÁNAK
ÉVFORDULÓJÁRA
megvalósult korszerű technológiával felszeSajtónyilvános
ünnepség 70.
keretében

adták át szeptember 8-án Kecskeméten a – ceglédi vízszolgáltatást is
végző – BÁCSVÍZ Zrt. új laboratóriumát. A cégnél régi álom vált valóra,
amikor július elején megkezdődhetett
a munka a megjelenésében is impozáns épületben.

földszintjén
55 különböző
ónyilvános ünnepség keretében adták át szeptember 8-án a BÁCSVÍZrelt
Zrt. laboratórium
új laboratóriumát.
A
nél régi álom vált valóra, amikor július elején megkezdődhetett a munka a megjelenésében is imfunkciójú
helyiség
található,
az
épület emeáns épületben. A részvénytársaság Izsáki úti, központi telephelyén az elmúlt évtized legjelentősebb
esztése keretében, tizennégy hónap alatt valósult meg a mintegy 700 millió
száz százalékletiforintos,
szintjén
pedig a gépészeti helyiségek
önerős beruházás.

kaptak helyet. Az épületgépészet különlegessége, hogy télen a fűtéshez, nyáron a hűtéshez
szükséges hőenergiát az ivóvízből
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rű építészeti elrendezéssel
párhuzamosan
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egy impozáns terasz, valamint egy élő tó teÝĦÄòÄŇÅĝĦÝŇÄúúÅÓŁÙĄú§ēì§§ò§ĦĦÄÓŁƕ§ŖŕƚĝŇ¨Ň§½ÝÄòĺ¨Ė¨ĝăïú§ïùÝú½ÄúĦÄïÝúĦÄĦ¶ÄúùÄÓÒÄòÄòċƕïăĖĝŇÄĖĴò§¶ăĖ§ĦĄĖÝĬùÅēıòĦÒÄòƚ
 az új építményt.
szi természetközelivé
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részvénytársaság
Izsáki
úti,
közA
BÁCSVÍZ
Zrt.
laboratóriumának
1997.
ciójú helyiség található, az épület emeleti szintjén pedig a gépészeti helyiségek kaptak helyet. Az épületgépészet különlegessége,
ĦÅòÄú§ÒĴĦÅĝÙÄŇƕúŁ¨Ėăú§ÙĴĦÅĝÙÄŇĝŇıïĝÅÓÄĝÙċÄúÄĖÓÝ¨Ħ§ŇÝĺĄĺßŇ¶ċòúŁÄĖÝïƚÒĬúï·Ýăú§òÝĦ¨ĝÅĝ§ĖÄú½ÄòĦÄĦÅĝĝŇÄĖĴÅēßĦÅĝŇÄĦÝ

ponti telephelyén az elmúlt évti- óta meglévő, folyamatosan
megújított akk½ÄŇÅĝĝÄòē¨ĖÙĬŇ§ùăĝ§úÄÓŁÝùēăŇ¨úĝĦÄĖ§ĝŇƕĺ§ò§ùÝúĦÄÓŁÅòċĦĄĦÄĝŇÝĦÄĖùÅĝŇÄĦïĈŇÄòÝĺÅ§ŇĭìÅēßĦùÅúŁĦƚ
zed legjelentősebb fejlesztése ke- reditációja lehetőséget biztosít arra, hogy a
y=¢¢ĖĦƚò§¶ăĖ§ĦĄĖÝĬù¨ú§ïŕŝŝśƚĄĦ§ùÄÓòÅĺċƕÒăòŁ§ù§Ħăĝ§úùÄÓĭìßĦăĦĦ§ïïĖÄ½ÝĦ¨·ÝĄì§òÄÙÄĦċĝÅÓÄĦ¶ÝŇĦăĝßĦ§ĖĖ§ƕÙăÓŁ§·ÅÓĝŇăòretében,
tizennégy
hónap
alatt
cég szolgáltatási
tevékenységéhez
kapcsoĦ¨ĝÝĦÄĺÅïÄúŁĝÅÓÅÙÄŇï§ē·ĝăòĄ½ĄĺÝŇĝÓ¨ò§ĦăïùÄòòÄĦĦĦÄòìÄĝßĦĝÄ§ïıòĝċıÓŁÒÄòÄïĦċòÅĖïÄŇċùÄÓĖÄú½ÄòÅĝÄïÄĦÝĝƕ§ùÄòŁÄïìÄòÄúòÄÓ





 



 


or összes bevételének mintegy 30
százalékát
teszik
ki.
Ennek
mértékét
szeretné
tovább
növelni
a
vállalat
vezetése,
így
kiemelt
valósult meg a mintegy 700 mil- lódó vizsgálatok mellett teljesítse a külső
ĝĝ¨Óĭ¶ċĺßĦÄúÝ§ŇăúıÓŁÒÄòÄïĝŇ¨ù¨Ħƕ§ïÝï§y=¢ƪúÅòĺÝŇĝÓ¨òĦ§Ħú§ïĝŇÄúúŁĺÝŇÄĦƕÝĺĄĺÝŇÄĦĺ§ÓŁ§ï¨ĖùÄ½Äú·ÅĝÒıĖ½ċĺÝŇÄĦƚ
lió forintos, száz százalékban ön- ügyfelektől érkező megrendeléseket is,
ăĖ§ĦĄĖÝĬùÒÄòïÅĝŇıòĦÅĝÄòÙÝĺ§ĦăĦĦùĬúï§Ħ¨Ėĝ§Ýƕĺ§ò§ùÝúĦ§ìĄòĝŇÄĖĺÄŇÄĦĦÒăòŁ§ù§ĦăïòÄÙÄĦċĺÅĦÄĝŇÝï§ĦÄĖĺĝŇÄĖĴƕ¨Ħò¨ĦÙ§ĦĄƕĦÄòìÄĝßĦerős
beruházás.
amelyek jelenleg a labor összes bevételének
ŁăĖÝÄúĦ¨òĦùĴïĈ½ÅĝĦÅĝ§ĝŇßúĺăú§ò§ĝıÓŁÒÅòïÝĝŇăòÓ¨ò¨ĝĦƚŇÝĺĄĺßŇ§òÄÓ§ò§ēĺÄĦċ¶¶ƕÄÓŁĭĦĦ§ò§òÄÓĦĈ¶¶ÄĦĺÝŇĝÓ¨òĦƕòÄÓĝŇÝÓăĖĭ¶¶§ú
ċĖŇĈĦĦÅòÄòùÝĝŇÄĖƕßÓŁïÝÄùÄòĦìÄòÄúĦċĝÅÓĴ§Ň§ĦÅúŁƕÙăÓŁ§y=¢¢ĖĦƚĝ§ì¨Ħƕ§ïïĖÄ½ÝĦ¨òĦò§¶ăĖ§ĦĄĖÝĬùù§òĖÄú½ÄòïÄŇÝïƚ
A korábbi laboratórium 1993-ban költözött
a cég Mindszenti körúti telephelyére, ahol
egy kétszintes, korábban kazánházként
funkcionáló épületrészben kapott helyet.
Az új labor megépítésének szükségessége
már a 2000-es évek elején felmerült, ugyanis szolgáltatási terület bővülése valamint az
egyre komplexebb feladatok ellátása és az
ahhoz kapcsolódó folyamatos műszerbeszerzések miatt szűkössé vált az épület. Mivel a létesítmény bővítése nem jelentett volna optimális megoldást, 2014-ben elindult
az Izsáki úti központi telephelyen felépíten- mintegy 30 százalékát teszik ki. Ennek
dő laboratórium tervezési
folyamata.
mértékét szeretné tovább növelni a vállalat
Sajtóanyag
2018 második félévében nyílt
lehetőség
arvezetése, így kiemelt fontosságú bővíteni
Kecskemét,
ra, hogy a részvénytársaság kedvező feltéte- azon ügyfelek számát, akik a BÁCSVÍZ2020. 09. 08.
lekkel vehesse fel a beruházás megvalósítá- nél vizsgáltatnak szennyvizet, ivóvizet vagy
sához szükséges banki hitelt, mely révén, a akár medencés fürdővizet.
közgyűlés jóváhagyása után, 2019 február- A laboratórium felkészült és elhivatott
jában indulhatott meg az építkezés.
munkatársai, valamint a jól szervezett foA kivitelezés tizennégy hónapja alatt MODERN
egy, a lyamatok
lehetővé teszik a tervszerű,
átlátLABORATÓRIUM
ÁTADÁSA
21. századi elvárásoknak minden tekintetben ható, teljesítményorientált működést és a
A BÁCSVÍZ ALAPÍTÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁ
megfelelő, korszerű laboratórium épült fel. színvonalas ügyfélkiszolgálást. Az ivóvíz a
Beépített alapterülete Sajtónyilvános
több mint 900
m2. A keretében
legalapvetőbb,
egyúttal a legtöbbet
ünnepség
adták át szeptember
8-án a BÁCSVÍZ
>>>Zrt. új labor

