4. szám
vfolyam,
XV. é 2021. április 1
6.

P
Fotó:Marosvári Márta

A

N

O

R

Á

M

anno 2007

A

covid19

P

A

N

O

R

Á

M

A

Kiadó: Panoráma Média Kft.
2700 Cegléd, Csalogány u. 3.
info@cegledipanorama.hu

cegledipanorama.hu
Lapigazgató-főszerkesztő:
Krizsán Ervin

Tel.: (20) 415-0243
Szerkesztő: Krizsán Anett

Következő lapzárta:
2020. május 10.
Példányszáma: 15.000 db
ISSN 1789-8889
Nyomdai munkák:
Arany Napsugár Kft.,
Nyíregyháza
Felelős vezető:
A nyomda ügyvezetője

Lapunk megjelenését
támogatja:

3

Oltási kampány

Közel van a teltházhoz a ceglédi Toldy Ferenc Kórház: a
Covid-betegek ellátására meghatározott, csaknem 300 fős
ágyszám lassan betelik, ahogyan a lélegeztetett betegek
száma is eléri lassan a maximumot, miután a járvány harmadik hullámában tömegessé váltak a súlyos megbetegedések. Az is elmondható azonban, hogy most már nem
emelkedik drasztikusan, inkább stagnál az új Covid-betegek száma, a jelentkező új betegek azonban súlyosabb
tünetekkel küzdenek, közben gőzerővel zajlanak az oltások a kórházi oltópontokon.

m

int korábban arról írtunk: helyben is tapasztalható, hogy a brit vírusmutáció sokkal fertőzőbb és súlyosabb tüneteket produkál, mint az eredeti és eltolódott a fiatalabb korosztály irányába a megbetegedések aránya.
A városban terjedt a hír arról, hogy két 20 év körüli fiatal is
elhunyt Cegléden koronavírusban, de ez, kórházi információnk szerint nem igaz.
A ceglédi kórházban az eddigi két Covid-osztály mellett a
fenntartó engedélyezte az Ápolási osztály átszervezését is
Covid-osztállyá. Cseppet sem egyszerű az osztály átalakítása, a kisebb problémát jelentette a betegek >>>
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suktól kapják meg a vakcinát.
Változás történt az oltásszervezésben
azzal, hogy március 30-ával az oltási
kampányt központilag szervező NEAK
(Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő)
eljuttatta a háziorvosokhoz az összes regisztrált nevét, igy a háziorvosokra bízták
az oltási sorrend, a kockázati csoportokat
felállítását, a kor és egészségügyi állapot,
krónikus betegség vagyis a veszélyeztetettség sorrendjében. Így a következő néhány hétben várhatják az oltási értesítőt az
eddig sorra még nem került regisztráltak.

elhelyezésének megoldása: a 47 fő ápoltat
a nagykőrösi kórház rehabilitációs osztályára szállították át. Az eddigi személyzet
azonban nem elegendő az aktív betegek
ellátására, így más osztályokról szerveznek át orvosokat, ápolókat a koronavíru- LAPUNK TÖBBSZÖR HÍRT ADOTT ARRÓL,
sos betegek ellátására.
hogy a Covid-járvány alatt különöEzen kívül önkéntes egészségügyi
sen leterhelt ceglédi kórház egészszemélyzetet is várnak a ceglédi
ségügyi dolgozóinak és betegekcovid19
kórházba. Ezt az intézmény közösnek különböző szervezetek és szeségi oldalán is közzétették: várják
mélyek adományokat adtak át. A
többek között azokat az egészségügyi
koronavírus járvány harmadik hullászakembereket, ahol a betegforgalom a mában a Toldy Ferenc kórházban több
járvány miatt lecsökkent, azokat, akik osztályon ápolnak súlyos Covid-os betenem közfinanszírozott szolgáltatónál dol- geket, emellett több oltóponton zajlanak
goznak, vagy az egészségügyi pályát el- az oltások is.
hagyókat, a közép és felsőfokú egészség- Az „Ez az a nap!” országos keresztény
ügyi képzésben részvevőket, rezidenseket, mozgalom felhívására a ceglédi Közösszakorvos-jelölteket, orvos-, fogorvos- és ségben Istennel gyülekezet nevében Krigyógyszerészhallgatókat, egészségügyi zsán Ervin a közösség tagjai által adomáOKJ-képzések hallgatóit – egyszóval min- nyozott tartós élelmiszereket – kávé, tea,
denkit, aki a betegellátásban szakmai is- sütemények – adott át a ceglédi Toldy
mereteivel segíteni tud.
Ferenc Kórház azon dolgozói részére, akik
Közben gőzerővel zajlanak az oltások a a húsvéti hétvégén is a kampányoltásokat
kórházi oltópontokon is: van olyan nap,
amikor 1000 oltást adtak be a kórház
munkatársai. Minden eddiginél nagyobb
terhelés alatt van az intézmény, mert a
húsvéti hosszú hétvége alatt közel 4000
oltást adtak be, 4 oltóhelyen. Oltóanyag
úgy tűnik most már van, de a szervezési
feladatok kemény próbatételt jelentenek a
egészségügyi intézményeknek.
A húsvéti hétvégétől tehát, zajlik a pedagógusok oltási kampánya, a lakossági és a
második körös oltások is. A kismamák viszont az új protokoll szerint a háziorvo-

Adományozzunk a
járvány frontvonalába!
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kórház örömmel fogad élelmiszer adományokat, amelyeket szétoszt a betegosztályokon a dolgozóknak. Jelezni az adományozási szándékot legalább egy nappal előre, a
kórház elérhetőségein lehet, legegyszerűbben emailben igazgatas@toldykorhaz.hu
címen.

Kulturális dolgozók
a kórházban

végezték. Az adományozást Klément
György helyi vállalkozó is támogatta, aki
100 liter Cegléd Zamata rostos üdítővel járult hozzá a kezdeményezéshez.
Revuczky Katalin és barátai Albertirsáról
szintén rendszeresen támogatják a kórházat adományokkal, felajánlásokkal.
Az egészségügyi dolgozók több mint egy
éve küzdenek a járvány frontvonalában és
minden apró biztatásnak, figyelmes gesztusnak nagyon örülnek. A Toldy Ferenc

HAT KULTURÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ
ceglédi végez önkéntes munkát a Toldy
Ferenc kórház beléptetési pontján. A négy
művelődési házi és két könyvtári dolgozó
a kulturális szféra szolidaritási akciója keretében önkénteskedik és segíti az adminisztrációt. A ceglédi Kossuth Művelődési központ már ősszel is segítette a járvány során a kórházat: akkor faházukat
bocsátották az intézmény rendelkezésére,
amelyet a betegek részére ruhacserére,
csomagátadásra használtak.

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
00

6

A koronavírus
járvány hősei

ADOMÁNYOKAT ÉS EGY GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT
alkotásait is átadták a Tápió 15 Alapítvány
nevében a COVID osztályokon dolgozók ré-

Segítünk, hogy
segíthessen!

KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSSAL FEJEZI KI
nagyrabecsülését és segíti az egészségügyi
dolgozók munkáját a ceglédi Zakar és Társa
Kft. Ingyenesen biztosítják az érintésmentes
hozom-viszem szolgáltatást az orvosoknak,
mentősöknek, műtősöknek, ápolóknak és
más egészségügyi dolgozóknak.
„Az ‘érintésmentes hozom-viszem’ szolgáltatás lényege, hogy kollégánk az Ön által
megadott címről felveszi szervizre, vizsgára
vagy javításra váró gépjárművét, majd a
megrendelt és elvégzett munkafolyamat végeztével a visszaviszi azt a megadott címre.
Kollégánk a teljes szolgáltatás alatt maszkot
és kesztyűt visel, autójában kormány- váltóés ülésvédő fóliát használ és járműve speciális biztosítási védelem alatt áll. Annak érdekében, hogy Ön zavartalanul végezhesse
munkáját és megkönnyítsük mindennapjait,

szére a ceglédi Toldy Ferenc kórházban.
„‘A Koronavírus hősei’ című rajzpályázaton
résztvevők alkotásait a Kórház aulájában kiállítottunk és ott valamennyi dolgozó számára megtekinthetővé tettük. Köszönet a gyermekeknek! Igazán elgondolkodtató rajzokat
készítettek.” – írta a kórház közösségi oldala.
számos szolgáltatásban tudunk hatékony segítséget nyújtani. A Zakar és Társa Kft, mint
autókereskedő és szervizpartner e szerény
módon tud hozzájárulni a járványügyi helyzet okozta nehézségek enyhítéséhez. Ezúton
is szeretnénk kifejezni hálánkat és köszönetünket azért az emberfeletti munkáért, amit
e rendkívüli helyzetben Ön, mint egészségügyi dolgozó tesz a mindennapokban!” – írta a cég felhívásában a közösségi oldalán.
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A gyártósor működtetése:
t Előkészített tálcák behelyezése
t A gépek beállítása, karbantartása
t Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
t Rendszeres minőségi önellenőrzés
t Jegyzőkönyvezés
t Szerszámok javítása, cseréje
t Köszörű-, maró-, csiszológépek használata

t Középfokú végzettség
t Mechanikai alapismeretek
t Elszánt tanulási szándék
t Angol nyelvtudás

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

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

t Angol nyelvtudás
t Exel-tábla kezelése

t Tapasztalat minőségbiztosítási területen
t Minőségbiztosítási ismeretek
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Emlékfák: virágzó
magnóliák

ÁPRILIS 8-ÁN DÉLUTÁN A JÁRVÁNYÜGYI szabályok betartásával a ceglédi vasútállomás
főperonján két magnóliafát ültettek el id.
Plavecz József városi főkertész emlékére,
amelyet tábla is fog hirdetni. A fákat dr. Túri József és családja, valamint a Plavecz család finanszírozta és ültette el, dr. Surányi
Dezső botanikus közreműködésével.
A professzor a helyszínen elmondta: „A 30as években a város főkertésze volt id.
Plavecz József. Két maradandó alkotásából
az egyik, hogy Nagy Sándor állomásfőnökkel összefogva, két magnóliát ültettek a vasútállomáson, amelyeknek virágzáskor az
utasok ma – 70 évvel később – is csodájára
járnak. A másik jeles munkája, a Gubodykert fásítása, a platánok is az ő munkájának
az eredménye. Sokat tett a fiatal ostorfák
tördelése, csepülése ellen is. A mostani két
magnólia ültetésének anyagi hátterét a
Plavecz család és Dr.Túri József klinikavezető biztosította, akinek a főkertész a nevelőapja volt, miután a háborúban a város széli szérűknél egy mélyrepülésű vadászgép
géppuska sorozata megölte édesapját. Dióhéjban ez az öreg és az ifjonti magnóliák
története.”

Új medence épül
időkapszulával

ÚJ, GYÓGYVIZES MEDENCÉVEL BŐVÜL a
Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont
medencekínálata. A munkálatokat már meg
is kezdték, ami igazán jó hír a járványidőszakban. A tervek szerint a szabadtéri termálvizes medence egész évben nyitva lesz,
benne 40 ülőhellyel. Vízfelülete csaknem
100 m2 és a vízmélysége 1 méter körüli lesz.
– a jóhírt a gyógyfürdő közösségi oldalán jelentették be. A gyógyfürdő azt is meghirdette, hogy időkapszulát helyeznek el az épülő
medencében, amibe a lakosság, a vendégek
üzenetét, jókívánságát, fotóját, rajzát is várták március 31-ig.
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QR-kód a múzeumnál

„GYORS VÁLASZ – ÍGY IS NEVEZHETNÉNK,
ám a világon mindenhol a kifejezés angol
változata (Quick Response) alapján elég
csak annyit mondani: QR-kód. Arról a kétdimenziós vonalkódról van szó, melynek

Ceglédi hagyományőrzők
NoÁr klipjében

TÖBB CEGLÉDI IS RÉSZT VETT MOLNÁR
Áron „NoÁr” új klipjének forgatásán, amely
hamarosan megjelenik az együttes közösségi oldalán. A 104 résztvevő között a Regehű
Lovastanya alapítói Zsámberger Márton és
Szilvia, valamint a Ceglédi Hagyományéltető Baráti Kör tagjai is szerepelnek az új
szám klipjében.
Molnár Áron és stábja Ceglédre is látogatott
a baráti kör vezetőjéhez Bekő Dezsőhöz, az
élményekről beszámolt a közösségi oldalán.
„132 kilométer utazás, 10 órás várakozás, 3
perc forgatás 0,5 másodpercért az új klipben. Ez az alázat. Ismerjétek meg a Ceglédi
Hagyományéltető Baráti Kört:
Amikor egy ügyre készülünk, akkor mindig találkozunk szakértőkkel és érintettekkel. Amikor egy klipre készülünk, akkor is nagyon fontos a hitelesség. Ezt adta hozzá a Ceglédi Hagyományéltető Baráti Kör élükön Bekő Dezsővel. El is
mentünk Ceglédre megismerkedni velük.
Hát igazi vendéglátásban részesültünk. A
legtisztább szívvel meséltek a hagyo-

használatával gyorsan és pontosan juthatunk pillanatok alatt hírekhez és adatokhoz. Március 26-tól a ceglédi Kossuth Múzeum honlapja is elérhető ezen a módon! A
Múzeum utca – Rákóczi út kereszteződésében az aszfaltra festett kód ugyanis egyszerűen leolvasható.” – adott hírt a kiállítóhely közösségi oldala. „Az érdeklődő
emberek így gyorsan megtudhatják, hogy
pl. mikor épült és ki tervezte a múzeum
épületét. Még a zárvatartás alatt is bejöhetnek – természetesen csak virtuálisan! A
QR-kód aszfaltra festésének ötletadója a
Kossuth Múzeum munkatársa, Zakar
József; a megvalósítás is az ő műve. A városban ez az első ilyen köztéri alkotás...Reményeink szerint rövid idő múlva
az épületre is feltehetjük najd a kódbélyeget, ehhez már csak a megfelelő információs tábla (emléktábla) hiányzik.”
mányőrzés szépségeiről, kíváncsian hallgatták, amikor Áron elrepelte nekik egy
konyhaasztalnál az új számot.” – számolt
be a NoÁr oldala, ahogy arról is, hogy
csodálatos hagyományőrző ruhákban szerepelnek a klipben és hogy 10 órát kellett
várniuk, mire végre sorra kerültek. „A
klipben csak egy pillanatra tűnik föl mindenki, így jön a matek: ez a baráti kör
132 kilométert utazott, 10 órát várt 3 perc
forgatásért és a klipben 0,5 mp-ig láthatóak. Név szerint köszönjük Kálmánné
Drobnyi Erikának, Bekő-Dudás Mónikának, Kálmán Imre Ferencnek, Máté
Zoltánnak és Bekő Dezsőnek.”
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Tourinform Infopont
nyílik a fürdőnél

A BUDAI ÚTI GYÓGYFÜRDŐNÉL NYIT kihelyezett irodát a ceglédi Tourinform iroda. –
erről az örömhírről a turisztikai iroda a közösségi oldalán számolt be.