ábbi laboratórium 1993-ban költözött a cég Mindszenti körúti telephelyére, ahol egy kétszintes, korábban kazánházként funkcionáló
etrészben kapott helyet.

cégnél régi álom vált valóra, amikor július elején megkezdődhetett a munka a megjelené
pozáns épületben. A részvénytársaság Izsáki úti, központi telephelyén az elmúlt évtized le
fejlesztése keretében, tizennégy hónap alatt valósult meg a mintegy 700 millió forintos, sz
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vizsgált, legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, így kiemelt jelentőségű az a tény, hogy
a BÁCS VÍZ Zrt. saját, akkreditált laboratóriummal rendelkezik.
A BÁCSVÍZ Zrt. új laboratóriuma várja leendő ügyfeleit, partnereit ipari víz, ivóvíz,
szennyvíz, medencés fürdővíz mintavételeire
és vizsgálataira és használati melegvízből, fürdővízből legionella baktérium vizsgálatára.

Állampapír-értékesítési
pont nyílt

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ÉRTÉKESÍTÉSI
pont nyílt szeptember 10-én Cegléden a
Ceglédi Járási Hivatal földhivatali épületében. Folyamatosan emelkedik a lakosság
állampapírállománya, már meghaladja a
8700 milliárd forintot – hangzott el az átadón. Az állampapírok hozzávetőleg 30 százalékát a Magyar Államkincstárnál vásárolják az emberek. Különösen népszerű a babakötvény, az Államkincstárnál kötvényt vásárló hozzávetően 440 ezer ügyfél közül
minden második élt eddig e lehetőséggel.
A lakosság állampapír iránti fokozódó igényeinek kiszolgálására 22 értékesítési iroda működik a megyeszékhelyeken és Budapesten.
Ezeken kívül 56 olyan értékesítési pontból áll
a hálózat, amely heti legalább egy alkalommal
fogadja az ügyfeleket. A ceglédiek eddig
Kecskemétre jártak az államkötvénnyel kapcsolatos ügyeik intézésére, mostantól pedig a
város központjában a földhivatal épületében
átadott új irodában helyben is elérik a szolgáltatást, egyelőre minden csütörtökön, ahol 7
ablaknál várják a munkatársak az ügyfeleket.

Tisztújítás a Vöröskeresztnél

ÚJ VEZETŐSÉGE VAN A CEGLÉDI Vöröskeresztnek. A szervezet közösségi oldalán köszönte meg az eddigi vezetők munkáját és
mutatta be az új vezetőségi tagokat: „Megint
elszaladt 4 év, önkénteseink mandátuma letelt.
Szombaton választottuk meg újból vezetőségünk tagjait. Köszönjük sok évtizedes munkáját Osgyáni Györgyné Erzsikének, aki két cikluson át megyei vezetőségi tag volt. Köszönjük Koltainé Mama Eszter elnöki munkáját.
Kívánunk nekik sok egészséget. Köszöntjük
az új vezetőséget: Varga Sándorné Marika
Elnökasszonyt, Lénárt Lászlóné Editke titkárt
és Vadas Vivien vezetőségi tagot és megyei
küldöttet. Sikeres munkát kívánunk nekik!”

Megszűnt az MSZP
Pest megyében

FELOSZLATTA AZ MSZP A PEST MEGYEI szervezetét – erősítette meg a Hír TV-nek a területi szövetség elnöke. Fekete Zoltán azt mondta, ő még nem kapott hivatalos értesítést az
ügyben, helyi párttársai viszont igen, így tőlük
tud a történtekről. A politikus szerint Tóth
Bertalan, az MSZP elnöke többszörösen
„megerőszakolja” az alapszabályt annak érdekében, hogy megtartsa pozícióját és távol tartsa a tisztújítástól a Mesterházy Attilát támogató regionális szervezeteket. Tóth Bertalan egy
egyoldalú tisztújítást szeretne csinálni, mivel
Pest megye többsége Mesterházy Attilát támogatná, ezért ezt az utat választotta, és mindenféle hatalmi döntésekkel próbálja elkerülni azt, hogy mi részt tudjunk venni a kongresszuson. – nyilatkozta Fekete Zoltán és hozzátette: minden törvényes eszközzel megpróbálják az igazukat kivívni. Forrás: Origo
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Vita a bizottsági ülésen

a

Elbírálták augusztus 27-én Cegléd Város Önkormányzata 2020 II. félévi humánkeret pályázatait. A 3 millió Ft Humán Bizottsági keretre civil szervezetek
és magánszemélyek pályázhatnak,
idén több mint 14 millió forint értékben pályáztak a keretre.

z ellenzéki és kormánypárti delegáltak azonban nem értettek
egyet, ezért az előbbiek kivonultak a Humán Bizottság nyílt üléséről. László Ágnes, a 3. választókerület önkormányzati képviselője a közösségi oldalon számolt be a nyilvánosságnak arról, miért vonultak ki az
ülésről.
„Nincs mit szépíteni a dolgon felálltunk.
Nem tartottuk elfogadhatónak, hogy a javaslatunkat a Humán Bizottság fideszes
képviselői, kihasználva létszámfölényüket
kicsinyes indokkal elutasították.” (…) „Az
ellenzéki delegáltak nagyon nehéz döntés és
hosszú mérlegelés után arra az elhatározásra jutott, hogy korrekt módon az igényelt támogatásokat kívánja megszavazni a pályázóknak vállalva azt, hogy a keret szűkössége miatt lesznek olyan programok, amelyekre sajnálatos
módon az idén nem jut.”
A támogatottak körébe öt civil
szervezetet javasoltak, de
„fideszes képviselők tartózkodással elutasították a javaslatunkat, mert szerintük ilyenkor
a pályázók többszörösét kérik
annak, ami valójában szükséges. Kértük, hogy fogadják el a
javaslatunkat, amely korrektséget és együttműködést tükrö-

zött, hiszen a keretnek csupán az 50% használtuk fel és maradék 50% elosztásának a lehetőségét a fideszes tagoknak ajánlottuk az
együttműködés jegyében. Nem éltek vele,
melynek eredményeként a pályázati pénzekből ugyan több szervezet is részesül az általunk javasoltak közül is, azonban minimális
és nevetséges összegben.” – írta a képviselő.
Lapunk megkereste a Fidesz képviselőcsoportját és az alábbi választ juttatták el nekünk:
„Ez egyszerű hisztéria volt. Földi Áron képviselő például nem állt fel, nem hisztizett.
Békésen, egyetértve szavazott. A Humán Bizottság bal oldali tagjai azt hiszik, hogy a pályázati pénzeket politikai paritás alapján
osztják fel. Nem így van, a pályázat tartalma
szerint kell dönteni felelősen, higgadtan.”
A Fidesz képviselőcsoportja később a közösségi oldalára is feltett egy éles hangú
közleményt: „Nem csak etikátlan, hanem
jogellenes is a ceglédi baloldal viselkedése
a Humán bizottság által kezelt pályázati keret ügyében. Visszautasítjuk a Czigle hisztijét. Nem kell lelépni az ülésről, ha valami
nem tetszik. Ez a munkájuk! Törvény szól
róla: „köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali eljárásában részt venni.” – írta a
közlemény.
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Polgármesteri közlemény