Jótékonysági licit
és gyűjtés

GYŰJTÉS INDULT A CEGLÉDI PREKOP Henriett
részére, aki 30 éve kerekesszékes, de egy tavaly
decemberben karácsony másnapján Cegléd felé
az M4-esen történt balesetet követően súlyosan
megsérült ő maga is és totálkáros lett az autója.
Az autó, ami számára az önállóságot, a munkát
és a megélhetést jelentette. Heni ugyanis újságpapírból készít kosarakat, ezeket pedig kézműves vásárokon árusítja, hogy biztosítani tudja
megélhetését. A Pataki Edina indította gyűjtés
arra irányul, hogy Heninek újra lehessen autója,
amelyhez egy nyertes pályázat adja a kezdőtőkét. A jótékonysági licit során minden terméke
2.000,- Ft-tól indul, melyek személyesen
Cegléden vagy Budán átvehetőek.

„A Magyar Turisztikai Ügynökségnek és a
Kisfaludy Turisztikai fejlesztési programnak
köszönhetően intézményünk tavalyi évben sikeresen pályázott a „Tourinform irodák és
információs pontok felújítása” kategóriában, melynek keretében a Fürdő úton egy Infópontot hozunk létre a fejlődő ceglédi turizmust szolgálva. Megkezdődött a különleges
irodakonténer építése, melyből ez a második
az országban. A Tourinform Cegléd kihelyezett irodája az információ szolgáltatás és
ajándéktárgy értékesítés mellett egy mobiltelefon töltőállomással is várja majd a látogatókat. Az országban egyedülállóan az Infópontunk épülete a Ceglédi Gyógyfürdő és
Szabadidőközpont felé is nyitott lesz. A pont
teljes, ünnepélyes átadását a tavasz folyamán tartjuk. A nagy közönség pedig júniustól veheti majd birtokba, szezonálisan.” – írta a Tourinform oldala.

Ápolók napi elismerés

A MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA ALKALMÁBÓL
Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Jancsovicsné Matalin Zsuzsanna a ceglédi
Toldy Ferenc Kórház Sebészeti osztályán dolgozó szakápoló kiemelkedő
szakmai tevékenységének elismeréseként.
„Zsuzsanna 1989ben kezdett dolgozni
a ceglédi kórházban
általános ápolói munkakörben pályakezdőként a Sebészeti osztályon. Munkáját a mai napig három műszakos
ápolóként végzi és „hivatásnak” tekinti.
Magyar Ápolási Egyesületi tag 1990 óta, a
ceglédi helyi szervezetnél is aktívan részt
vesz a tagság életében. Megbízhatósága,
határozottsága szakmai és emberi rátermettsége tette érdemessé a kitüntetésre. A
Magyar Ápolási Egyesület az ünnepséget
az első adandó alkalommal meg fogja rendezni a veszélyhelyzet elmúltával, amint a
jogszabályi környezet is lehetővé teszi.” –
áll a kitüntetett méltatásában.
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Autósiskola MORVAY
Ha jogsi kell, mondd csak ki:

JOGOSÍTVÁNY!
Kezdd el velünk a KRESZ tanfolyamot!
B kategóriás internetes tanfolyam előnyei:
- tanulhatsz saját időbeosztásod szerint
- nem tart fel, de nem is siettet senki
- 180 nap/75 órás tananyaghozzáférés

Prémium Plusz tanfolyamot is választhatsz:
- tanulj interneten kislétszámú tanulócsoportban
- konzultációs foglalkozás modulonként
- vizsgafelkészítő alkalmak

Beiratkozás teljeskörű elektronikus ügyintézéssel:
csak írj egy emailt morvay.autosiskola@gmail.com címre

Személyes tájékoztatás, érdeklődés irodánkban:
MORVAY Autósiskola Cegléd, Rákóczi út 13.
Nyitvatartás: minden hétköznap 10-13 és 14-17 óra között.
Telefon: 06-30-597-7478
Fnysz: B/2020/1600 B kat elm:65,52% B kat gyak: 67,35% ÁKÓ:136,24% VSM: KK: 264.600
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Hírek

Közútfelújítások a térségben

Márciustól az időjárás jobbra fordultával újra visszatérnek a közutakra a kivitelezők munkagépei. A tavasszal tömegesen meginduló útfelújítások az év
végéig összesen több mint ezer kilométeren tehetik kényelmesebbé és biztonságosabbá az autózást, buszozást.
Dél-Pest megyében Cegléd-AbonyNagykőrös térségében is több útszakasz érintett.

m

osóczi László, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára
elmondta:
„2021-ben összesen több
mint ezer kilométernyi útszakaszon kezdődhetnek meg a felújítási munkák. Ha a további előkészületekkel a tervezett tempóban haladunk,
az idei beruházások összértéke akár meg is
haladhatja a 300 milliárd forintot.” Szilvai
József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója kiemelte: „A tavalyhoz képest
közel megkétszereződő mennyiségű teljes körű
felújítás számos térség úthálózatán érezhető
javulást hoz. A legtöbb beavatkozási igény a
mellékúthálózaton jelentkezik, ennek megfelelően a projektek döntő része idén is alsóbbrendű szakaszok állapotát rendezi tartósan.”
A Dél-Pest megyében érintett útszakaszok közül a 4601-es jelű Budapest-Tiszakécske összekötő út 86+770 és 89+900 kilométerszelvények
közötti szakaszának felújítását március 17-én
kezdték meg. Az alábbi szakaszok felújításának
előkészítése pedig folyamatban van:
- 4601-es Budapest-Tiszakécske összekötő
úton Kocsér térségében a 81+750 és 85+200
kilométerszelvények közötti, a 85+200 és

A Magyar Falu Program keretében megújul a Kocsér
Nagykőrös közötti út legkritikusabb szakasza. Jó ütemben
halad a kivitelezés, hamarosan jó minőségű úton közlekedhetnek az itt élők. Földi László országgyűlési képviselő a
helyszínen tekintette meg a felújítási munkálatokat.

86+770 szelvények közötti és a 91+66095+058 szelvények közötti szakasz;
- 4601-es Budapest-Tiszakécske összekötő
úton Nagykőrös térségében a 63+585 és
76+600 szelvények közötti 11,8 kilométeres szakasz;
- 4608-as jelű Cegléd-Lajosmizse összekötő úton Csemő térségében a 14+5115 és
30+114 szelvények közötti közel 11 kilométeres szakasz –
tájékoztatta lapunkat Pécsi Norbert Sándor,
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztályának vezetője.

Négysávos lesz az
út Kecskemétre

A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ ZRT.
oldalán jelent meg a hír arról, kiírták az
ajánlati felhívást a Kecskemétet és Nagykőröst összekötő út fejlesztésére. A beruházást
többek közt az indokolja, hogy a kecskeméti nagyberuházások – közöttük főleg a

Mercedes-gyár – miatt az utóbbi években
alaposan megnőtt a Kecskemét és Nagykőrös között ingázók száma.
A kiírás szerint a 441-es főútnak a 445-ös
kecskeméti északi elkerülő, illetve a nagykőrösi Téglagyári utca közötti szakaszán a meglévő 2×1 sávos kialakítású burkolatot megerősítik mintegy 7,29 km hosszban. Fontos része a beruházásnak, hogy mintegy 2,79 km
hosszban a meglévő 2×1 sávos kialakítású
burkolatot 2×2 sávosra bővítik.
Korábbi sajtóhírek szerint a négysávosítás a Katonatelep Nagykőrös felé eső végétől egészen az
északi elkerülőig (a Metro áruháznál lévő csomópontig) valósul meg. Az útfejlesztéssel párhuzamosan kerékpárutakat is kialakítanak.

Tápiószele-Abony
kerékpárút

ÚJSZILVÁS ÖNKORMÁNYZATA SIKERES pályázatot nyújtott be a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” című felhívásra. Ennek köszönhetően összesen 1,6 kilométerrel bővül a
már meglévő kerékpárút hossza a TápiószeleÚjszilvás-Abony összekötő út mentén. – adott
hírt az önkormányzat a közösségi oldalán.
„Első körben 2021. márciusában megépült a kerékpárút 400 méteres szakaszának kivitelezése
Tápiószele irányába, a meglévő kerékpárúthoz
csatlakozva, melyet már használatba is vehettek
a kerékpárosok. A beruházás további 1,2 km-es,
Abony irányába (a Nyárfa utcától Kertész utcáig) épülő szakasz beruházási területének átadása
megtörtént, a fakitermelési munkálatok megkezdődtek. Ezen szakasz végén egy 6 férőhelyes kerékpártároló is kihelyezésre kerül.
Kerékpáros közlekedés szempontjából a projekt
a település külterületén található célállomások,
központból történő megközelítését, illetve a külterületi, tanyás területeken élők, központba történő biztonságos bejutását oldja meg. Az Ön-
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kormányzat a projekt megvalósítása során kivágásra kerülő fák helyett összesen 64 darab facsemete ültetését vállalta. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg.”

Folytatódik a ceglédi
vasútvonal felújítása

TOVÁBB FOLYTATÓDIK A CEGLÉDI vasútvonal felújítása. Április 6-tól a Vecsés-ÜllőMonor szakaszon kezdődnek a munkálatok,
és várhatóan ősz végéig tartanak.
Egyes vonatok eltérő megállási renddel vagy
nem teljes útvonalukon közlekednek, illetve teljes útvonalon szünetel a közlekedésük a
Budapest–Cegléd–Szolnok (100a) vasútvonalon
közlekedő járatoknak – közölte a MÁV. A főváros agglomerációjának legnagyobb forgalmú pályája naponta több mint 210 személyszállító és
50 tehervonat közlekedik, évente pedig több
mint 11 millióan veszik igénybe. Kapacitásának
és a vonatok menetrendszerűségének javítását a
vasúttársaság kiemelten kezeli. Forrás: Origo

Az Eatrend Kft. - a magyar közétkeztetési piacon több mint
10 éve jelen lévő, az ország teljes területén összesen 32 konyhával rendelkező magyar magántulajdonban lévő vállalat
ELEKTROMOS/VILLAMOSSÁGI TERÜLETEN
JÁRTAS KARBANTARTÓ munkatársat keres.

Főbb feladatok, munkák:
• Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek
karbantartása
• Gépeken, berendezéseken tervszerű megelőző
karbantartás elvégzése
• Üzemzavarok elhárítása, javítási, felújítási feladatok ellátása
• Konyhák, telephelyek karbantartása
• Nagyüzemi konyhai gépek karbantartása, szerelése,
állapotuk folyamatos figyelése
• Üzemeltetés során felmerülő meghibásodás javítása

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Villamos-ipari technikus, villamos berendezés-szerelői,
vagy más villamos szakmunkás végzettség
• Karbantartás területén szerzett több éves tapasztalat
Az állás betöltéséhez előnyt jelent: Amit kínálunk:
• Hosszú távú bejelentett
Pontos, precíz munkavégzés
munkalehetőség
B kategóriás jogosítvány
• Utazási hozzájárulás
Rugalmasság
• Napi étkezés
Munkavégzés helye: Albertirsa
Napi munkaidő: 8 óra
Jelentkezését az allas@eatrend.hu email címre
várjuk bérigény megjelölésével.
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Kutyafuttató a parkban

ELKÉSZÜLT A SZENT HUBERTUSZ PARKBAN a
kutyafuttató, melynek építéséről idén februárban született önkormányzati döntés. A kezdeményező a Czigle Polgári Érdekvédelmi
Egyesület volt, amelynek két tagja, László
Ágnes önkormányzati képviselő és Varga
Franciska Pest megyei képviselő a kezdetektől fogva a szívükön viselik a projektet.
„Sok ceglédi kutyabarát régi álma válik
most valóra, hiszen az elmúlt években is
voltak kezdeményezések kutyafuttató kialakítására, de megvalósulásuk elmarad. A
Czigle Egyesület pályázati forrást nyert 200
000 Ft összegben a Tesco Magyarország
„Ön választ, mi segítünk!” pályázatán, amit
most a futtató kialakítására fordítanak. Szabó László a Czigle Egyesület elnöke még az
év elején fordult kéréssel Dr. Csáky András
polgármester úrhoz, hogy felajánlja ezt az
összeget egy régi álom megvalósulására a
városnak. Az összeg kiegészítésre szorult,
de a képviselőtestület jóváhagyásával és polgármester úr támogatásával kiegészítésre került. A munkálatok március 24-én kezdődtek
és előreláthatólag 2 napon belül a végéhez is
érnek. A kutyafuttatót mintegy 300 nm alapterületű 120 cm magas drótfonatos kerítés
veszi körbe. Az eredeti tervektől eltérően
zöld színű csőoszlopos kerítés kerül megépítésre. A megépítést Török István egyéni
vállalkozó koordinálja és a munka aktív
részvevői között vannak az Egyesület tagjai
és civilek is. Az építésnél használt eszközök
egy részét pedig a Ceglédi Gépkölcsönző,
Bognár László vállalkozó biztosítja. A kutyafuttató kivitelezését a VÁRVAG Nonprofit Kft. és a parkrendezők helyszíni
szemléjét követően kezdték meg.

A tervek szerint idővel agility kutyajátékok
is kerülnek a területre a négylábúak részére,
ehhez viszont még forrásokra, támogatásra
van szükség, de a szabad mozgás már így is
biztosított. Reményeim szerint mindenki a
házirend betartása mellett is élvezni fogja
ennek a létesítménynek az előnyeit.” – számolt be közösségi oldalán László Ágnes.