DR. CSÁKY ANDRÁS POLGÁRMESTER a közösségi oldalán számolt be az elmúlt időszak ceglédi beruházásainak alakulásáról. A közleményben szerepel a közvilágítás, a mozi tetőfelújítása, kerékpárutak átadása és a város csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása is.
„Tesztüzemben az alkonykapcsolós közvilágítás: közel egyéves előkészítő munka után alkonykapcsolós közvilágítás működik a városban. Jelenleg az új rendszer tesztelése és finombeállítása zajlik, ezért előfordulhat, hogy a
lámpák még nem a megfelelő időszakban kapcsolnak. Amennyiben észrevételük lenne a beállítással kapcsolatban (korán vagy későn kapcsol be a rendszer) jelezzék azt felénk. Köszönöm a környező 6 település polgármesterének
pozitív hozzáállását, ugyanis az átállást csak
együtt lehetett megvalósítani. Reményeim szerint legkésőbb a jövő héten a Kölcsey tér közvilágításának problémája is megoldódik.
• Jó ütemben halad a mozi tetőzetének felújítása. Néhány héten belül elkészül a cserép
borítás és reményeim szerint ezzel megszűnik az állandó beázás, mely a már korábban
elvégzett energetikai felújítást rongálta. Az
eltávolított pala veszélyeshulladék lerakó
helyre kerül elszállításra.
• Átadták a forgalomnak a Puskaporos utcát
és nemsokára a Pesti úti kerékpár utat is birtokba vehetik az biciklivel közlekedők. A
Külső-Kátai úti kerékpár út átadásának határideje szeptember vége. Megvallom őszintén, kétségeim vannak, hogy a kivitelező tartani tudja a határidőt.
• Aláírásra került a felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének felújítására, fejlesztésére
szolgáló beruházás kivitelezési szerződése. A város korábbi pályázat révén 280 millió forint támogatást kapott erre. A beruházás keretében az
alábbi létesítmények építése és felújítása valósul
meg: Malomtó széli árokrendszer rekonstrukciója, esés növelése, becsatlakozó utcák bekötése,
„Tesco tározó tó” kotrása; Szűcs telep „C2”-es
elvezetőjének rekonstrukciója, becsatlakozó utcák bekötése, Mező utca csapadékvíz elvezetésének javítása, Cigányszéki főcsatorna kotrása.
A kivitelezési megkezdésének időpontja 2020.
szeptember, befejezési időpontja: 2021. ősze.”

László Ágnes és Varga
Franciska a Jobbikban

JAKAB PÉTER A JOBBIK ELNÖKE közösségi
oldalán jelentette be, hogy pártjához „csatlakozott két lelkes, fiatal politikus”, László
Ágnes ceglédi önkormányzati képviselő és
Varga Franciska a Pest megyei közgyűlés
képviselője. Mindkét ceglédi politikus a tavaly őszi önkormányzati választási kampányban a Czigle Egyesület színeiben indult, Varga Franciska akkor még a Momentum tagjaként. Márciusban kilépett a Momentumból és független képviselőként folytatta tevékenységét.
„Személyemmel egy Dél-Pest megyéből
származó képviselővel bővült a Jobbik, így
már teljes a megye képviselete frakción belül. Köszönöm a támogatást és az eddigi segítséget!” – nyilatkozta Varga Franciska a
bejelentés után.
László Ágnes is nyilvánosan nyilatkozott:
„Cegléd Város önkormányzati képviselőjeként változatlanul az egyetlen cél, hogy megköszönjem és megszolgáljam azt a támogatást, amit a 2019. választáson a körzet lakói
és Cegléd lakói megtiszteltek. Ezt a célt szolgálja többek között csatlakozásom a Jobbik
csapatához, ahol a vidéki ember is megbecsülést és tiszteletet kap. A Jakab Péterrel
folytatott 1 órás megbeszélésen többek között szóba kerültek a város ügyei és a jövőbeni elképzelések. Kérek mindenkit, hogy elsősorban embert lásson bennem és képviselőt, hiszen a célunk továbbra is közös: egy
élhetőbb Cegléd megteremtése!”
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Tudomány

Nem mutatott fügét az év…

„fityiszt neked!” 1505-ben már
megjelent a hazai forrásokban.
Egy pannonhalmi szerzetes a
bakonybéli apáthoz írt levelében
panaszolja, hogy gúnyolódásképpen csipiszt (fica-t) mutattak neki. Bár lekicsinylést is kifejeztek „fügemutatással”, gonoszelhárító mozdulat is volt. A
magyar népi hitvilágban elsősorban szemmel verés megelőzésére használták. A kettős
fügemutatással védekezni lehetett a támadó
kutyák ellen. A két
kézzel való fügemutatás a varázsló
mozdulat megerősítése volt.
Másik
érdekes
adat, a komáromi
vár egyik sarkán
fügét mutató szűz
van kifaragva – a
vár erejének jeleként. Hozzánk velencei közvetítéssel érkezett a jelentése, az pedig az
ókori görög és római hagyományokra vezethető viszsza. Erotikus és
csúfolkodó értelme
a „fügemutatásnak” a mai napig
megmaradt, az előbbivel a magyar katonák
is találkoztak – felkínálkozó értelemben – a
harcok csendjében, az olasz fronton...
A gyümölcsre térve: a hazai fügefák és bokrok 2019/2020 telén valóban fügét mutattak,
mert a mostani telünk nem tette próbára e
mediterrán gyümölcsfajt. Az óvatos „tulajok” védték a téltől a vesszőket. A megfigyelés és óvás a bokrokra vonatkozik, mert

a MR Pagodájában és a FÁNK Növénykertjében a törzses fügék bírják a hazai teleket.
Sőt! Becsehelyen már üzemi fügeültetvény
létesült, Keszthelyen pedig tudós barátom,
Szabó István botanika professzor füge-génbankot tart fenn.
Összegezve a tapasztalatokat, 2020 tavaszára a füge növény sok fügét mutatott nekünk!
De nemcsak a takarás szükségessége, hanem a füge termésképzési sajátságai miatt.
A mediterrán vidékeken a fügének 3 gyümölcsnevelési szakasza van. A csúcsrügyek melletti serlegvirágzatok – termés lett belőlük –
is „gyümölccsé kívánnak” alakulni,
mert a füge darázs
egyre otthonosabban
viselkedik
Cegléden. A serleg
alakú virágzat piciny nyílásán e rovar befér, végigjárja a hím és női virágocskákat, de az
édes nedűtől elnehezülve, temetője
lesz a gyümölcs.
Nem kell keresni a
magvas fügékben,
mert oly piciny,
hogy éréskor már észre sem vehető.
Az 1. stádiumú fügék lassan megérnek, de
már mutatkozik a 2. stádiumú virág-gyümölcskezdemények nagy száma. Ekkor már
a fügedarazsakra nincs szükség, mert megtermékenyülés nélkül, ún. partenokarp módon fejlődik a virágzati serleg, megvastagodás után édesedik is. Ha a tréfáskedvű időjárás megengedi, lesz még 3. stádiumú ter-

mése is. Ez azonban elmarad a középső szakasz hozamától.
Sok-sok érdekességet lehetne még elmondani a fügéről, de elég az, ha hallgatóimat szigorlatokon gyötröm a sajátos ismeretek viszszaadásával. Könnyítve a füge tudományt,
legyen szó inkább a fő fajtacsoportokról:
zöld, sárga és lila húsú fajtákról; továbbá a
friss fogyasztásra, illetve aszalni való fügékről. Nagy a Ficus-nemzetség, egy angol monográfiában 870 fajt írtak le, közülük 300340 faj gyümölcsét fogyasztják is – emberek
és ínyenc állatok egyaránt.
A fügebarát háziasszonyoknak tudom
ajánlani a következő receptet. Az éretlen
és nagyjából kifejlődött fügét becsüljék
meg. Ugyanis ha az 1. vagy a 3. stádiumú
fügék fejlődése megáll, de nem hullik le,
érdemes összegyűjteni azokat (pl. fagyok
előtt) és ecetes cukros lében célszerű 4-6
alkalommal főzni. Eltűnik az ecetes íz, és
az edényben valójában siettethetjük a füge megérését. Mindezt a tudományt egy
kedves török kolléganőtől lestem el a
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Cukurova
Egyetemen,
Adanában.
Még van más praktikus javaslatom is. Nem
jó csupasz bőrünknek az érintkezés a fügelevéllel, ugyanis a ficin kellemetlen viszketést okozhat. Talán ez a legjobb bizonyíték,
hogy az Édenből való kiűzetés után öltözetnek nem használták a leveleket. A félérett gyümölcsök viszont kiváló gyulladáscsökkentők. Elizeus próféta gyógyításra
használta, a vad füge éretten tápláléka volt
Keresztelő Jánosnak a sivatagban. A füge
faanyaga nagyon szívós, a fáraók országában belőle készült a múmiakoporsó. A füge
igazi kultúrnövény, a Kárpát-medencei
megjelenése tudományosan nem tisztázott,
de hogy jól érzi itt magát – Cegléden is bizonyítható. A Borz utcai matuzsálemi korú
bokorfa híressé lett, igaz, a télvégén erőteljes ifjítás és „ligetesítés” történt, ami a termést csökkentette. De a Budai, Balaton.vidéki és dél-dunántúli példányok mindegyike ugyanilyen kíméletet érdemel, mint a
ceglédi, mert jövőre már újra bőtermésre
számít gazdája. ESDÉ

Erősítse immunrendszerét a

Klément Borház
100%-os szűretlen gyümölcsleveivel!
Megtalálhatja köztük a kedvenceket:

 Homoktövis-Alma
 Cékla-Alma  Sütőtök-Alma
 Birs-Alma  100% Almalé

Jöjjenek be boltjainkba és kóstolják meg vitaminbombáinkat!

MINTABOLT

Cegléd, Árpád utca 21.

Nyitva tartás: kedd-péntek 10-18,
szombat: 8-1200
Vasárnap és Hétfő zárva

Facebook: Klementcsaladiboraszat
Instagram: klementborhaz
E-mail:
klementborhazleuzem@gmail.com
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Képekben

Városi lények

osztolányi Dezső Zsivalygó természet
írása adta az ötletet, hogy a
gyengülő nyári napfényben
megszólaltassak olyan lényeket,
amelyeket csak ritkán figyelünk
meg. A kellemetlen szagú poloska hasa szép tud lenni(1); a bogáncs fészek gazdag
nektárforrás(2); a káposztalepkék nem mindig
harcolnak(3); de a sáska
csak mímeli az imádkozást, pedig vérengző (4);
gyomként harcolunk ellene, pedig régi zöldségfélénk(5); gyökeremből
cikóriakávé készül(6);
Kossuth szavaitól meg
Nektárt
kinyíltam…(7)
kínálok
SZABÓ SÁNDOR

Kossuth beszédére kinyíltam
Gyökeremből kávét főznek

Imádkozni nem tudok…

Csak a hasam szép
Ketten vagyunk

Saláta is lehetnék

a
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Gondolat

Meredélyben

mondás szerint életünk meg van
írva a sors könyvében. De tegyük hozzá: abba mi magunk is
beleírunk. Arról is szól népi bölcsesség, hogy a sors kereke forog, egyszer lent, egyszer fent.
Azért lent, mert kihívták maguk ellen a sorsot, vagy mert megadják magukat a sorsnak.
Meredélybe kerülnek. Megfogják-e a mentőkötelet? Róluk szólnak a sorozat írásai.
(Bár nyíltan beszéltek sorsukról néhány évvel ezelőtt, megzavarni nem akartam életüket, vártam a közléssel. Ez okból monogrammal jegyzem őket, s azért is, mert történetük tanulsága lehet a közérdekű.)

A HAJLÉKTALAN (1.)

„A közmondás szerint a legjobb ló is megbotlik; kérdés csak az: a botlásnak oka külső tárgyakban vagy biztos lábak hiányában
van-e?” (Eötvös József)
Hajlék. Szép
szó. Eredetileg fűzfavesszőből
font sátorféle építmény,
amely lakója fölé hajlik, hogy oltalmat adjon. Aki ezt
elveszíti, az
hajléktalan.
Ez drámai
szó. A helyzet is.
D.Sz. nem
mesél
az
életéről,
mert nem

szereti a mesét, holott gyerekkorában még
németül olvasta a Grimm-kalandokat. A reális világban tájékozódik, ezért beszámol
élete történetéről, színezés nélkül.
Jó családi körülmények között nőtt fel, el is
kényeztették. Ha az utcában több ház ablakát betörte labdájával, apja szó nélkül kifizette a kárt. Csak a foci érdekelte. Tizenkét
éves korában már igazolt játékos volt, később a megyei „egyben”, majd az akkor NB
II-es Vasasban játszott. A csúcsot az NB I-es
Zalaegerszeg jelentette. Bújtatott sportállást
kapott a régi szép idők álnoksága szerint.
Hetente kétszer ment be a „munkahelyére”,
fölvette az overallt, s délelőtt nyolctól tízig
„dolgozott”. Ha beért ilyen korán… Sok
pénzt keresett, ebből alakította ki a könnyű,
laza, bulis életét. Szerette a szép ruhákat. Az
alkoholt nem, csak a nőket fogyasztotta.
Férfibüszkeséggel adta elő: „Egy együttlét
három-négy kilométer futás energiáját veszi
el, s én hosszútávfutó voltam. Az edzéseken
viszont pár lépés után kipukkadtam, hamarosan taccsra kerültem – a sportkarrieremmel együtt.” Itt kezdődött a leszálló ág.
Az ország másik felébe került. Megnősült.
Egy manökent vett el, grófi származék, igazi kékvérű. Még nem állt le a korábbi pörgésről. „Mentem, mint a gép.” Maradt még
pénze, gyűltek a haverok, egész >>>