A bolt, ahol szabad
kóstolni…

A CEGLÉDI PIXIS DELIKÁT ÜZLETRŐL ÍRT cikket a Magyar Konyha magazin online oldala.
Körösztös Krisztina, Ujházi Ágnes és Papné
Takács Orsolya üzletében „szabad kóstolni,
szabad játszani, olvasni, teázni (majd ha vége
a járványnak), és egyáltalán, szabad örülni és
nevetni. De szabad örülni, nézelődni, piknikezni, sőt dolgozni, szüretelni a kertben is,
ahol a fűszeres finomságok egy része terem.”
A csomagolásmentes termelői boltban a polcokon kézműves élelmiszerek, lekvárok,
szörpök, ecetek, édességek, szószok, fűszerek, tallérok, lencse és hummuszcsipszek,
tészták, savanyúságok, húskészítmények,
tejtermékek várják a vásárlókat.
„A Pixis nemcsak egy bolt, hanem egy közösség. Összefogtak a Köz-Tét termelői közösséggel is, így tavaly tavasszal a bolt előtti
kisasztal megtelt hajtásokkal, palántákkal.
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Virágvásár Albertirsán
KÍ N ÁL A T U NK B Ó L

cserepes dísz- és balkonnövények
futó palánták
 ágyásba ültethető palánták
 függeszthető edénybe ültetett balkonnövények
 évelő növények
 zöldség palánták (2021.04.23-tól)



NYITÁS
2021.04.16-án
I. telephely -

Albertirsa, Batthyány u. (Albertirsa szélén a 40-es út mellett)
Tel.: 06-30/382-1079

Nyitva tartás: Hétfõ-Vasárnap 800-1500

Akinek feleslegben volt, lerakta, akinek szüksége volt rá, elvitte. A borravalót dobozban
gyűjtik, és fákat ültetnek, rászoruló családokat segítenek belőle. A hulladékmentes kihívás keretében árengedményt sorsolnak ki
azok között, akik hozzák a saját tálkájukat,

Engedélyezett a kerti
hulladék égetés

„CEGLÉD BELTERÜLETÉN A KERTI HULLADÉK elégethető a veszélyhelyzet végéig. Ez
az utolsó haladék! Ezt követően mindenkinek meg kell oldania annak a kerti hulladéknak a kezelését, amit a kommunális hulladékra vonatkozó szolgáltatásba belekalkuláltan a szolgáltató nem visz el.” – írta a közösségi oldalán dr. Ferenczi Norbert önkormányzati képviselő.
„A kerti avar égetésre kijelölt időszakok: hétfőn
és pénteken 9.00 és 19.00 óra, szombaton 8.00

2021.05.01-én is várjuk vásárlóinkat!

zacskójukat, és ha úgy alakul, beadják hazafelé a pakkot annak, aki nem jut el vásárolni.
‘Békeidőben’ workshopokat is tartanak, hogy
átadják mindazt, amit a zero waste szellemiségéről, a természetes életmódról tudnak.” –
számolt be a gasztronómiai magazin.
és 18.00 óra. A szabályok szigorúak továbbra is,
tehát egyéb hulladék nem égethető el és elvileg
külterületen a bejelentéseket meg kell tenni a
katasztrófavédelem irányába. A tűzgyújtás
bográcsolás vagy nyársaláshoz készítendő parázs céljából továbbra is lehetséges. Álláspontom szerint a megengedő szabály zártkerti, falusias lakóövezetben lévő ingatlanra kiterjesztőleg
értelmezhető. Tudom, hogy az előírások betartásához türelem kell azok részéről is, akik szigorúbb avarégetési szabályokat követelnek és
azoktól is, akiknek az ellenkezője az érdekük.
Ezért amennyire csak lehet alkalmazkodjunk a
szomszédok igényeihez, szokásaihoz és ne bántsuk egymást.” – írta a képviselő.
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Adomány az ugyeri iskolában

Cegléd Ugyer városrészében 570 ezer
Ft értékben adtak át 57 családnak
10.000 Ft-os élelmiszer utalványokat és
családonként 1-1 mázsa, tehát összesen 57 mázsa fát az Örkényi úti iskolában. Az
intézményt szeptember
óta fenntartó Hit gyülekezete képviseletében
az átadáson Szokalopulusz Georgisz
lelkipásztor elmondta: a gyülekezet
egyik vállalkozó tagja ajánlotta fel a
nagyvonalú adományokat a nehézsorsú, rászoruló családoknak.

a

koronavírus járvány következményei a társadalom legszegényebb rétegét nagyobb mértékben sújtják, hiszen kevesebb a
munkalehetőség, ezért ezzel az
adománnyal segítettük Húsvét
előtt a családokat. Az adományok felajánlója egy vállalkozó, de a kiosztást a HISZ, a
Hit gyülekezete szeretetszolgálata végezte.
– mondta el a gyülekezet vezetője.
- Tavaly szeptembertől egyházi fenntartásba került az Örkényi úti iskola, milyen tapasztalataik vannak azóta?
- Rácz Tibor igazgatóval együtt olyan viszszajelzéseket kapunk, hogy a diákok, szülők
érzékelik, hogy megváltozott az iskola atmoszférája és szeretnek ide járni a gyerekek. Ez nekünk nagy öröm! Nyilván a járványügyi helyzet miatt nem tudtuk eddig
megvalósítani a korábbi terveinket, amit
szerettünk volna. Többek között tervezünk
oktatás kiegészítő foglalkozásokat, tanfo-

lyamokat is, de ezek indítására most nincs
lehetőség. A Covid-helyzet egyébként is kihívások elé állította az intézményt, mert például nem tudunk online oktatást tartani,
mert a szegény családok esetében sem eszközük nincs ehhez, sem megfelelő informatikai ismeret. Nálunk tehát papíralapon zajlik a tananyag leadása és a számonkérés is.
- A hitéleti nevelés milyen formában van jelen az iskola életében?
- A hit kérdése életviteli, életvezetési oldalról jelenik meg. A keresztény konzervatív
értékek és témák kiegészítő jelleggel szerepelnek, mert szeretnénk, a fiataloknak átadni egy belső igényességet arra, hogy szerezzenek szakmát, akarjanak továbbtanulni, és
általában többet létrehozni, mint az előző
generációjuk.
- Utazzunk az időben: 10 év múlva visszanézve, mi kellene hozzá, hogy sikeresnek
ítélje a munkájukat?

- Akkorra már a mostani kis elsősök is kirepülnek… Ha ezek a gyerekek továbbtanulnak, leérettségiznek és a motiváltak, tehetségesek a felsőoktatásban folytatják tanulmányaikat, akkor az nekem elég… Sikeresek voltunk, ha tudunk segíteni nekik, hogy
felnőttkorukra magasabb életszínvonalat teremtsenek maguknak.
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Csáky András önkéntesként

CEGLÉDEN A HÁZIORVOSOKNÁL és a kórházi oltópontokon is nagy erőkkel zajlik a
Covid-elleni oltási kampány. A kórházban
és a Rákóczi úti rendelőintézetben várják a
háziorvosok által beküldött oltakozókat. Április 13-án késő délután a rendelőintézetben
lapunk munkatársa is megkapta a védőoltást,
amelyet meghatározott protokoll szerint adnak be. A hozzájáruló nyilatkozat átadása
után vérnyomásmérés, majd orvosi kikérdezés következik.

Autizmus világnapja

KÉKBE ÖLTÖZÖTT AZ AUTIZMUS VILÁGNAPJA tiszteletére a ceglédi Kossuth Művelődési
Központ. „Április 2-a az Autizmus világnapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet
az autizmusra és autizmussal élők hétköznapjaira, ezzel is segítve a megértést és elfogadást. A világnapon kék fényben világítják ki
az országok nevezetesebb épületeit. A „Ragyogj kékben!” kezdeményezéshez Budapest
mellett, már számos vidéki város csatlako-

Meglepetésre a maszk mögött Cegléd polgármestere dr. Csáky András tette fel az
ügymenet szerinti kérdéseket, de a mi kérdéseinkre is válaszolt.
Kiderült: önkéntesként vállalta, hogy szabadidejében az oltást felügyelő orvosi teendőket
elvégzi Cegléd 4-es számú oltópontján.
- Felajánlottam szolgálataimat, több évtizedes
egészségügyi tapasztalatomat szükség esetére a kórháznak. Ha tudok segíteni szabadidőmben – vagy mint most szabadságot kivéve –, akkor jó szívvel, mert látom a szükséget. Az a cél, hogy minél gyorsabban, minél
többen beoltassák magukat, hogy megszabaduljunk ettől a járványtól. A konkrét feladatomra térve: a protokoll szerint egy orvosnak
kell engedélyezni minden esetben a megjelent
személy oltását, kikérdezés után. A mai napon is volt három személy, akinek nem javasoltam az oltást. Volt, akinek pozitív lett a
tesztje a napokban, mást pedig arra kértem,
hogy egyeztessen a számára megfelelő vakcináról a háziorvosával. Arra kérek mindenkit,
hogy adassák be a vakcinát, mert ez az ára
annak, hogy végre újra szabadon élhessünk. –
tette hozzá dr. Csáky András.
zott. Így teszünk mi is. Mai és a holnapi napon kékbe öltöztetjük a ceglédi Kossuth Művelődési Központ üvegportálját és kék megvilágításban láthatjátok az épületet is.” – írta
az intézmény a közösségi oldalán.

Oltópont létesítése

DR. TÚRI JÓZSEF FŐORVOS ÉS ZAKAR JÓZSEF
vállalkozó hivatalos úton felajánlották, hogy a
Túri Poliklinika területén minden előírásnak
megfelelő új oltópontot létesítenének a járvány elleni védekezés segítése érdekében!
Tennék mindezt teljesen önzetlenül - egyéni
önkéntes hozzájárulásként a vírus terjedésének megállítása, legyőzése érdekében. Az ötletet örömmel fogadta dr. Csáky András polgármester és dr. Pusztai Dezső a Toldy Ferenc
kórház főigazgatója. Tájékoztatásuk szerint,
jelenleg a város elég oltóponttal rendelkezik.
Mint mondták, ha szükséges lesz, bizton számítanak a felajánlott segítségre. KI
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Erdei tornapálya és
tályház a Pálfájában

ÚJ SZABADTÉRI ESZKÖZÖKET HELYEZTEK ki
a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. szakemberei
a nagykőrösi Pálfája erdőben. Az erdei tornapálya eszközei közül négy darab az Oktatóközpont területére került, kettő pedig a kerítésen kívül várja azokat, akik próbára akarják tenni ügyességüket. Vozárné Ragó
Ildikó a helyszínen mutatta be az újdonságokat Dr. Czira Szabolcs polgármesternek
és Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesternek.
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL valósulhatott meg a Pálfája területén lévő
gondnoki épület tájházzá alakítása. A 4,5
millió forintos Leader pályázati támogatásból és 1 millió 850 ezer forintos önkor-

mányzati önrészből megvalósult beruházás
során homlokzati nyílászárók cseréje, belső
alaprajzi rendezés, fürdőszoba kialakítás,
külső és belső festés, burkolás, a megsülylyedt tető felújítása, szennyvízakna kialakítás, kerítésépítés történt meg.
- A célunk, hogy a Pálfájában egy olyan tájház jöjjön létre, melynél az idelátogatók
megtekinthetik a hagyományos tanyák baromfiudvarának jellegzetes állatait, a veteményeskertek növényeit és a mindezek gondozásához használt eszközöket. Dr. Czira
Szabolcs polgármester úrnak és dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester úrnak
örömmel mutattam meg a beruházás előrehaladását. Időközben megtörtént a műszaki
átadása a projektnek. Nagyon örülünk a

megvalósult beruházásnak, bízom benne,
hogy sok olyan diák fog hasznos információkat szerezni, akik lakhelyük, családi körülményük miatt nem ismerkedhettek meg a hagyományos kertkultúrával, háztáji gazdálkodással. – mondta el Vozárné Ragó Ildikó, a
KÖVA-KOM Zrt. vezérigazgatója.

Ceglédberceli Panni
várta a locsolókat

PANNI CSAK MEGTALÁLTA A MÓDJÁT, hogy
várja a locsolókat… A Telex.hu híroldalon is
beszámoltak a ceglédberceli leleményességről, ugyanis az Ady Endre utcában Molnár
Beáta „korona-kompatibilis” megoldást talált
a locsolók várására, akik számára versikét is
írt: „Húsvét Panni a nevem/ A hagyományt
én szeretem/ Kiskosaram tele vagyon,/ Ha
meglocsolsz neked adom./ Gyere ide, locsolj
bátran,/ Tied lesz egy tojás már ma.”
Az ezévi ünneppel már a második húsvétját
töltötte járványügyi korlátozások közepette
az ország, a koronavírus miatt a hagyományos, „házról-házra járós locsolkodás helyett
most inkább az oltakozás dívik”, azonban a
Pest megyei Ceglédbercelen valaki megtalálta a módját annak, hogy hogyan lehet koronavírus-kompatibilisen várni a locsolókat
– írta meg a Telex.hu. Az ötletet látva máris
jelezték a helybéliek, jövőre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez!
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Kőrösi lány a
szépségversenyen

A TÜNDÉRSZÉPEK ORSZÁGOS szépségversenyen indult egy nagykőrösi fiatal, a 21 éves
Barabás Szindi Vanessza. A borsonline.hu
oldal február 15-től
50 napon át mutatja
be a versenyzőket,
akik közül hármat a
szakmai zsűri döntése juttat tovább,
egyet pedig az olvasói értékelések.
A nagykőrösi lány
így mutatta be magát: „Jelenleg a Budapesti Metropolitan
Egyetemen tanulok
emberi
erőforrás
szakon. 12 évig versenyszerűen kosárlabdáztam, mindig
nagy álmom volt,
hogy gyerekekkel
foglalkozzak, oktathassam őket e sport
szeretetére. Emiatt is
kezdtem el a Testnevelési Egyetemen
kosárlabda edzőnek
tanulni, ahol idén
májusban fogok végezni, viszont már 1 éve U11-eseknek az
edzője vagyok. Azért jelentkeztem a versenyre, mert szeretném megmérettetni magamat új
helyzetekben, új kihívásokban, nem csak a
sportban és a tanulásban.”

Nagykőrös újra az M1-en

NAGYKŐRÖS MÁRCIUS DEREKÁN MÁR türelmetlenül várja a tavaszt, miközben hangulatos utcái, jellegzetes terei, impozáns épületei, sőt még parkjai is Arany Jánosról mesélnek. A költő az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc leverése után 1851-ben
Nagykőrösön talált otthonra, s tanított majd'
egy évtizeden át a város református gimná-

ziumában – hangzott el az M1 Itthon vagy!
című magazinműsorában.
Ahol azt is elmondták: a Cifrakert szomszédságában áll egy 1832-ben a nagykőrösi közösség által épített huszár kaszárnya, amely 1951
óta Arany János nevét viseli, és a költő számos
tárgyát vigyázza féltő szeretettel. Mint elhangzott: Magyarország legnagyobb és legsokrétűbb Arany-gyűjteménye a nagykőrösi, amely
a költő születésének kétszázadik évfordulóján,
2017-ben megújult.

34 bírság

A MEGNÖVEKEDETT ÉS GYAKRAN szabálytalan
tehergépjármű-forgalom rongálja útjainkat, olykor veszélyezteti életünket. – tette közzé Kocsér
polgármestere Hriagyel Csaba a település közösségi oldalán. „A probléma visszaszorítása
érdekében kérésemre – a Nagykőrösi Rendőrkapitányságtól kapott támogatásnak is köszönhetően – Szelei László rendőr főtörzszászlós, körzeti megbízott az utóbbi 2 és fél hónapban az
alábbi szankciókat szabta ki: 12 eset: 10-10 000
Ft helyszíni bírság és 3-3 büntetőpont kiszabás
(a 10 t súlykorlátozó tábla figyelmen kívül hagyása miatt) és 22 eset: 50 000 Ft helyszíni bírság (a nehézgépjárművek közlekedésére vonatkozó szabályok megsértése miatt). Remélem,
többen észlelték az intézkedéseket és főként azok
jótékony hatását.” – számolt be az intézkedésekről a polgármester.

Esély a fecskéknek

TIZENNÉGY MŰFECSKEFÉSZKET HELYEZTEK EL
az abonyi Somogyi iskolába a meglévő fészkek mellé. Füsti- és molnárfecskéket is várnak új otthonukba, a keleti és déli tájolású
költőhelyekre. Ezenkívül a Montágh Imre iskola is gyarapodott 5 műfészekkel. Az
Abokom Kft. anyaggal támogatta a nemes
ügyet, de köszönet illeti Pető Zsolt polgármestert az ügy felkarolásáért, Magyar József
pedagógiai asszisztenst és Menyhárt István
Abokom dolgozóját pedig a megvalósításért.

20

21

Interjú

Járvány idején

Covid-mini-interjú sorozatunkban ismert ceglédieket kérdezünk arról, milyen változást hozott az életükbe a már
több mint egy éve jelen lévő járvány és
azzal összefüggésben lévő korlátozó
intézkedések? Milyen új dolgokat tanult ebben az időszakban és milyen
tervei vannak a karanténidőre?

h

EGEDŰS ÁGOTA alpolgármester Most viszont éppen ez változott meg, hoasszony igazi közéleti szemé- gyan éli meg ezt a helyzetet?
lyiség, a ceglédi közéleti és - Nagyon bánt, hogy nem tudok rendezvékulturális események rendsze- nyekre, kiállításmegnyitókra járni, nem tures szereplője, emellett önkor- dom felköszönteni a szépkorúakat az önkormányzati képviselőként is a mányzat nevében – én nagyon szeretem a
kapcsolatok számítanak létele- munkámnak ezt a részét, amit most nélkümének. Miben változott meg a mindennapi lözni kell. Emellett, mint képviselő sem tuélete a Covid-járvány hatására? – kérdeztük dom úgy tartani a kapcsolatokat a körzetemtőle telefonos interjú során, abban a sorozat- ben, mint eddig. Marad a munka hivatalos,
ban, amelyben ismert ceglédieket kérdezünk papírformájú része, aláírások, adminisztrámeg a több mint egy éve életünk részét je- ció és bár telefonon tudunk beszélni a pollentő járvány és ahhoz kapcsolódó intézgárokkal és kollégákkal, de a kontaktus
kedések okozta változásokról.
megszűnt és ez nagyon hiányzik. Hi- Legfrissebb történetem arról, miszen én híd voltam az emberek és a
lyen hatással van az életemre a járhivatal között. Nem könnyű új forcovid19
vány: a húsvéti ünnepekre szerettem
mákat találni a kapcsolattartásra, pélvolna elutazni külföldre a lányomhoz
dául az interneten keresztül…. Nagyon
és unokámhoz és csináltattam egy kötejó lenne, ha véget érne már a járvány, ezért
lező tesztet, ami meglepetésemre pozitív fontos, hogy oltassa be magát mindenki,
lett. Egyáltalán semmilyen tünetem nem hogy ha nem is olyan fesztiválszerű tömegvolt, de így karanténban kell lennem tíz na- ben mint korábban, de legalább a kisebb
pot. Szomorú vagyok, hogy nem láthatom a rendezvényeket meg tudjuk tartani Cegléden
családomat… Nagy szerencse, hogy márci- is. Például főzhessenek együtt a baráti társaus elején beoltattam magam, így nem lettem ságok a laskafesztiválon, hogy újra meg tudbeteg, hiszen tudjuk, hogy az oltás nem a juk élni az emberi kapcsolatok éltető erejét.
megbetegedéstől véd meg, hanem attól, - A korábbinál több szabadidővel hogyan
hogy súlyos tünetek alakuljanak ki.
gazdálkodik?
- A munkája minden szegmense fókuszá- - Figyelem az interneten a hasonló nagyságú
ban a kapcsolatok álltak a járvány előtt. városok híradásait, ők milyen lehetőségeket
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találnak a járványhelyzetben és abból mit lehet tanulni. Emellett konkrét projektünk –
amin a főépítész asszonnyal dolgozunk – a
Szent György tér megújítása. Nem csupán
parkosítást, új virágágyásokat tervezünk, hanem újragondoljuk az egész területet, hogy
élhető közösségi teret varázsoljunk belőle.
Mint magánember is több időm van, így
elég sokat olvasok és kertészkedek. Hatalmas örömforrás számomra, hogy óriási kertünkben több, gyönyörű virágoskertet alakíthatok ki a két kezem munkájával.
TOM WHITE ismert rockabilly zenész és
énekes, akit Ceglédről a világhírig repített
tehetsége, lelkesedése és nagytagú zenekara.
A járvány egyik legnagyobb vesztesei az
előadóművészek: Tamás jelenleg betegszállító egy ceglédi cégnél…
- Hogy kerültél az egészségügybe, mint betegszállító?
- Korábban 3 évet dolgoztam már itt, aztán
ahogy beindult a zenei karrier, akkor már főállásban a zenéből éltem meg, 5-6 évig. Tavaly májustól viszont újra itt dolgozom be-

tegszállítóként és gépkocsivezetőként a
kivonulóállományban. Emellett amikor a
korlátozások engedték, tavaly júniustól októberig koncerteztünk is a duóval, heti 5-6
koncert a munka mellett. 70 koncertet
nyomtunk le a zenésztársammal néhány hónap alatt, aztán novembertől újra bezártak a
vendéglátóhelyek… Készülünk a duóval a
nyitásra, klubkoncertekkel, akusztikus műsorokkal. A négytagú zenekarom most teljesen leállt…
- Miből élnek a zenekar tagjai azóta?

Van, aki GLS visszáru adminisztrációval
foglalkozik, mellette pedig informatikusnak
tanul, a dobosunk – aki főállásban hangmérnök volt, így ez az állása is megszűnt – volt
ezalatt az egy év alatt biciklifutár, építőipari
segédmunkás, most pedig klímaszerelő. A
nagybőgősünk zenetanár volt civilben, így ő
állami iskolában gitároktató.
- Lelkileg hogyan dolgozzátok fel ezt a
helyzetet?
- Nagyon magasról estünk le! 2018 év végén
volt az X-Faktor és két hónap alatt betelt a
naptárunk fesztiválokkal, magasabb gázsiért,
mint amit korábban elképzelni tudtunk.
2019 tavaszán 1 hónapig Brazíliában 16
koncertünk volt, fergeteges sikerrel, majd
Ausztria következett, egy síparadicsomban
és néhány nappal később utaztunk Kanadába
a Hungarofestre, ahol a Republic-kal és a
Budapest Bárral léptünk fel…Nem elsősorban az anyagi biztonság hiányzik, hanem az,
hogy előadóként nem tudunk megnyilvánulni, hiányzik a közönség szeretete, a taps,
hogy nyújtani tudunk valamit, ami örömet
szerez másoknak…Most mindent elölről
kell kezdeni, újra felépíteni magunkat.
Lelkileg
nagyon
megtört mindenkit a
csapatban, hárman
pánikbetegség tüneteivel küzdünk azóta… Nekem a mozgás, futás és a motorozás sokat segített,
hogy az adrenalinszintem kicsit feltornázzam. De van jó
következmény is, amit a Covid hozott ki belőlünk: eddig feldolgozásokat adtunk elő, de
most elkezdtünk saját dalokat írni, Ricky a
dallamot írja, én a szöveget adom hozzá.
Minden rosszban van valami jó!
DR. LEITNER JÓZSEF, 83 éves nyugdíjas tanár, gyűjtő
- Érdekes módon, engem nem visel meg a
Covid-világ. Ha az embernek van terve, elfoglaltsága, akkor betartva az előírásokat tudja intézni az ügyeit. Alkalmazkodtam a hely-
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zethez és nagy szerencsém, hogy teremtettem
magamnak és feleségemnek egy olyan életteret, ahol a legjobban érzem magam. Lefoglalom magam a kertészkedéssel, a galambjaimmal és körbevesszük magunkat baromfikkal,
így a környezetem szépítésével foglalkozom!
És többet olvasok: régi olvasmányélményeim
előveszem és újra elolvasom őket.
- Mi az, ami hiányzik az életedből a járvány
miatt?

- Az úszás és a wellnessfürdők! 70-es éveimben alapítottam egy baráti társaságot a
gyerekkori társaimból, akikkel mind 1938ban születtünk, egy iskolába jártunk… Sajnos, tavaly már elmaradt a „hetvenkedők”
találkozója is…
- Mi az, ami szerinted segíthet az embereknek ebben az időszakban?
- A hit segíthet egyedül! De nem biztos,
hogy a történelmi egyházak segíteni tudnak
a járvány okozta helyzetben, nem látom,
hogy az emberek Isten felé fordulnának,
üresek a templomok, mert nincsen válasza
az egyházaknak a jelen helyzetre. Engem a
járvány abban erősített meg, hogy hiszek a
Mindenhatóban és hozzá fohászkodom, de
a történelmi egyházak nélkül is lehet az
ember hívő. A másik, hogy bízom a magyar egészségügyben, orvosokban és a kormányban, szerintem amennyire lehet jól kezelik a helyzetet. Nem értem a vírus- és oltástagadókat, mindegyik oltás jobb, mint
lélegeztetőgépre kerülni!

Az éleslátás
nélkülözhetetlen
a biztonságos
vezetéshez!
ZEISS DriveSafe lencsék
akár 20% kedvezménnyel!*

OPTIC WORLD CEGLÉD • Rákóczi út 2. • +36 53 311 802 • +36 30 637 3526
*A k
kedvezményes
edvezményes ajánlatokért
ajánlatokért keresse
keresse üzletünket!
üzletünket! Visszavonásig
Visszavonásig érvényes,
érvényes, más kedvezménnyel
kedvezménnyel nem
össz
evonható, készpénzre
készpénzre nem v
áltható. A v
áltoztatás jogát ffenntartjuk.
enntartjuk. További
További rrészletek
észletek üzleteinkben!
összevonható,
váltható.
változtatás

www.opticworld.hu
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Interjú

Villámriportok a védőoltásról

Talán a legfontosabb és a legnagyobb
érdeklődésre számot tartó dolog napjainkban sajnos a járványhelyzettel
kapcsolatos bármilyen információ.
Éppen ezért gondoltam arra, hogy
megkérdezek olyan nyársapáti embereket, akik már megkapták a COVID19 járvány megfékezésére szolgáló
védőoltást. Természetesen voltak, akik
nem kívántak nyilatkozni, de olyanok
is, akik szívesen válaszoltak a kérdéseimre. Elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy miért vállalták, illetve miért
tartják fontosnak az oltást.

e

Illusztráció: Önkormányzati Hírek Nagykőrös

Március 25-én folytathattam az interjúkat.
A mindenki által ismert Török Pálné
Erzsike néniről senki nem mondaná meg,
hogy már 74 éves. Szívesen nyilatkozott.
„Azért vállaltam, hogy ne fertőzzük a családot és magamat is védjem. Most 2 hónapos a dédunokám, és még csak kétszer látlőször március 12-én beszélget- tam, amikor kihozták megmutatni úgy
tem Szűcs Bálintné Erzsike né- messziről. Nagyon szeretnék már többször
nivel az egészségház előtt. találkozni vele, úgy igazán. Ez már a máErzsike néni elmondta, hogy sodik kínai oltásom, semmi probléma nem
mivel már 79 éves, Ő nem az in- volt az első után sem.”
terneten jelentkezett, hanem ka- Virág Imréné Ani nénivel most találkozpott papírt, amit unokája, Kata segítségével tam először, aki 5 éve lakik az Ugyerban.
küldött vissza. Elsősorban azért vállalta az „Gyerekkorom óta minden védőoltást megoltást, mert járnak ki hozzá a Part dűlői
kaptam, ezért ezt is beadattam. 100
tanyájára az unokák. 4 unokája és 2
évig akarok élni” – mondta viccedédunokája és majd a nemsokára
sen. „Teljesen jól vagyok így 71 évecovid19
megszülető harmadik dédi egészsésen. Semmi bajom, és így is szeretge a legfontosabb a számára. „Nem
ném, hogy maradjon. Jól érzem mafélek, de jobb megelőzni a bajt. Ha szólgam Nyársapáton. Eléggé elszigetelten,
tak, hogy oltás lesz, már mindegy, hogy me- de a gyerekeim is velem élnek, egy udvarban
lyiket kapom. Aki most itt volt, mindenki el- lakunk. Ez már a 2. oltásom volt.”
fogadta az oltást. Nem érzem magam rosz- Berei Róza volt az utolsó interjú alanyom,
szul az oltás után, csak a lábaim fájnak, akinek az esete eltér a többiektől, mert sajmint mindig. A doktor úr és Katika is na- nos Rózsika már elkapta ezt a betegséget.
gyon aranyosak voltak.” Erzsike néni meg- „Azért adattam be, mert én már voltam
mutatta az igazolást is, amit kapott az COVID-os, és alig szabadultam meg tőle.
AstraZeneca oltásról.
Visszamaradtak szövődmények is >>>
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sajnos. Félek a betegségtől, mert én már
tudom, hogy mi ez. Nem kívánom senkinek.
Eltelt a 3 hónap, így megkaphattam. A mai
a 2. kínai oltás, hála Istennek nem volt
semmi gondom vele.”
Tőlem is megkérdezték, hogy én kaptam-e
már oltást. Még nem, pedig már regisztráltam – mondtam –, lehet, hogy még fiatal vagyok, de már én is szeretnék védett lenni.
Nagyon köszönöm, hogy megosztották velem, és az olvasókkal ezt a tényleg nagyon intim, de sokakat érdeklő témát. Nagyon jó volt
– a körülmények ellenére – vidám, oldott
hangulatban beszélgetni. Mindannyiójuknak

jó egészséget, családjukkal, unokáikkal, dédunokáikkal pedig mielőbbi szabad, mindennapos találkozást kívánok!
A villáminterjúk után felmerült bennem a
kérdés, hogy vajon március végéig hány
nyársapáti lakos kaphatott már védőoltást?
Törökné Révész Anna válaszolt a kérdésemre. Községünkből 150 fő kapott oltást,
amiben az oltópontokon felvettek is benne
vannak. Ahogyan kapjuk az oltóanyagokat,
olyan ütemben folyamatosan végezzük ezt
a járvány megfékezéséhez nélkülözhetetlen feladatot.
NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA

Szépségipar lezárás után

m

Szinte minden ágazatnak nagy érvágást jelentenek a járványügyi intézkedésekkel járó zárások. Ez a megállapítás a szépségiparra különösen igaz: a fodrászok,
kozmetikusok, körmösök, masszőrök március 8-tól egy hónapon át zárva voltak,
pedig már a tavalyi év is megpróbáltatást jelentett a vállalkozásoknak, sokan felélték tartalékaikat. Cikkünk március végén a szolgáltatások újranyitása előtt készült és pillanatképet mutat be a kisvállalkozások küzdelmes helyzetéről.