Illusztráció
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Veszíteni tudni kell – bújt elő belőle az egykori sportember felfogása. Talán csak napokig. „Hozzányúltam az alkoholhoz. Addig
nem ittam. Egy üveg whiskyvel kezdtem.
Utána már piáltam keményen.” Kellett a

pénz, ezért egy magángazdálkodóhoz szegődött el, aki rabszolgaként bánt vele. „Kevés
lóvé, rogyásig meló. Tizenöt kilót fogytam.”
Elgondolkodtató, amit mondott. Poénnak
szánta (nem biztos), én a szavait keserűnek
éreztem, sőt igaznak. Nemcsak egyéni, hanem társadalmi képeket is felvillantott. „Csak
filózok. Mondd meg, hol laksz, megmondom,
ki vagy! Sorolom a csórótól a nagymenőig:
bódé, viskó, kunyhó, kvártély, panel, ház, villa, palota… De ezek között nincs, amit legjobban hiányolok: a hajlék, az otthon.”
Van a szálló. A határzóna. Az innen kivezető út vihet jó vagy rossz irányba. Elsősorban
az egyénen múlik. Erre nem válaszolt. Panaszkodott: „Este nem tudok elaludni. Beindul az agyam. Miért rontottam el?! Komfortos már az eszem, hallgatni kéne rá. Így
mondom, kedvenc sportom nyelvén, hogy
azért megértsék: Még a partvonalon kívül
vagyok, de szeretnék újra pályára lépni, labdába rúgni.”
KOLTÓI ÁDÁM
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rövid időn belül kinevezték a ceglédi üzemegység vezetőjének. Két éven keresztül motorral ingázott Budapest és Cegléd között télen-nyáron, majd 1968-tól lett a városunk
lakója, szolgálati lakást kapott. A cég átalakult immár kecskeméti központtal, és akkor
a Közép-Magyarországi Pincegazdaság ceglédi gyáregység igazgatójának nevezték ki,
ahol lelkesen folytatta munkáját.
Mi ceglédiek úgy gondolom, erre az időszakra nagyon sokan emlékszünk: a csemői
kisvasút vonalán, a Kossuth Ferenc utcában
a bútorbolttal szemben álltak a tartályvagonok, (később tartályos teherautók), hozták
az alapanyagot, majd vitték a készterméket.
Folyamatos munka volt ez, amely felvirágoztatta a vállalat tevékenységét városunkban, valamint nagyon sok embernek adott
munkát. Sokan jó szívvel emlékeznek vissza
az ott tartott borkóstolókra. Az ipartelepi

slepp kísérte. („Most senki sem keres…”)
Egyik komájával Korcsma nevű italboltot
béreltek, jó befektetésnek tűnt. Ment is az
üzlet a nagy munkásszálló mellett. De miután bezárt a gyár, eltűntek a kuncsaftok.
Odébb álltak. Nyári büfét nyitottak, „de ebbe is belezuhantunk”. Közben elvált és újra
megnősült, második asszonya azonban hamarosan meghalt. Megint kocsmát béreltek.
„Ez is bukó”.
Valamilyen biznisz (nem akarta megnevezni) hozta Ceglédre. Itt találkozott egy nővel.
Földet béreltek, gazdálkodni akartak. Két és
fél évig bírták a munkát és az együttélést. A
két teljesen ellentétes természet nem fért
össze. „Minden befektetett pénzem elúszott.
Milliókról volt szó.”

In memoriam Simon Ernő

Simon Ernőre nem lehet csak néhány
szóban visszagondolni. Egész életében nagyon aktív volt, pályafutása
sok-sok sikeresen megoldott feladatot, rengeteg kihívást, komoly eredményeket és megérdemelt elismeréseket tartalmazott.

zombathelyen született 1940. december 5-én Miklós nap előtt, a
Mikulás várás közben, innen ered
második keresztneve is. A dunántúli Sárváron nőtt fel, itt folytatta
általános iskolai tanulmányait,
majd Budapestre költözött, Budafokon a borászati technikumban szerzett képzettséget.
Pályáját Balatonfüreden kezdte, utána a
Budafokon lévő Hungarovinhez került és

hordógyár létrejötte is személyének és állhatatos tevékenységének volt köszönhető.
Két évvel ezelőtt tartott az érdeklődők számára egy pincebejárást, az egykori munkahelyén, ami sajnos már rég elvesztette régi
pompáját. Hatalmas lelkesedéssel mesélt az
akkori időkben történtekről, újra átélte az
eseményeket. A pincében a kóstoló rész két
végét lezáró faldíszítést Schéner Mihály készítette kerámiából, csodálattal nézegettük.
A látogatókban felmerült
az, hogy jó lenne mindezt
valahogy megmenteni az
utókor számára. Büszke
volt a palackozó üzem létrehozására, bort, pezsgőt
és üdítőt is töltöttek. Személyesen ő tervezte a pince szivattyú rendszerét és
vezérlő pultját. Később a
Közép-Magyarországi
Borgazdasági Kombinát
vállalati tanács elnökévé
választották. Munkájáért
miniszteri elismerést kapott, rendszeresen nyert díjakat a vállalat boraival,
pálinkáival. Nagyon büszke volt ezekre, természetesen külön szekrényben
gyűjtötte a trófeákat.
Gondoltuk volna, hogy Újpest drukker volt? Többször látta vendégül a
csapatot, fia Tamás 7-8 évesen együtt rúgta
a labdát Bene Ferenccel, Zámbó Sándorral,
Fazekas Lászlóval, Váradi Bélával (Vasas) a
pince udvarán. Sőt, Cegléden a horgász
egyesület elnökhelyettese volt néhány évig.
Baráti társasággal több, mint fél évszázaddal
ezelőtt film klubot szerveztek, filmeket készítettek, felvették, előhívatták, vágták, hangosították. A barátok emlékezete szerint kifejezetten jó operatőr volt.
Aztán jöttek a nyugalmasabb évek, ahol tudását, szakértelmét, tenni akarását a bor
iránti szeretetét borrendek megalapításában
mutatta meg. A nagykőrösi Czifra Borrend
és a Cegléd és Vidéke Unghváry László
Borrend alapítása köthető hozzá. Cegléden
33 alapító taggal együtt elfogadták a ma is

41

érvényben lévő alapszabályt, elindítottak
egy töretlen lelkesedéssel, bővüléssel rendelkező egyesületet. 17 évig volt elnöknagymestere, mely cím a poszt átadása után
örökös tiszteletbeli elnök-nagymesterre változott. Rengeteg eseményt, borkóstolót, borversenyt, országos rendezvényt, bálokat
szervezett mindig nagy megelégedésre. A
vezetést át tudta adni a fiataloknak, hagyta
hadd érvényesüljenek. A háttérben mindig
ott volt és segített. 2019.
szeptemberi 3. hétfői rendezvényünknek ő volt a
házigazdája. Jó visszagondolni arra a hangulatos estére!
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségében is aktívan tevékenykedett, két cikluson keresztül
a szakmai bizottság elnöke
volt 2002-2011-ig. Rendszeresen látogatta a társ
borrendek rendezvényeit,
gyümölcsöző kapcsolatokat
ápolt velük. Nagyon sokat
köszönhet neki a Borrend.
A tanulás vágya mindig
benne volt, 68 évesen jelentkezett egy minősített
pálinka kóstoló tanfolyamra, melyen kiváló eredménnyel vizsgázott.
Büszke volt fiaira, Tamásra és Zsoltra,
unokái között egyenesen megfiatalodott.
Magaslest épített velük, valamint „medvecsapdát” készítettek. A macskáit mindig
„Pörköltnek” nevezte, a sört szívószállal itta. Fellegvára Csemő-Zöldhalomban volt,
ahova nagyon szeretett visszavonulni. Szőlőt termesztett, feldolgozta és kóstoltatta.
Örömmel mutatta be pincéjét, a benne rejlő kincseket, mindenhez volt kötődése.
Különleges borok, címkék, egyéb tárgyak
képezték a gyűjtemény magját. Elmondható róla, hogy élete a bor és a pálinka körül
forgott, bár nagyon ritkán itta, pedig korlátlanul volt körülötte mindkettőből.
Nyugodj békében Ernő bácsi!
TÚRI KRISZTINA
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História

Ez történt Cegléden 100 éve 10.

a

Ahhoz, hogy valamit szeretni tudjunk
előbb meg kell ismernünk. Így van ez
városunkkal is. Az „Ez történt Cegléden
100 éve” cikksorozat célja az, hogy
megismerve városunk múltját még
jobban kötődhessünk Ceglédhez.

CZEGLÉDI ZENEISKOLA női-kara
az Uránia mozgószínházban
1920. március 15-én hétfőn a hadifoglyok hazaszállítása javára,
19-én pénteken a Területvédő Liga céljaira, 22-én, hétfőn pedig a
zeneiskolai Énekkar fenntartási alapja javára, hangversenynyel, dalokkal és
látványos táncok
bemutatásával egybekötött előadásokat rendez. Kezdete mindenkor este
pontosan 7 órakor.
Számozott jegyek:
az egész földszint
és az emeleti páholyszékek személyenként 15 K. erkélyszék 10 K. tekintettel a jótékony
célra, felülfizetések bármelyik előadásra köszönettel vétetnek és nyilvánosan nyugtáztatnak.”
(Czeglédi Kisgazda, Czegléd, 1920. 13-ik szám Vasárnap, március 14., 3. o.)

„FIGYELEM AZ ARANYÁRÚ FOLYTONOS
emelkedése folytán felhívjuk az igen tisztelt
vásárló közönséget, hogy mielőtt ékszerárut venni vagy eladni akar, forduljon saját
érdekében bizalommal KINTZLER TESTVÉREK műórások és ékszerészekhez
CZEGLÉD, Árpád-tér, Rónay-ház.”

(Czeglédi Kisgazda, Czegléd, 1920. 23-ik szám. Vasárnap, május 23. 4. o.)

„OLCSÓ RUHAFESTÉS! Ha használt ruháit jól
és olcsón akarja újonnan festetni, forduljon
ZAKÓCS JÁNOS kelmefestő és vegytisztító műintézetéhez Czegléd, Árpád-tér, evang.
bazárépületben.”
(Czeglédi Kisgazda, Czegléd, 1920. 23-ik szám. Vasárnap, május 23. 3. o.)

„A CZEGLÉDI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM ifjúsága f. évi junius hó 2-án (szerdán) este a főgimnáziumi Mensa javára az Uránia Színház helyiségében színi előadást rendez. Előadásra kerül Farkas Imre 4 felvonásos diáktörténete, az „I g l ó i d i á k o k”. Helyárak:
I. hely 30 K. II. hely 20 K. III. hely 10 K.
Emeleti páholy 30 K. Erkélyülés10 K. Felülfizetéseket a jótékony célra hálás köszö-

nettel fogad a rendezőség. Jegyek előre válthatók Vida Emilnél az Uránia mozgóban és
a rendezőség tagjainál. Kezdete pont 8 órakor. Előadás alatt a későn jövőket nem bocsátják be, hogy a szükséges csöndet ne zavarják.”

(Czeglédi Kisgazda, Czegléd, 1920. 23-ik szám. Vasárnap, május 23. 2. o.)

„NÉPSZÁMLÁLÁS. Az élelmezés céljára elrendelt összeírás befejeződött. Eszerint a város lakossága 18402 férfi és 18906 nő öszszesen 37308 lélek. Eszerint a nő 507-el

több mint a férfi, ami csak részben tulajdonítható a háborús veszteségnek, mert a nők
mindig többen vannak a férfiaknál.”
(Czeglédi Kisgazda, Czegléd, 1920. 22-ik szám. Vasárnap, május 16. 2. o.).

„A CZEGLÉDI VASUTASOK KÖRÉBEN alakult
‘Líra’ zene egyesület hangversenyt rendez
az Uránia mozgószínházban május hó 10-én

este 8 órakor. Jegyeket előre lehet kapni az
egyesület vezetőségénél naponta este 6 órától a Széchenyi Olvasó Körben és az előadás
előtt az Uránia pénztáránál.”

(Czeglédi Kisgazda, Czegléd, 1920. 20-ik szám. Vasárnap, május 2. 3. o.)

Összeállította: BORDÁS-GIESZ ISTVÁN

Gondolat

Maszk-bölcsességek

1. Ha dohányboltba mész, esetleg hátsó
szándékkal, kettő maszkot használj, egyiket
a szemedre kis lyukkal. Nem feltűnő, ha ki
akarod rabolni.
2. A dohányos embernek ki van lyukasztva
a maszkja, hogy tudjon cigizni. Ha túlszívja
a cigarettát és későn veszi észre, kigyullad!
3. Ha presszóba mész, kissé hajtsd hátra a
fejedet. Ha zaccos kávét kapsz,
megszűri a
maszk!
4. Beszéltem
a vírussal: a
homlokodon várakozom és ha leveszed a maszkot, máris
lentebb csúszom.
5. Az újabb (és drágább)
maszk már el van látva vírusölővel – tökéletes a reklám!
6. A szép nő kifestett szája a maszk miatt
sajnos nem látható.
7. A szerelmes párnak a maszk miatt marad
a szó: Csókollak!
8. A fertőtlenítőket ne hagyd a kocsi szélvédőjén, állítólag a hőségtől felrobbanhat. Hogy
melyik típus a százféle közül, válaszd ki!
9. Az egyik boltban a pénztárnál egy maszkos férfi zsörtölődött, aki nagy szakállal és
hatalmas bajusszal rendelkezett: „Kérem
fent a maszk, látják, hogy a számtól és or-

romtól igen messzire áll. Ha jön a vírus,
ezer szál szőröm mellett simán bejut, de
nem vágatom le, mert így szoktam meg.”
10. A vérvétel
Sorakozunk tisztes távolságban a labor előtt,
több állapotos hölgy is volt köztünk. Kérdem tőlük: a vírus előttiek a pocakban lévő
babák? Jót nevettek, mert hiszen az
1-2 méter távolságot betartva, nem
sikerült volna.
Ahogy várakoztunk megérkezett egy
hölgy, maszkban,
izolált köpenyben,
kezén kék
kesztyű, cipőjét szintén fólia
fedi, kezében lista: ki nyer bebocsátást a vérvételre a korábbi bejelentkezés által. Mondom neki: olyan tetszik lenni, mint egy pingvin. Nem sértődött
meg, hanem köszönte, hogy ilyen aranyos
jószághoz hasonlítottam. Sorszám után beérkezve, a vért levevő hölgy kezén gumikesztyű, arcán plexi pajzs. Mondom: azt hittem méhészetben vagyok. Viccesen a válasz: Nem de én is mindjárt szúrok! Ügyes
volt, alig éreztem a szúrást.
Mindezt azért tudtam leírni, mert mindeddig
elkerült a vírus! Legyen így Önökkel is!
JÓZSI BÁ’
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Alkotók

Válaszok nélkül
Nyárvég: mintha minden visszatérne
az eredeti kerékvágásba, kiállítások,
összejövetelek, ötletek, remények…

rültem, hogy a CTV alaposan
körbejárta Zakar József kecskeméti tárlata kapcsán a fiatal keramikusművész tevékenységét,
több híradásban is. Remélhetőleg a következő évtizedben ott
láthatjuk majd munkáját a
Nemzeti Szalon műcsarnoki seregszemléjén (az újjáépítés után), akár az iparművészetin vagy a képzőművészetin, a műfaji
sajátosságok miatt bármelyikre esély mutatkozik. Hosszú, kitartó és szerencsére
több irányból is támogatott munka előzte
meg Csurgai Ferenc részvételét a már említett kiállításon (a CTV Szathmáry Gábor

riportjában kérdezett a háttérről), mely
meggyőződésem szerint az év legérdekesebb kiállítása lesz. A más-más stílusú művészek munkáinak együttállásai hihetetlenül izgalmas élményt adtak: Csurgai mester átláthatóan színes betonszobra kapcsolatba lépett a mögötte lévő minimalista
táblaképpel, vagy ahogyan a reneszánsz
igénnyel márványba faragott törpe és a
másfélszeres életnagyságú zsákszerű férfi
figura kontextusa uralja ugyanannak a teremnek a bal oldalát, mélyen belém ivódott. De ugyanígy feledhetetlen a kiterített
csipkék fémlemezből készített installációja, mely megfért a közelében elhelyezett
pikáns piktogramokkal és szolid kisgrafikákkal. Pedig sokkal könnyebb kevés művész egységesebb szemléletű anyagát rendezni, nem tehát volt tehát könnyű dolga
Szurcsik József festőművésznek, az MKE
oktatási rektor-helyettesének.
Itt Cegléden reménykedett a nyáron Bakányi Gyula vezette Benedek Péter Rajzkör,
hogy alkotóinak városi tájképei az önkormányzat segítségével gazdára találhatnak,
de a megvalósítás késik. Pedig milyen remek alkalom lehetett volna a Kossuth-na-