árcius 26-án pénteken
Orbán Viktor miniszterelnök az Operatív
Törzs reggeli ülése
után adott interjújában
elmondta: bár küzdelem zajlott a szépségiparban dolgozókért,
de a járványügyi szakemberek ellenállnak
a szabályozott nyitás kezdeményezésének,
amit a járványügyi görbe meredek emelkedésével indokoltak.
Keveset lehet biztosan tudni, de azt igen,
hogy húsvét előtt nem nyithatnak ki a
szépségiparban dolgozók, csak az ünnep
után lehet erről szó – a március 8 előtti
szabályok alapján.
- Nem segítség az, hogy nem kell fizetni a
járulékokat, de az sem, hogy hitelt ajánl az
állam az újraindításra. – mondta el egy –

érthető okokból – neve elhallgatását kérő
ceglédi érintett. - Sokan nem önkormányzati, hanem magántulajdonú ingatlant bérelnek, így a szalon fenntartása, bérleti díja a
lezárások alatt is terheli a kisvállalkozásokat
és közben el kellene tartani a családunkat.

Illusztráció
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FISH
HUNTE

R

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

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

Webáruház: www.fishhunter.hu

Amikor március 8-án bejelentette a kormány
a zárást, majd két nap múlva felsorolták a
kivételeket, akkor súlytalanná vált az intézkedés. Mi viszont megfizetjük az árát ennek.
- Milyen most a ceglédi szépségipari vállalkozások helyzete?
- Cegléden is, mint az országban mindenhol a fodrászok, kozmetikusok, körmösök,
masszőrök közül sokan dolgoznak, mert
muszáj megélni valamiből és tartozunk a
vendégeinknek is, hogy lehessen ránk számítani. Hozzáteszem, hogy sok kezelésnek
nemcsak esztétikai, hanem egészségmegőrző funkciója is van. Gondoljunk például
egy fájdalomoldó masszázsra, vagy egy benőtt vagy elfertőződött körömre. Mindenki
máshogy oldja meg a helyzetet: vagy házhoz megy, vagy az otthonában fogadja a
vendégeket...Megint mások, – főleg a pályakezdők és nyugdíjas korúak közül – elhagyják ezt a pályát, de akik már kiépítettek egy vendégkört és rendszeresen továbbképzik magukat, azok annyit invesztáltak

szeretett szakmájukba, hogy nincs más lehetőségük, mint kitartani.
A szépségipar vállalkozásai országos szinten Szabad szolgáltatók néven Facebook
csoportot alakítottak, amelyben petíciót fogalmaznak meg arról, hogy milyen feltételekkel látják indokoltnak a szektor újraindítását. Mint megfogalmazták, a szépségiparban eddig is a legmagasabb higiéniai
körülmények között dolgoztak. Nem beszélve arról, hogy itt megvalósítható, hogy
egy szakember, csak egy vendéget fogadjon egyszerre, tehát a fertőzésveszély is kisebb, mint az áruházakban, amelyek ugyan
nyitva vannak, de egymást érik a vásárlók.
Az érdekvédő csoport azt is megfogalmazta: az állami támogatások ugyan segíthetnek, de ettől nem szűnik meg a legtöbb
szépségipari vállalkozás problémája, ahhoz
az újranyitás lesz a megoldás. Emellett
azonban a facebook csoport gyűjtést szervez azok számára, akiknek a szakmán belül
kilátástalanná vált a helyzete.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI
&(*/e' ÉS ZÖLDHULLADÉK
2021. II. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
+È=+2=0(1ė&620$*2/È6,e6=g/'+8//$'e.
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2021. II. NEGYEDe9,6=È//Ë7È6,5(1'
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HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK

cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésé-

$NHUWJRQGR]iVVRUiQOHYiJRWWIYHWpVHJ\pEOiJ\V]iU~Q|YpQ\HNHWLOOHWYHD lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. iOWDO
GYŰJTÉS 2021.
re szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
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Ft+ÁFA/db),
utólag a Nemzeti HulladékHÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
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ĨƺŐŐƅĞŶĞůƚĠƌŚĞƚŶĞŬĂĨĞůƚƺŶƚĞƚĞƚĞƚƚĞŬƚƅů͊
HULLADÉKGYŰJTÉS
2021.
gezzük el, mely az
53/500-152 (2. menüA mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg pont) telefonszámon (ügyfélfogadási időmunkatársaink szállítási alkalmanként 1 db ben) igényelhető.
3
A ORPWDODQtWiVW pYHQWH MDQ ± GHF  LQJDWODQRQNpQW .e7 DONDORPPDO P  DONDORP PHQQ\LVpJEHQ Ki]KR] PHQĘ
rendszerrel YpJH]]NHl, mely az 53/500-152 (2PHQSRQW WHOHIRQV]iPRQ J\IpOIRJDGiVLLGĘEHQ LJpQ\HOKHWĘ
ctP

DTkH Nonprofit Kft.
&HJOpG.~WX5.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
hJ\IpOV]ROJiODW pV]ViNpUWpNHVtWpV

J\IpOIRJDGiV

H: 8.00 - 20.00
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00

telefon

53/500-152
53/500-153

e-mail

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

honlap

www.dtkh.hu

Kérjük
fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében,
ĨƺŐŐƅĞŶĞůƚĠƌŚĞƚŶĞŬĂĨĞůƚƺŶƚĞƚĞƚĞƚƚĞŬƚƅů͊
mert a járványügyi helyzettől függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!
<ĠƌũƺŬ ĨŽŬŽǌŽƚƚ ĨŝŐǇĞůĞŵŵĞů ƚĄũĠŬŽǌſĚũĂŶĂŬ Ă ŚĞůǇƐǌşŶĞŬ ĠƐ ŶǇŝƚǀĂ-ƚĂƌƚĄƐŽŬ ƚĞŬŝŶƚĞƚĠďĞŶ͕ ŵĞƌƚ Ă ũĄƌǀĄŶǇƺŐǇŝ ŚĞůǇǌĞƚƚƅů
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Fórum

Sebességkorlátozás Budai úton?

t

Legyen 60-as vagy 70-es tábla a Budai úton? – a kérdést Dr. Ferenczi
Norbert önkormányzati képviselő tette fel a Budai út körzet lakói számára,
de az utat használó minden városlakót érinti. A képviselő azért interjúvolta
meg „járványkompatibilisen” a lakosságot, mert korábban ezügyben megkeresték, és a közvéleménykutatással megalapozottan kívánta továbbítani az
igényeket a Magyar Közút felé.

öbb csoportban sokan véleményezték
a kérdést. „Én a Budai utat használom teljes hosszában naponta többször. Személy szerint nagyon nem
örülnék neki ha a sok ki-/lehajtó és
lassú jármű mellett még 90 alatti sebességkorlátozás is lenne.” – írta az
egyik hozzászóló. Más szerint viszont elkelne
a 70-es tábla az úton, mert bár ez külterület, a
nyomtáv elég keskeny a 90 km/órás sebességhez és a mellékutakról ki-be forduló többi jármű szempontjából is csökkentené a balesetveszélyt, viszont ez a mértékű korlátozás még
nem akadályozná a forgalom haladását.
Az önkormányzati képviselő végül összefoglalta a „közvélemény-kutatás” eredményét:
„Több csoportban is foglalkoztak a Budai
úton esetleg elhelyezhető sebességkorlátozó
táblákkal. Cegléden egy ilyen téma mellett
nem lehet szó nélkül elmenni.
A képek a csoportokban meghirdetett szavazások eredményeit mutatják. Minél közelebbről érint valakit az ügy, annál inkább
szeretné a korlátozást, az áthaladók pedig
tempózni szeretnének. Ez világos. Mindkét
álláspont érthető. Korábbi ígéretemhez híven a többség megjelenő véleményét tolmácsoltam a Magyar Közút Nonprofit Zrt.nek. Ahogyan látszik a többség mindent
összevetve elutasító, amit le is írtam, ugyanakkor a kisebbség védelmében javasoltam,
hogy a képeken szintén látható, nem túl
hosszú szakaszon (Csókás József utcától be-

felé) vegyék le a sebességhatárt 70 km/h-ra.
Ez a megoldás nem járna túlzott mennyiségű tábla elhelyezésével, ugyanakkor:
- figyelemfelhívó hatása lenne,
- a Csókás József utcai vegyesbolthoz való gyakori lekanyarodást biztonságosabbá tenné,
- a fokozatosság elve alapján segítené az
autóst abban, hogy még kevésbé hirtelenül fékezzen vissza a lakott területen előírt 50 km/h-ra,
- az út legnagyobb részén a megengedett
legnagyobb sebesség 90 km/h maradna.
Természetesen az út kezelője javaslatomat
elutasíthatja. Válaszukat közzé fogom tenni.
Lakossági megkeresés kapcsán szintén megkérdeztem két csoportot, hogy esetleg veszélyesnek
tartják-e a Budai úti vasúti megálló utcájából
balra való felkanyarodást. (Repcés utca) A többség a kanyarodást tiltó tábla ellenében foglalt állást, illetve érdektelen maradt. Ezért ebben a
tárgyban semmilyen kérést nem fogalmaztam
meg.” – írta dr. Ferenczi Norbert.
Baleset 2020-ban
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Fórum

Áprilisi tréfa Nagycsütörtökön

t

Bár áprilisi politikai tréfának szánták,
de Húsvét hétvégéjén egyesekben
megütközést keltett Horváth Gábor
(Jobbik) és Földi Áron (LMP) a katolikus templom/bíróság előtt csatornán
mászó Szájer József bábuja...

öbben az időzítést kifogásolták: „Ez
még rendben is van! De miért itt a
templom előtt? Nem vagyok sem hívő, sem templomba járó! De ez azért
húsvéti időszakban erős volt.” Illetve: „Azért ezt nem nagycsütörtökön
kellett volna és nem egy templom
előtt. Mindenkinek joga van a vélemény
nyilvánításhoz, de azért vannak határok,
amelyeket nem lépünk át”. Egy másik
kommentelő szerint: „Szájer tettével nem

nekem kell szembenézni, hanem neki, szóval
ilyen szempontból nem fáj. Az időzítéshez:
ugye tudjuk, hogy a kereszténységnek nem a
karácsony a legnagyobb ünnepe, hanem a
Húsvét. És most ezt írta felül a bolondok
napja...” Mások a véleménynyilvánítás
módjáról voltak rossz véleménnyel: „nekem
mindig azt mondta édesanyám, hogy egy bizonyos szint felett nem megyünk egy bizonyos szint alá... mindösszesen ennyi a hozzáfűzni valóm ehhez az akcióhoz, pártállástól teljesen függetlenül.”
Sok hozzászóló viszont jó gegnek tartotta az
áprilisi tréfát és hozzáteszik „nem ízléstelen,
mert megmutatja milyen álszent a nemzeti
nagy kereszténység”.
Földi Áron az egyik szervező is hozzászólt:
„A bolondok napján a bíróság volt a templom? Józsi nem a Szájer, hanem az Álszent
vezetéknevet viseli. A bíróság előtt kapaszko-
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dott a körforgalomhoz legközelebbi parkolóhelyen, távol a templomtól. A valóságban is
így láttam és a képeken is ez szerepel. Rengetegen derültek rajta és percenként álltak meg
fotózni. Józsi most pihen és feldolgozza a sok
mosolygást és kacajt, amit kapott.”
Horváth Gábor pedig azt ígérte: „Húsvét
után folytatjuk és elnézést kérünk, ha egy keresztény ünnep egybeesik majd valamely
performansszal, de nem tehetünk róla, ahogy
arról se, ha valaki halottak napján ünnepelné
a szülinapját. Én tuti nem fogom megszólni érte. Nem tudjuk még ki lesz a kialakulni készülő
szoborpark új szereplője. (...) Borkai, a pedofil
és abberált fideszes Kaleta, vagy a cigányt
kazánbazáró országgyűlési képviselő…”
Ecseri Ferenc lapunk online oldalára tett fel
egy véleményt az esetről Nagycsütörtökön
mindig voltak és vannak bajkeverők címmel.
„Ha valaki keresztény, számára a nagycsütörtök már az ünnep része. Elválaszthatatlan
a Húsvéttól. Röviden és tömören ez az a nap,
amikor Jézus tanítványaival az utolsó vacsorán együtt van, ez az a nap, amikor elárulják és elfogják Őt. Jézus ekkor szeretete
jeléül megmossa a tanítványai lábát és búcsút vesz tanítványaitól. A nagycsütörtök a
gyász napja, ezért csütörtök estétől szombat
estéig nincs harangozás. Azonban nem min-

denki gyakorolja a keresztény hitet Magyarországon. Vannak, akik, bár hívők, de nem
vallásosak, vannak akik ateisták. Ők így
döntöttek és tehetik ezt, mert szabadság van
ezen a téren is nálunk. De a húsvéti készülődés mindenkit érint.” A templom közvetlen
közelébe elhelyezett az „áprilisi tréfával”
kapcsolatban azt írta: „Annyi minden szépet
tehettek volna, miért pont ezt kellett? Ha
már minden áron aktuálpolitizálni akartak
az urak, akkor miért ezt Szájert választották,
ugyanis ez szerencsétlen marha ember elvégezte a penitenciát, lemondott mindenről és
eltűnt a színről, földön fekvő ellenfélbe nem
illik belerúgni! Mi közünk nekünk ceglédieknek Szájerhez? Ha már ennyire vicces kedvűek voltak az urak, jó helyszínt választottak? Értem én, hogy bíróság, de pont a polgármester ablaka elé kell ezt tenni, hogy lássa? Szerintem nem kíváncsi ő erre, főleg
nem nagycsütörtökön!”
Véleményében olvasónk a Czigle Polgári Érdekvédelmi Egyesületre is utal. Válaszul az
egyesület azt nyilatkozta: „A Czigle Egyesület civil egyesületként elhatárolódik a bíróság
előtt kihelyezett bábutól. Egyidejűleg kijelenti, hogy büszke mindazon tagjaira, akik - mint
írtuk, politikai elkötelezettségtől függetlenül részt vállalnak a városépítő munkában.”
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Ember