Papp Elek fotója Csurgai Ferencről

pok utcai forgataga a megmutatkozásra, de
a járvány visszatérte már szakköri alkalmaink őszi lebonyolítását is kétségessé teszi. Felerősödött művészberkekben a vita,
arról, hogy mi ízléses, mi a giccs, egyáltalán mi a jó művészet ismérve. A Hét Műtárgya rovatban Oláh Tibor megfogalmazta: korszerű és egyéni felfogás kívánatos.
Ha valaki csak magának fest, jó eséllyel
nem bánt vele senkit és persze szabad országban élünk. Eljátszunk persze a gondolattal, hogy a híres párizsi Montmartre festői, rajzolói (akik megélnek a művészetből,
ezért talán irigykedve nézünk rájuk) vajon
hogyan csinálják? Őszintén, ellentmondást
nem tűrőn tárják a turista szeme elé vizuális esztétikájuk, vagy a már bejáratott témákat ismételgetve, variálva adják kelendő stílusban portékájuk?
A Galériában a Ceglédi Fotóklub szeptemberi tárlatán az előző felvetésekre érdekes válaszokat találtam. Több fényképen is a századforduló (vagy az előtti) felfogásban rögzített
csendéletek, portrék, tájképek jelentek meg.
Lejátszódik tehát itt is, mely a XIX. század
végi francia fővárosban a fotó hatására megtörtént? Talán igen. Azzal a különbséggel
persze, hogy a fotóklub alkotói közül néhány
képmódosító eszközökkel plusz hangulatokat, jelentéseket ad fotóinak, illetve újabb
szellemiségű kivágásokkal, tónushasználattal
operál. Papp Elek – példaképe Tóth István
nyomán, mégis másként – művész-portrékat
készített Apáti Tóth Sándorról, Csurgai
Ferencről, Somos Gyuláról, melyeken háttérként az alkotásaik szerepelnek, ráadásul az adott művésznek megfelelő kompozíciós és színi
megoldásokkal.
Félve bár, de örülhetünk, hogy néhány tárlatot megrendeztek, megnyitottak. Emléktáblát állítottak a
Városházi Pantheonba Nagy László
Lázárnak, több szervezet is megkoszorúzta. Mindezt itt a Galériában a
nemrég elhunyt Markovics Ferenc
fotóművész portréja figyeli a szegletről. Hogy elégedetten-e…
P. RÓNAI GÁBOR
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A hét festménye

Szolnoki úti fények
Monológ a hét festményéhez

„OLÁH TIBOR VAGYOK, ASZTALOS. Lehet,
hogy festő. Mindennapos kerékpárutam délutáni látványa ez. Egy régi ház, amit búcsúztat a lemenő nap. Csak úgy ropog az
idő, szeretem ezt a hangulatot.
Ja, hogy a téma és a kép megfogalmazása
nem trendi! Nem a mai kor problémáit feszegeti, andalgós és régimódi. És akkor mi
van? Nem tudom és nem is akarom követni
ezt az „egy év alatt, élj le tízet”-világot. Még
akarom hallani, mit mond a másik és nem
baj, ha nem internetes egy kapcsolat.
Sajnos a képen azt a típusú épületet látod,
amit ha most nem veszel észre, helyén pillanatok alatt gyönyörű társasházat találsz. Tudom, haladni kell a korral! Egyébként a ház,
ha máshogy nem, ezen a festményen megmarad. De csak addig, amíg szemétbe nem
dobja valaki. De az is lehet, hogy kap majd
rajta a nagyérdemű hozzáértő szeme. („Szerintem oda kellett volna még egy kis piros.”)
Mit akarok elérni a festészettel? Semmit!
Vagy inkább mégis? Barátokkal közösen eltöltött, megállított időt.”
Oláh Tibor: Szolnoki úti fények című festménye a Bern Kávéházban megtekinthető. (Cegléd, Árpád utca 23/a.)
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Új helyszínen a CKKSE

Új csarnokban kezdi az évet a CKKSE
csapata. A ceglédi Gál József Sportcsarnok felújítási munkálatai miatt
nem tudják a hazai meccseket itthon
lejátszani, ezért több helyszín közül végül az Abonyi Varga István Városi
Sportcsarnok mellett döntöttek.

választásban az is szempont volt,
hogy a szurkolóknak ne kelljen
sokat utazniuk, hanem a hazai
mérkőzéseken is a csapattal tudjanak tartani.
Szeptember 10-én Abonyban játszották első hazai NB I-es mérkőzésüket a
ceglédi férfi kézilabdások. A sportcsarnokban nem volt hiány a nézőkben. Mind a sa-

47

ját ceglédi szurkolótábor, mind pedig az
abonyi sportszerető közönség részt vett az
eseményen. Közösségi oldalukon a csapat
így számol be a mérkőzésről: „Első hazai
mérkőzésünket játszottuk az NB I-ben. Nem
csak az osztály volt új, hanem a sportcsarnok is. Az Abonyi sportcsarnokban most játszottuk első meccsünket. Ezt sikerült győzelemmel felavatni. Az első meccsén a Dabas
és a Cegléd is vereséget szenvedett. Ezért
mindkét csapat számára fontos volt a pontszerzés. A mérkőzés elején 3 góllal elindult
a hazai csapat, melyet a vendégek igyekeztek behozni. Az állás végig szoros volt 1-2
gól volt csak a különbség. Szerencsére végig meg tudtuk őrizni vezetést, ez erőt adott
a játékosainknak. Mindkét csapat nagyon figyelt a védekezésre, de az adódott helyzeteket a Cegléd nagyon jól kihasználta.”

SPINDELBAU Kft.

Gáz k é s z ü l é k sz e rv i z

Hege 12 éve verhetetlen

ÚJRA MAGYAR BAJNOK LETT Hegedűs
László Hege 2020-ban mind a két Elite kategóriában! „A vírus miatt nagyon kemény évnek bizonyul az idei, amit közel sem neveznék könnyűnek. Viszont ezek a sportsikerek
újra és újra motivációt és lelkesedést adnak
számomra! Ami viszont a legfontosabb: Ott
voltunk a családommal, akik már 18 éve kísérnek a versenyeken és egy kis csapatot alkotva teljesítettük a futamokat. Köszönöm
Nekik és természetesen Nektek a szurkolást!
Büszkén írhatom, hogy 12 éve veretlen vagyok Magyarországon!” – számolt be az
eredményről Hege a közösségi oldalán.
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Birkózó eredmények

A KORONAVÍRUS OKOZTA FÉL ÉVES kényszerszünet után szombaton a kadet kötött- és
szabadfogású, valamint a női országos bajnoksággal indult újra a birkózó élet. A
résztvevők az FTC rendezésében a gyáli
Sportcsarnokban mérhették össze a tudásukat szigorú járványügyi intézkedések mellett. A három fogásnemben összesen 208-an
mérlegeltek. A ceglédi fiatalok mind a három szakágban képviseltették magukat. Kötöttfogásban Rafael Dániel az 51 kg-ban magabiztos birkózással három győzelmet
követően bajnoki címet szerzett. A Nemzetközi Birkózó Szövetség a járvány miatt a
korosztály világversenyeit törölte erre az évre, így Rafael Dániel a bajnoki cím és a válogatottság megszerzése ellenére nem léphetett szőnyegre a világversenyeken ebben az
évben.
Eredmények:
női 53 kg 5. Rafael Tímea
szabadfogás
55 kg 2. Manczák Ruben
4. Cseh Dávid
80 kg 5. Komáromi Viktor
Kötöttfogás
51 kg 1. Rafael Dániel