A tollforgató kőműves

Kétszáz szebbnél-szebb családi házról
készült fotográfiával díszes tabló fogadja az odaérkezőt, a Cegléd és Térsége Ipartestület irodájának bejárati falán. A felirat szerint Petró József és
Balázs János kőművesek keze munkáját dicsérik az épületek, a jóbarát mesterek közel negyven évig voltak társak.
A hetedik ikszét taposó, még mindig
nyughatatlanul serénykedő „Józsi bácsi” mesélt munkájáról, sikerekkel teli
életútjáról.

p

ontosan a múlt század közepén
születtem Cegléden, a Bocskai
úti szülőotthonban. Egy lány és
három fiútestvérem között én
vagyok a középső. Apukám a
háború után abbahagyta az artistaságot és a KÖZGÉP-hez,
vagy ahogy akkor mondták a Vasgyárba
ment dolgozni esztergályosnak. Édesanyám
a Széchenyi úton lévő Kovács kastélyban
lévő 1. számú bölcsődében volt daduska; mi
is ott laktunk és szüleim voltak a gondnokok. Nagyon szép gyerekkorom volt.
Több általános iskola padját koptattam és a
Várkonyi István Állami Általános Iskolából
sikerrel felvételiztem a Török János Mezőgazdasági Technikumba. Ám egy szomszédos
építkezéshez tett osztálylátogatás alkalmával
az élet közbeszólt. Mert látva, hogy miként nő
a válaszfal a Széchenyi úti sorháznál dolgozó
mesterek keze nyomán, elvarázsolt ez a szép
munka. Átiratkoztam a 203. számú Bem
József Ipari Szakmunkásképző Intézetbe kőművesnek, mindössze 51 kilósan. A teremtő
Isten szerencsémre erre az útra vezényelt. Ak-

koriban hetente két napot töltöttünk a tanteremben, Tar Laci bácsi volt az osztályfőnökünk. Három napot pedig gyakorlati foglalkozáson voltunk. Én a Ceglédi Építőipari Vállalatnál lettem inas. Másodéves koromban már
forrt a vérem a munka után és közben, egy-két
napra elkéredzkedtem Laci bácsitól fusizni.
Szerencsére a cégnél megkedvelt Őze László
a brigádvezetőnk, és magával vitt a hétvégi
maszekolásokra, öt forintos órabérért. Az első
fizetésemet a munkáskabátom felső zsebébe
tettem a szívem fölé, és minden sarkon megszámoltam. Hazaérve édesanyámnak adtam az
egészet. Az utolsó tanév tavaszán 1968-ban
részt vettem a Szakma Ifjú Mestere országos
versenyen, ahol harmadik helyezést értem el.
Azonnal megkaptam jeles eredménnyel a
szakmunkás bizonyítványt. A győztesekkel
együtt repülőutat nyertünk Budapestről Pécsre.
Óriási élmény volt! Egész úton lestem az ablakból a folyókat, tavakat, hegyeket, völgyeket. A megyeszékhelyen városnézésen vettünk
részt és a Kis elefántban ebédeltünk.
A következő évben bevonultam katonának
Székesfehérvárra a hadtestparancsnokságra,
ahol mázlim volt, mert a szakmámban dolgozhattam. Az angyalbőrből 1971-ben szabadultam és édesapám munkahelyére, a KÖZGÉP ceglédi gyárába mentem dolgozni a kar-

bantartókhoz. A következő esztendőben kiváltottam az egyéni vállalkozói engedélyemet,
mint kőműves, javító kisiparos, persze azért
építettem új házakat is szép számmal. Nem volt
könnyű a kezdet. Az első munkavállalásra menet feltettem a kalapomat. Megegyeztünk a
gazdával, de a kapuban a felsége azt súgta az
ura fülébe: Csak nem akarod gyerekkel csináltatni? Visszamondta az üzletet, de én nem adtam fel, és sorra jöttek a munkák. Egy ideig
egyedül dolgoztam, majd összefogtunk Balázs
János kőművessel, akivel 40 évig voltunk társak. Cégtáblánk sosem volt, de munkát bőven
kaptunk. Jó hírünk szájról-szájra szállt. Szinte
kizárólag Cegléden dolgoztunk és körülbelül
kétszáz családi házat építettünk kettesben, a segédmunkásaink közreműködésével. Úgy is dolgoztunk, ahogy ma már kevés helyen szokás:
kalákában. Ez azt jelenti, hogy összefogtak a
barátok és a család apraja-nagyja, s a mi irányításunkkal, szakmunkákkal sorra bújtak ki a
földből a családi házak. Dezsőkém, ha madár
lennék szívesen a hátamra vennélek és a magasból sorra megmutatnám a házakat, amiket
mi alkottunk!
A tengernyi munkát biztos, hogy a szerető családi háttér nélkül soha nem tudtam volna elvégezni. Aminek záloga feleségem Tóth Ilona,
akivel 1975-ben kötöttem házasságot. Nagyszerű választás volt, óriási gondoskodással törődött
gyermekeinkkel: Tamással, valamint az ikrekkel Dórival és Viktóriával. A párom, ha teheti
sokat kényezteti az unokáinkat a három és féléves Zalánt és a három hónapos Lucát. Persze
rólam is gondoskodik. Akármilyen korán keltem, a táskába mindig bekészített valami jóféle
elemózsiát, ha munkába mentem.
Papírforma szerint 2009 óta vagyok nyugdíjas.
De koratavasztól késő őszig kint kertészkedünk a 18X55 méteres hobbikertünkben.
Ahonnan sok finom falatot viszünk haza és a
gyerekeknek. No meg tollforgató lettem. A
Ceglédi Panoráma újságban rendszeresen jelennek meg írásaim emlékeimről és a mindennapi valóságról, Józsi bácsi aláírással. Az életben az a legfontosabb, hogy bármi kis dolgot
kigondol az ember, azt végre tudja hajtani. Bevallom, titkon még nem hagytam abba a szakmámat, mert éjjelente az álmomban gyakran
dolgozom!
KŐHALMI DEZSŐ
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Társaságunk a magyar közétkeztetési piacon több mint 10 éve jelen lévő, az ország teljes
területén összesen 32 konyhával rendelkező magyar magántulajdonban lévő vállalat.

BŐVÜLŐ CSAPATUNKBA KERESÜNK FŐÁLLÁSÚ, ELKÖTELEZETT

PIACFEJLESZTÉSI ASSZISZTENS KOLLÉGÁT
FELADATOK:
• Árajánlatok készítése, tárgyalásokon való aktív részvétel,
• Új ügyfelek felkutatása, piackutatás,
• Meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartás,
• Piacfejlesztési vezető munkájának segítése,
• Megrendelések teljesítésének menedzselése,
• Kapcsolattartás az intézményekkel, megrendelőkkel,
• Termékfejlesztés támogatása,
ELVÁRÁSOK:
• Erős kereskedelmi, értékesítési képesség,
• Kiváló kommunikációs készség, írásban és szóban egyaránt,
• Munkájában precíz, pontos, megbízható,
• Jó szervező- és problémamegoldó képesség,
• Önálló munkavégzésre való képesség,
• Legalább középfokú végzettség
• Számítástechnikai alapvető ismeretek (Word, Excel)
ELŐNYT JELENT:
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• Jogi asszisztensi tapasztalat
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Albertirsa
MUNKAIDŐ: Napi 8 óra
AMIT KÍNÁLUNK:
• Barátságos környezet, közösségi élet
• Kiváló munkakörülmények
• Ingyenes munkahelyi étkezés
• Bejárás támogatása
• Változatos feladatok

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

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
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Gondolat

Gondolatok a piacon

ózan ítélőképességem birtokában ki
merem jelenteni, hogy a ceglédi piacon kapható lángos műfajában a legjobbak közé tartozik! Tudom, elegánsabb lenne a New
York kávéház és a Gundel
étterem újházi tyúkhúsleveseinek összehasonlításáról írnom, de én már csak megmaradok fatornyos kis szülőfalumnál.
Bár kevesen vallják be, biztos vagyok benne, hogy egy jó lángos
elfogyasztásának gondolata legalább
havonta egyszer felmerül embertársaimban. Sokakat persze az
tart vissza, hogy snassz dolog a piacon – mindenki
szeme láttára – állva
enni, ha meg hazaviszi, ki-

hűl és megmered. Pontosan. Ezt ott kell elfogyasztani, vállalva, hogy bárki megláthat.
Mert az az ember, aki a piacon állva lángost
mer enni, már megszabadult a gátlásaitól.
Legtöbbször öltönyt sem visel, lepattannak róla a kritikus pillantások, és átadja magát a magyar
gasztronómia és néplélek e megfejthetetlen varázsú kéttenyérnyi
darabjának. Így az utóbbi tíz évben azokkal, akik a piaci
lángosevésben velem tartottak, az
összetartozás próbáját is mérni
tudtam. Elkerülhetetlen, hogy egy-két ismerős, volt osztálytárs ne haladjon el melletted. A nyílt tér felett a fény beesési szöge
egészen különleges. A nap olyan éles kritikával kontúrozza az arcokat, hogy
kénytelen vagy megállapítani: mindenki sokat öregedett, mióta
utoljára láttad! Ami-
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kor azután valaki megveregeti a vállad, hogy
még mindig milyen jól nézel ki, akkor már
biztos lehetsz benne, hogy a nap jótékony
hatása rólad sem feledkezett meg…
Szándékosan nem megyek bele a részletekbe, hogy sajtos fokhagymás, félbehajtott satöbbi. Annyit elárulok, hogy én nem a sápadt, dunyha puhaságú, hanem a pirosra sütött ropogós lángos híve vagyok. Tíz év alatt
elértem a törzsvendég státuszt, ha meglátnak
a sorban már beazonosítanak: egy piros lesz
az úrnak!
Elvonulok az ablaktól, keresve egy üres asztalt, ahová az árusok nem pakoltak ki. Vasárnap délelőtt, a piac közepén. Miközben
eszem a lángost, megrohannak az emlékek.
Hetven éve élek a városban. Nincs olyan része, ahol ne történt volna valami. Szemben a
Táncsics Mihály Általános Iskola. A mai napig tudom az osztálynévsort, az élők nagy
részével kapcsolatban vagyok. Felejthetetlen
énekóráink voltak Béres Károly és Iványos
Erzsébet (Garas Kálmánné) vezetésével. A
Takarékszövetkezet helyén volt a Fodor udvar. Ide jártunk át politechnika órákra. Az
iskolaszolgát hívták Fodor bácsinak, aki itt
is lakott. Ő fűtött be az osztálytermekben,
seperte az udvart, gondoskodott a krétáról,

szivacsról. Egyszer a technika tanár tökmaghéjat talált a teremben. Mivel senki nem
vállalta, mindenki kapott tőle egy hatalmas
pofont. Annak ellenére, hogy fél napig zúgott a fülünk, nem árultuk el az osztálytársunkat.
Kibontottak egy falrészt, építik az új óvodát.
Így át lehet látni az Eötvös térre. A sarkon
van egy állatorvosi rendelő. Volt három
gyönyörű cicánk. a középsőt – egy zsemleszínű perzsát, aki Charlie névre hallgatott –
itt kellett elaltatni. Én akkor találkoztam először azzal, hogy az állatoknak is kitöltenek
egy halotti bizonyítványt.
Amott, abban a szép polgári házban Sárközy
Erzsébet képzőművész, tanár lakik. Ő hozta
létre kitartó munkával Patkós Irma színésznő egykori házában a Fiatal Alkotók műhelyét. Általános iskolai osztálytársak voltunk.
1963-ban, az iskolából hazajövet csodáltuk
a piactéren kiállított látványosságot. Góliát,
a 22 méter hosszú óriásbálna volt az, amit
végigvittek a keleti-blokk országain. Később
derült ki, hogy a hidegháború kellős közepén ez csak látszólag volt cirkuszi látványosság. Valójában a C.I.A. zseniális húzása volt, mellyel körbefotózták az országok
útjainak, hídjainak teherbíró képességét, a
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fontos katonai és gazdasági objektumokat.
Elfogyott a lángos, a piac is csendesedik.
Amíg nem volt Covid, a templomból kijövő
közönség még adott egy lökéshullámot a
délelőtt derekán. Sok néni még mindig ott

áll egy halom barkával. Úgy tűnik, ma nem
árultak semmit. Sajnálom őket. Lángos, emlékek, barka.
Egy tavaszi vasárnap mérlege.
KÁRMÁN SÁNDOR