Karate sikerek

SZEPTEMBER 11-13-ÁN A CEGLÉDI Ashihara
Karate Sportegyesület 4 fővel részt vett Baján a WFC Nyílt Országos Bajnokságon
Thai-Box/K-1/k-1 light/Muay-Thai full
contact versenyen! Remekül helytálltak ezen
a versenyen a sportolóink. ABUCZKY CSABA
A következő eredményt érték el:
Máté Szófia: I. helyezés ( -32 kg )
Kovács József Antal: II. helyezés ( + 47 kg )
Baksa Bence: II. helyezés ( -42 kg )
Máté Miklós: III. helyezés ( -32 kg )

A MÚLT HÉTVÉGI KADET ORSZÁGOS bajnokság után ezúttal a juniorok mérték össze a tudásukat a szombati Orosházán megrendezett
bajnokságon. A szigorú járványügyi intézkedések mellett megrendezett versenyen a Ceglédi VSE versenyzői mind a három szakágban képviseltette magát összesen négy fővel.
A ceglédiek egy bajnoki cím mellett egy-egy
ezüst és bronzérmet, valamint egy hatodik
helyezést is gyűjtöttek. PAP FERENC
Eredmények:
kötöttfogás
63 kg 1. Tóth Levente
szabadfogás
125 kg 6. Brunner Balázs
női
55 kg 2. Rehor Orsolya
3. Rafael Tímea

Két hét
alatt négy
vereség
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Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

Cegléd Alszegi u. 35.
SAJNOS TOVÁBB
T.: 53-310-285
TART a Ceglédi
VSE labdarúgó
M.: 70-368-2816
csapat rossz sorofurdoszobaszakaruhaz.hu
zata. Az elmúlt
három bajnoki
fordulóban elszenvedett vereFacebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
ség után vasárnap
a Tiszaújváros is
három pontot szerzett a Cegléd ellen az NB
III.-ban. Eredmény: Ceglédi VSE – Tiszaújvárosi FC 1-2 (1-1)
A HÉTVÉGI IFI MAGYAR LIGA DÖNTŐBEN
A LABDARÚGÓ NB III. 10. FORDULÓJÁBAN a Keszthelyi Luca magasugrásban 178 cm-es
tabellán második Eger látogatott az utóbbi új egyéni csúcsot ugorva kvalifikálta magát
időben gyengébben teljesítő Cegléd ottho- a jövő évi ifi EB-re. Luca a 2. aranyát távolnába. Az első játékrészben a látogatók szin- ugrásban szerezte 542 cm-es új egyéni
te helyzet nélkül előnybe kerültek. A soka- csúccsal , majd bezsedik alkalom, hogy szögletet követően talál belte hármasugrásban
be az ellenfél. A félidő második felében egy- is a 3. aranyát 11,71
re-másra jöttek a ceglédi helyzetek, de m-es ugrással.
egyenlíteni nem sikerült. Fordulás után is A CVSE színeiben inmegmaradt a hazai fölény, de a beadásokba, dult még a versenyen
befejezésekbe mindig hiba csúszott. A 63. Tóth Nikolett is 800
percben hatalmas kezezést nézett el a játék- m-en és gyönyörű vervezető. Elmararadt egy büntető, de a csapa- senyzéssel a 2. helyen
tot és a szurkolókat feltüzelték a történtek. végzett. Így egy maSorra jöttek a helyzetek, majd a 70. pecben gyar ligabajnoki ezüst
egy jogos büntető is. Laczkó ismét higgadt is Ceglédre került!
végrehajtónak bizonyult. (1-1) Az egyenlítés
után is lendületben maradt a Cegléd, több A HÉTVÉGÉN DEBRECENBEN MEGRENDEZETT
nagy lehetőséget is kialakított a csapat, de ifjúsági magyar atlétikai bajnokságon Luca
először a magasugrásban elért 171 cm-es
mindent eldöntő találat nem született meg.
teljesítményével
majd ezután hármasugrásEredmény: Ceglédi VSE - Eger SE 1-1 (0-1)
ban elért 11,84 m-es ugrásával utasította maga mögé a mezőnyt és mindkét versenyszámban aranyérmet szerzett! Luca indult
még távolugrásban is, de ott már nem volt
szerencséje és el is fáradt, így 525 cm- es
ugrással az 5. helyet szerezte meg! Luca
mellett indult még Juhász Anna távolugrásban és a 4x100 m-es váltóban is. Anna a
4x100 m-es váltóval az 5. helyen, míg távolugrásban a középmezőnyben végzett!

EB kvalifikáció

VI. Kutyakaparó
futófesztivál

A KARANTÉN MIATT A MEGSZOKOTT tavaszi
időpont helyett szeptemberben került megrendezésre a Kutyakaparó Futófesztivál
Kocséron, immár 6. alkalommal. A résztvevők hőmérséklet-ellenőrzés után zenés bemelegítést tartottak a csárda előtti téren, majd
10 km-en, 5544 méteren és 1848 méteren –
három távhoz állhattak rajthoz és futották le
a távokat. Bár a fesztivál sportesemény, mégsem igazán verseny. Központilag nem mértek időt és helyezéseket sem hirdetnek a
szervezők. Minden résztvevőt emlékpólóval,
éremmel és egy tál babgulyással jutalmaztak.
„Nagy öröm, hogy a járványügyi helyzet
sem tántorította el a több mint 220 résztvevőt a futástól, hiszen a sport és a mozgás
most is rendkívül fontos.” – osztott meg az
eseményről posztot Földi László országgyűlési képviselő, az esemény fővédnöke.
Forrás: Kocséri Képes Krónika / Földi László oldala

Vasgyúró-Gym sikerek

AGUSZTUS 16-ÁN SIÓFOKON rendezték meg
a Cutler-Scitec Fekvenyomó és Felhúzó
Kupát, ahol a Ceglédi Vasgyúró-Gym 8 fővel képviseltette magát. A Vasgyúró csapat 4
arany, 3 ezüst és 3 bronzérmet szerzett.

Férfi kosárlabda

A SZEZON KÉNYSZERŰ BEFEJEZÉSE után, hiába voltunk a tabella első helyén nem értük
el célunkat, így újra az NB1/B Zöld csoportjában fog szerepelni együttesünk. Az Egyesület játékoskeretében és szakmai stábjában
is történtek változások:
Távozók: Vavra András (edző), Darrell Miller
Junior, Berkics Máté, Józsa Máté, Piukovics
Patrik Mirkó, Tökölyi Kornél és Gonda
Zsombor; Érkezők: Mészáros Máté (Jászberény), Szabó Norbert (Békés), Várbíró
Gergő (Szolnok); Maradnak: Tóth Zoltán, Csákvári
Csaba, Nárai Bence, Hegedűs Gergely, Fekete Viktor,
Kovács Bálint, Andó Levente, Czigelmajer Balázs
és Kalmár Bálint
A vezetőedzői poszton Vavra
Andrást váltja Honti Viktor.
Viktor személyében egy fiatal, ambiciózus és szakmailag tökéletesen felkészült edzőt ismerhettünk meg. Csapatunk nagy
részét már ismeri, így könnyen meg fogja találni a közös hangot a játékosokkal. Az új keret augusztus középén kezdte meg a közös munkát. A
Gál József Sportcsarnok átépítése miatt a hazai
mérkőzéseinket ebben a szezonban Szolnokon,
a Tiszavirág Arénában fogjuk játszani.