ár több mint két hete elszakadt a karórám szíja,
így bementem a piac
melletti óráshoz, hogy
megcsináltassam. Ott
zárt ajtó és biztonsági
rács fogadott. Másnap ismét arra mentem és
elolvastam a hirdetményt a kötelező zárva
tartásról. Fogtam az órám és zsebre vágtam.
A szokás hatalma, hogy naponta a karomra
néztem. Most viszont kénytelen voltam a
zsebbe nyúlni az órámért, hogy tájékozódjak
a pontos időről. Szerencsére ez a „kettős
nézés” április 7-én megszűnt, amikor
nyitva találtam az üzletet. A mester
percek alatt új szíjat varázsolt az
órámra. Ezennel is köszönöm.
Maradjunk a vírusnál:
- a vírus álljon már tovább, ne
okozzon több félelmet. Embereket,
barátokat sőt rokonokat is szétválaszt. Egy példa: egyik ismerősöm mondja,
felhívta távolabb élő rokona és kérdezte:
„beoltottátok-e már magatokat, mert ha nem,
addig nem látogatunk meg benneteket” Válasz: „mivel nem oltottuk be magunkat, mi
sem jövünk látogatóba”. Már a tiszta gondolkodást is elveszítik az emberek. Ha a rokon beoltatta magát, miért fél tőlünk, ha ő
már védett a koronavírussal szemben?! Lehet, hogy ő sem bízik az oltásban?
- A másfél métert tartsuk be, de legjobb, ha
170 cm-re vagyunk egymástól, mert a vírus
150 cm-nél elfárad és leesik a földre.
- Tudják milyen a részeges vírus? A rendes
vírus egyenesen megy, a részeges vírus kavarog és a maszk oldalán bemegy.
- A napokban igen nagy szél volt. Mentem

az utcán, az egyik saroknál kifújtam az orromat. A szél kikapta a kezemből a maszkot
és messzire röpítette. Na mondom magamban, ha jön a rendőr megbüntet, mert már
nem csak a vírustól, hanem a rendőrtől is
kell félni. Azt gondoltam ki, lemegyek
négykézlábra, ha jön a rendőr és elkezdek
ugatni, mint a kutya. Így tán megúszom a
büntetést, de lehet, hogy az elmeosztályra
bevitetnek. Szerencsére nem jött rendőr, így
megúsztam a büntetést és az elmeosztályt is.
- Egy fiatal ismerősöm mondta: „amint megérkezünk a világra, miért van az, hogy
a másik ember mindenáron dirigál,
holott nekem is van gondolatom,
mégis sokszor belémfojtják? Viszont most a vírus dirigál az egész
világon.”
- Bemegy az ifjú apuka a szülészetre, az újszülött kisbabáját plexi ablakon keresztül mutatják meg neki. „Ez
nem lehet az én gyerekem” – mondja felháborodva – „hiszem nincs rajta maszk.”
Azt kívánom, mindenkit kerüljön el a vírus!
JÓZSI BÁ

Karórából zsebórát csinált a vírus

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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In Memoriam

Éva, mikor jössz?

isvárosi délelőtt, kora tavaszi napsütés… bevásárlás. Az utca másik oldaláról széles mozdulatokkal, üdvözöl, integet, hív,
nevet… Mint mindig. Persze,
hogy átsietek. Mint mindig. A
bolt előtt találkozunk. Két karjával ölel, és már sorolja is a legújabb híreket, a nekem szánt tudnivalókat, folytatva
onnan, ahol „tegnap”, „bármikor” abbahagytuk.
A percek lassan órává nyúlnak, hiszen rengeteg az át-, kibeszélni valónk, s egyébként
is minden mondatot, minden megkezdett
történetet megakaszt valaki. Egy volt tanítvány, kollégák, szülők, ismerősök. A „csókolom Éva néni”, a „szervusz Évikém” ezer
változatban hangzik fel.
Mindenkitől érkezik egy
mosoly, mindenkihez van
néhány kedves szava, jó
szándékú mondata, mindenkiről van egy-egy rövid története.
S persze az örök téma, a suli sem maradhat el. A mi újság a Közgázban, hogy vannak a régiek, s az újak, akiket már nem is ismerek…
mondanám… de már mondja is, látom, többet tud róluk, mint én. És
kérdez-kérdez… már az unokáknál tartunk.
Sok éven át voltunk kollégák. Kezdetben Ő
a tapasztalt, „öreg tanár”, én meg a kezdő.
Sokszor láttam megdőlni a klasszikus tételt,
mely szerint az egy generációhoz tartozók
érthetik csak meg egymást félszavakból.
Egy összenézésből, egy kacsintásból, egy
kézmozdulatból, az elmaradhatatlan mosolyokból mindent értettünk, értettem. Azt
gondolom… hiszem… remélem.
Ezer emlék, ezer élmény fűz hozzád. Em-

lékszem az egykori NDK-s osztálykirándulás vidám napjaira, ahová ifjú tanárként kísértelek el Téged és az akkori osztályodat.
Őrzöm az iskolai fordított napi jelmezbe öltözött, táncoló ofijának képét, ott az iskola
előtti téren. A gyerekeivel együtt önfeledten
mosolygó, játszó pedagógus-kollégát. A
tantestületi kirándulásokat, ahol mindig a
társaság jókedvének meghatározó alakja
voltál. Hányszor álltam meg az asztalod
mellett a tanáriban. Emlékszel még az üzenetre, amit filctollal felírtam az asztalodra?

Ma az üresen kongó iskola folyosói mintha
élesebben visszhangoznák az írógépek szabályos koppanásait, a „billentsél és sort
emelj” szigorú, mégis „Évásan” kedves parancsát. Nézem a tablókat.
Ki tudná a választ, hány kéz
tanulta, sajátította el tőled a
gyors-és gépírás mesterségét, hány tanulónak jelent
még ma is ez a tudás biztos
megélhetést, vagy csak segítséget a mindennapok
munkái során?
Minden beszélgetésünk vége az elmaradhatatlan kérdésed: Mikor jössz el? Hányszor hangzott el…, hogy aztán ott a Rákóczi úti kis lakás szobájában
sokszor merengjünk el a világ nagy, vagy
éppen a hétköznapjaink apró kérdésein.
Mert megbeszélni valónk mindig akadt. Hol
vidámabb, hol szomorúbb. Sokszor összejöttünk, hogy nevessünk, sokszor azért,
hogy aggódjunk.
Összejöttünk egy-egy rövid délutáni laza
csevegésnek induló, de késő éjszakába nyúló baráti beszélgetésért, vagy „felugrottunk”
hozzád a tanári bulik hajnali folytatásáért.
Mert soha nem volt késő hozzád felcsenget-
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ni, mindenkinek jutott a biztató szavakból,
tanácsokból…
Szia! Majd hívlak!
...Kisvárosi délelőtt, kora tavaszi napsütés…
bevásárlás… tanítványok, szülők, kollégák,
ismerősök… mielőtt belépek a boltba, félve

p

nézek ma hátra… Éva, mikor jössz már?
(Kollár Éva Mária 2021. április 5-én elhunyt. A Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola bejárata fölött ma érte lobog a fekete zászló.)
SÁGI FERENC

Búcsú Dr. Zsámberger Györgytől
Március 25-én Dr. Zsámberger György szájsebész főorvos, a Toldy Ferenc Kórház
és Rendelőintézet egykori orvosigazgatója, szájsebész főorvosa életének 78. évében elhunyt. A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 50. jubileumi évfordulójára tervezett Könyvből idézzük fel – a főorvos úr saját szavaival – életútját.

ályafutásom az egészségügyben
műtős fiúként indult még az
egyetem elkezdése előtt. Az orvosi egyetemet 1968-ban végeztem, majd utána katonai
szolgálatra vonultam be. 1970ben visszatértem Ceglédre, mint
fogszakorvos kezdtem dolgozni a rendelőben. Már a
kezdetektől barátkoztam a
szájsebészettel. A BalesetiSebészeten, a sérült betegeket meggyógyították, de a
fejsérüléseket nem. A
Rókus kórházba jártam fel
egy évig a maxillo-facilális
traumatológiát tanulni (arcés csontsebészet), majd ezután már műteni tudtam az
erre rászorult betegeket. Kilenc év után a szakvizsga bizottság engedélyével szakvizsgáztam maxillo-facialis sebészetből. Ezt követően a Baleseti Sebészeten kezdtem el dolgozni Dr. Anka Péter főorvos keze alá. A csapatban mindenki fiatal
volt és lelkes. Dr. Anka Péter nyugdíjba vonulása után (1983) az osztályvezető főorvos
Dr. Endrődi János lett, aki szintén támogatta a szájsebészetet. Hetente többször műtöttem, amennyi beteg volt, ágyszám és korlátok nélkül. A munkámhoz szükség volt sokszor kis lemezekre is, amiket beültettem a

betegekbe, ezeket is mindig be tudtuk szerezni. Egyedül a tumor sebészetet nem vállaltam, mert a kórházunk nem volt ezeknek
a betegeknek az utókezelésére felkészülve.
2001-ben kineveztek orvosigazgatónak, igazgatói feladatom mellett megvolt az a lehetőségem is, hogy akkor műtöttem, amikor akartam. 2002-ben a legnagyobb
és legfontosabb munkának
tekintettem a Baleseti Sebészeti Osztályt átköltöztetni a
főépületbe. Az oka a költözésnek az volt, hogy a főépületben új és korszerű műtők
voltak. Nem sokkal ezután
kialakítottunk még egy műtőt a földszinten, szinte sajátomnak tekintettem, ezért annak a műtőnek nem csak az
eszközeit, de magát a csempéjét is én választottam ki. Azokban az időkben sikerült azt is kijárni, hogy a mammográfia ne Kerepestarcsán induljon meg, hanem ide kerüljön a gép és itt tudjuk az ezzel
való feladatokban a betegek hasznára lenni.
2002. október 25-én nagy megtiszteltetésnek
vettem, amikor engem választottak a Pest
Megyei Orvosi Kamara Elnökévé, majd a
Technikai Bizottság elnöke is én lettem.
2003-ban nyugdíjba mentem, de nem szerettem volna teljesen abbahagyni a hivatásomat, ezért kértem annak engedélyezteté-

sét, hogy én magam önállóan működtessem
a Szájsebészetet. Itt maradtam a régi Baleseti Sebészeti épületrészben. Járóbeteg szakrendelőként látom el a feladatomat, minden
hozzám érkező beteget fogadok a hozzánk
tartozó körzetből, valamint a Kórház betegeit és az itt dolgozókat is ellátom.
Egy vagyok azok közül az emberek közül,
akik pályafutásuk alatt szakmailag végigjárták
a ranglétrát. Számomra az életutam egy sikerélmény, elértem mindent, amit akartam és szerettem volna.”
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Gonda János velünk marad…

ceglédi jazz hatvanas évek végi fellendülésében Gonda
Jánosnak egyedülálló érdemei
vannak: a Garai Attila által
szervezett, rendszeressé váló
Róna Jazzrandevúk (jam session-ok) gyakori szereplőjeként egyrészt
rangot adott a rendezvénysorozatnak, másrészt nagyszerű leleménye volt az,
hogy a magyar és külföldi
jazztanszakos diákoknak is
adjunk nyilvános fellépési
lehetőséget,
rendezzünk
nemzetközi ifjúsági jazzfesztiválokat.
Sajnos, csak két ilyen eseményre került sor, 1969-ben
Nagykőrösön a következő
évben pedig Cegléden.
Mindkettőnek nagy szakmai és közönségsikere volt. Az előbbit az Európai Jazzföderáció tanári kara kihelyezett jazzpedagógiai konferenciájának elismerése váltotta ki, az utóbbit pedig a sok helyi jazzkedvelő, valamint az élő rádió- és tévéközvetítés.
Gonda János elképzelését a későbbiek
igazolták. A ceglédi fesztivál legjobb szólistája Zbigniew Seifert hegedűs később
felnőttként a világranglistát is vezette. A
nyertes zenekar, a nürnbergi Marizikosch

együttes pedig ma is működik, a zenekar
három tagja annak idején Cegléden is jelen volt.
Gonda János a későbbiekben is gyakran
járt nálunk. Például ő nyitotta meg a ma
már nemzetközi hírnevet szerzett Dobmúzeumot, vagy különböző felállásokban
(többek között Berkes
Balázzsal, Kőszegi Imrével, Kruza Richárddal)
nem egy alkalommal örvendeztette meg ceglédi
híveit és barátait.
Számomra felejthetetlen
élményt jelentett, mikor
az egyik jam session alkalmával – egy korty
Hennessy után elegáns
nyakkendőjét és tanáros
komolyságát meglazítva
– „beszállt” a Garai Attila, Csík Gusztáv
és az Amerikából éppen hazatérő (akkor
még nem Szakcsi) Lakatos Béla vetélkedőjébe. Nem mindennapi produkció volt.
Hogy Cegléd városában ma is szól a jazz,
azt jelentős mértékben Gonda Jánosnak is
köszönhetjük. Ceglédi jazz-zongorista tanítványai: András Tamás, Bori Viktor és
Sárik Péter muzsikájában, inprovizációiban az ő szellemi öröksége mindig jelen
van, bennünk tovább él és örökre velünk
marad.
HE

SPINDELBAU Kft.
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Ceglédi keresztek – örök húsvétok?
„Az Úr vezérlett engem ez utamban az én uram atyafiainak házához” (1 Móz 24, 27)

szabadban álló vallási emlékek
az út menti keresztek. A ceglédi
keresztek bemutatása azért különleges, mert az itteni lakosság
többféle vallásfelekezetű volt s
maradt; a katolikusok szokása
egyedül a keresztállítás. III. Leó 779-ben
engedélyezte engesztelő keresztek állítását.
Nálunk először a XV. században Sopronban
állítottak keresztet, az ottani környékben elkövetett gyilkosságok után engesztelődési
céllal. Már a XIV. században is emeltek keresztet Belgiumban, Lengyelországban,
Németországban és Baltikumban…
Később átalakult a szerepük: hálaadás, kérés, megemlékezés, tisztelet vagy köszönet
(pl. járványok után) okán állítottak keresztet. Ma új szokásforma, országutak mellett,
vasúti átjáróknál egyre több fa-, fém- és kőkereszt tragikus (baleseti) eseményekre utal.
A kereszt anyaga eleinte kizárólag fa volt,
amin bádog Krisztus-alak, a kereszt felső részén pedig vízvető jelent meg. Főként a csa-

Birincseki templomhalmon
(Orisek Ferenc)

padék által sűrűbben áztatott Felvidéken s
Erdélyben figyelhető meg.
Mások a kőkeresztek lehetőségei, Dunántúltól a Zemplénig – a korpusz is kőből
készült (a népi barokk idejétől a homokkövet kedvelték, mert könnyebb a megmunkálása, mint a mészkőnek, vagy valamelyik
vulkanikus kőzetféleségnek). A keresztek
elhelyezésének körülményeit, időpontját és
egyéb személyi vonatkozásait általában feliratban rögzítették. A határban található keresztek s más szakrális építmények speciális
funkcióval is rendelkeztek, a kereszteket búzaszentelőkor, áldozócsütörtökön s a keresztjáró napokon a hívek felkeresték – papjukkal. Az aratási időben vagy nagy természeti csapások után az imádság volt jelen a
kereszteknél…
Nincs ez másképp Cegléden sem, amit
hangsúlyossá tesz a templom donációja, a
Magyarok Nagyasszonya kápolna is emlékezteti az embert a megváltás tényére és a
húsvétra. Sokszor háborús események,

Galamb vendéglő udvarán
(1959)

Csemői templomkereszt
(Orisek Ferenc)

balesetek és elégtelen talapzat kikezdte a
keresztek stabilitását. A Kálvária-temető
magaslatán álló Kálvária szoborcsoport régen gyenge talapzaton állt és az alakok homokkőből készültek. Ezt újabban a mészkőbe faragás „stabilizálta”, a XVIII-XIX.
században pusztító szélviharok kétszer ledöntötték.
A ceglédi keresztek történetét vizsgálva kiderült, hogy itt az örök húsvétra kevésbé
utalnak a keresztek, bár történetük, a velük
kapcsolatos események olykor szinte regényesek. A szakrális építmények tisztelete
tovább él, pl. a Gimnázium külső szögleténél még mindig vannak olyan járókelők,
akik keresztet vetnek, vagy sapkát emelnek. A virágcsokor egy vázában, a friss virág vegetációs időben sosem hiányzik. Sokak dicsérete a népi vallásosság e megnyilvánulásai, mint azt Bálint Sándor, a
vallásos néprajz tudósa írta, ez is a hitélet
jele és bizonyítéka.
Érdekes megfigyelni azt is, hogy az egyházi
rend tagjai, a papok érdeklődése a keresztek
tiszteleténél koronként változhatott, amit
nemzetiségük, településük szokásai és származásuk is befolyásolt. A legérdekesebb
példa Ceglédbercelre vezet, ott jellemzően
pléh-Krisztusok voltak a kereszteken, igazolva, hogy ott németajkúak települtek le.
De más településeken, így Abonyban ugyancsak érdekes megfigyeléseket tehetünk,
akárcsak Tápiógyörgyén.
ESDÉ

Írtványi kereszt (1920 körül):
kétszer is ellopták
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Gépi földmunkát, alapásást,
víz, gáz, árok ásást,
sitt elhordást, tereprendezést,
bontást vállalok számlával.
Sóder, murva, termőföld,
töltésföld stb. kapható!

Csengeri-széli kőkereszt
(1900 előtt, elenyészett)

TŰZIFA CENTRUM
+36 70 317 4285

Ebédlői kereszt
Erdélyből
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Alkotók

Kávéval festve

Tóth Mariann grafikus művész, Cegléd
város szülötte mesél arról, hogyan került a kávé, mint festékalapanyag,
munkái középpontjába.

egléden születtem, itt jártam általános- és szakközépiskolába. Szerettem rajzolni Sárközy Erzsinél. A
Magyar Képzőművészeti Egyetemre jelentkeztem és felvettek. Jó tanáraim voltak: Vecsey Csaba (rajz,
festészet), Oláh György (alkalmazott grafika), Molnár Kálmán (tervezőgrafika), Auth
Attila (tervezőgrafika), Karátson Gábor (kínai filozófia), Mányoki Endre (író) stb.
Ceglédi kedves emlékeim közé sorolom, amikor a Hollós utcai Patkós Irma házban, a Fiatal
Alkotók Műhelyében művésztanárként segédkeztem Sárközy Erzsivel, Somos Gyulával és
Zakar Józsival. Megalapításától kezdve jelen
voltam. A FIAM logó-ját én terveztem, és a fotólaboromat az alapítványnak adományoztam.
Nagyon szerettem a sötétkamrában laborálni,
kísérletezni, nemezelni az udvaron és nyáron a
jó melegben papírt meríteni a gyerekekkel.

Pályám kezdetén művésztanárként dolgoztam Kecskeméten a Katedra Gimnáziumban. Kreatív grafikusként Rókusfalvy
Gábornál, a Roxer-nél Budaörsön, majd művészeti vezető lettem Székesfehérváron. Mielőtt az angliai Keswick-be költöztünk,
Budakeszin botanikai illusztrátor voltam Dr.
Debreczy Zsolt dendrológus professzornál.
Művészetem ugyanúgy tükrözi a keresztény
hitem, mint a természet szeretetem.
Egyéni vállalkozó vagyok 2019-től. ARTARY
is ekkor született, ami egy mozaik név. Art =
Művészet; Ary = a becenevem. Rövid, egyszerű és fülbemászó. Art (e)ry = Artéria, a szenvedélyem mozgató rugója. 'Mert ahol a kincsed
van, ott van a szíved is.' (Máté 6:21). Jelentése
hasonló. Az artériák többsége oxigénnel teli vért
szállít. Erre utalva, az utolsó „Y” betűbe egy
csepp vért helyeztem el. Szükségünk van FÁKRA is az oxigén biztosításához, hiszen „Földünk Tüdejét” az erdők alkotják. Az emblémámhoz egy szív alakú, őszi levelet választottam, és botanikai pontossággal, akvarellel megfestettem. Elkezdtem leegyszerűsíteni, absztrahálni ezt a levelet, majd megalkottam a logó-t,
amely szenvedélyem szimbólumává vált. Éle-
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tünk célja ebben a világban annak a módnak a
megismerése, hogy megtanuljunk egyensúlyban
élni a természettel és mindazzal, amit a természet nekünk adományozott.
Nincs honvágyam. Gyönyörű, nyugodt és békés városban élünk, ahol nagy a közbiztonság.
Ez a város Keswick (Anglia). Kedvenc helyeim: Derwent Museum, Treeby & Bolton
stb. Catbells, Latrigg…
2020 Karácsonyát szeretteim körében
Cegléden ünnepeltem. Repülőjáratainkat törölték, így fiammal két hónapot tudtunk szülővárosunkban tölteni. Ekkor kezdődött a
„hosszú kávészünetem”.
Véletlenül kiöntöttem a kávét az akvarell papírra és elkezdtem festeni. Az alkotás segített abban, hogy a pillanatban maradjak és
merész legyek.
Fiatalkoromban sok időt töltöttem a Szabadság téren, a templomkertben és az emlékeim
kitörtek a szívemből. A megalkotott képben,

ami 1 hónapig látható a Bern Kávéházban
(Cegléd, Árpád u. 23/a), egyszerre sűrűsödik
a múlt, a jelen és a jövő reménye. Egy
ugyancsak kávéval készült képem állandóan
megtekinthető a Szabadság téri Hazai Pékség Kft. galériájában (Cegléd, Szabadság tér
9). A „Magyar Turáni Ornamentika” sorozatom is itt van kiállítva, amelyet nagyon
szerettem volna megnyitni, de a körülmények nem tettek lehetővé.
Kávéval festeni könnyű, mert felhasználó és
környezetbarát. Tapasztalt akvarellfestőként
rendkívül érdekelt az a véletlen és a korlátlan lehetőségek tárháza, amit a kávé, mint
’festészeti’ anyag kínált.
Olyan festési tulajdonságokkal bír, amit folyamatosan finomíthatok és gyönyörű, ahogyan bizonyos foltokban virágzik. Egyedülálló, monokróm hatást hagy, amit nagyon szeretek. És azt gondolnánk, hogy a kávé csak
egy finom ital… Te is szereted?”
KM

A CEGLÉD ROMA NEMZETISÉG KÉPVISELŐJE,
három gyermekes apuka, a ceglédi Roma Táncház szakmai vezetője, tánctanár, koreográfus
Jakab Krisztián egy éve új hobbit talált magának, festeni kezdett… Képei többféle stílusban
készülnek és már megtöltenek egy szobát…
Honnan jött a gondolat, hogy fess?
Édesapám szeret festeni, amikor még otthon
laktam, gyakori volt, hogy kiült az udvarra
és én odaültem mellé, néztem ahogy életre
kel a kép a vásznon. Kiskoromban is tudtam,
hogy ki szeretném próbálni magam a képzőművészetben, de aztán ahogy felnőttem, erre nem volt időm: három műszakban dolgoztam, megnősültem, három gyerekem
született. Most viszont olyan munkahelyem
van, ami mellett a festésre is jut időm: az
ugyeri iskolában néptáncot oktatok.
Több híres festő képeit is másolod, ki a példaképed?
A híres festők közül Czóbel Béla a magyar
avantgárd nagy alakja ihletett meg leginkább,
színes, elmosódott kontúrozású, látomásos
képeinek stílusához vonzódom, több képét is
másoltam már. Cegléden szeretem Bakányi

Gyula képeit és a mesterem Sütő Gábor műveit, aki tanítványává fogadott és segíti a művészi kibontakozásom. Sok gratulációt kaptam Németh György tanyás képeinek másolatáért is. Sütő Gábor pedig a Piros cica az
asztalon című képemet dicsérte. Több stílusban próbálom ki magam, hogy aztán megtaláljam a saját képi világomat a festészetben.
Milyen terveid vannak a festéssel a jövőre?
Még csak egy éve kezdtem, de folyamatosan
fejlődni szeretnék. Ha a vírushelyzet engedi
szeretnék majd egy bemutatkozó kiállítást
szervezni a művelődési házban. Az álmom
pedig az, hogy egyszer majd megrendelésre
festhessek, elismert magyar festőként.

Fiatal tehetség
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A hét festménye

Oláh Tibor:
Evangélikus templom

VÁROSUNKBAN, MÉRETEIKET TEKINTVE is
kiemelkedő épületek a templomok. Monumentálisan hajolnak a középületek
fölé, ezért témát
kínálnak a festők
számára. Formailag sem egyszerűsítettek, ezért ihletet is adnak a művészeknek. Ott állnak rendíthetetle-

nül a nagy tereken,
ahonnan jó a rálátás,
van elég hely és lehetőség a legjobb beállítás kitalálásához.
Az
evangélikus
templom Oláh Tibor
ábrázolásában, valamiféle mesevilágba,
mondjuk,
az
Ezeregyéjszaka meséinek hangulatába
repít bennünket. Sejtelmes környezetben,
nem túl konkrétan
állnak a templom falai, mert valójában
az esti fényekben az
emberi szem már
nem lát erős kontúrokat, inkább minden
olyan elmosódottnak
tűnik. Kicsit mozdul,
nem túl statikus, de
pont ez a bája, a varázslata a szemlélő
számára.
A Bern Kávéházban
(Cegléd, Árpád u.
23/a), havonta rende-

zünk, mi, ceglédi festők kamarakiállítást egyegy adott témában. A mostani témánk: „Ceglédi templomok”. Tibor hozott is a 3 nagy
templomról festményt, hogy válasszunk. Hozott a katolikus templomról és a reformátusról is, amelyek megszokott stílusában, hagyományos festői értékrendekkel, színkezeléssel
és valóságábrázolással készültek. Kiváló képek, de ez a harmadik! A színek nem szokványos éjszakai villózásával, káprázásával sodorják magukkal a nézőt. A formák is egy kicsit mesések, nem akarják a valóságot ráerőltetni a szemlélőre, inkább a képzelet tarka
mezejére.
Köszönjük Tibi, hogy most is megmutattad,
hogy derűt is lehet vinni a mostanában nem
túl vidám, bezárt világunkba, ugyanúgy,
mint régen, egyébként is humoros, kedves
csattanóiddal a közös alkotások során. KM

a
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30 éves a Sportmúzeum

z első szabadon választott Ceglédi
Önkormányzat 1971. április 11-én
egyhangú határozattal a város
sporttörténeti gyűjteménye otthonául jelölte ki a Gubody utcai épületet. Ekkor már 14. éve működött
és dolgozott a Kürti Béla által létrejött Sporttörténeti Bizottság.
A három évtized alatt amilyen magaslatokba
szökött Cegléd sportéletének minőségi színvonala, legalább olyan értékeket képez az országban is kiemelt elismeréseknek örvendő, kulturális intézmény. A „tv torony” mellett, hol árnyékban, hol napsütésben, hosszú évek során
több tízezer látogató győződhetett meg Cegléd
szülöttjeinek és itt nevelkedett fiainak világra
szóló eredményeiről, dicsőséges sportsikereikről, medáliáik, trófeák fényében.
Az 1978-ban létrejött Sporttörténeti Bizottság,
mint civil társadalmi szerveződés, célul tűzte
ki a város testnevelési- és sportmúltja kialakulásának körülményeit és fejlődésének történetét. Széleskörű kutatási munkával, a fellelhető dokumentumok és a relikviák birtokában
feldolgozták és közkinccsé tették és teszik
azokat. Az 1871-től datált történelmi „lecke”
150 éves születésnapja alkalmából a Sporttörténeti Alapítvány egy színvonalas album szerkesztésén dolgozik, hogy azon át is széles
körben üzenetet közvetítsen az Alföld kapuján
innen és azon túl is.
Kürti Béla (1915-2018) az addig sikeres testnevelő tanár és tornaedző, nyugdíjba vonulása
után vállalta a csapatépítést és a vállalások élére állt, ennek része volt a 30 évvel ezelőtti, fent
idézett „parlamenti” siker a Városháza Dísztermében. A sokak által ismert Béla bácsi az ezredfordulón adta át a stafétabotot Tószegi
Miklósnak (1934-2005), aki korán bekövetkezett haláláig igyekezett folytatni az elkezdett
munkát, amit megtiszteltetésnek véve, társaimmal együtt én folytatok mindmáig (…).

Kürti Béla bácsi, halála előtt, életének 103. évében abban a reményében bíztatott, hogy a tartalmában és belső látványosságában is messze híres „Sportmúzeumot” felelősséggel vigyük és
fejlesszük tovább Cegléd népének örömére és
büszkeségére.
Jelenthetem, hogy a három évtized alatt legtöbben nyugdíjas korban lévő egykori sportolók, edzők és sportvezetők a szervezetünk
tagjai, közülük több mint húsz elkötelezett
lokálpatrióta már nem lehet közöttünk, emléküket, akár elhunyt sportolóink emlékét,
megőrizzük és ápoljuk.
Bíztató számunkra a helyi önkormányzat gondviselése. Támogatásával tartalmas munkát végzünk és bár vannak szunnyadó álmaink, bízunk
közös gondjaink orvoslásában is. Sporttörténeti
Alapítványunk igyekszik megfelelni a korszak
kihívásainak és hozzájárulni Cegléd kulturális
értékeinek megőrzéséhez.
A város idegenforgalmának lehetőségei korlátozottak és az a tapasztalat, miszerint a Sporttörténeti Gyűjtemény a szakmai körökön felül is egyre szélesebb érdeklődési körrel bír, nagyobb figyelmet érdemel a fenntartók részéről is.
2021 az olimpia éve, mindez motiválja munkánkat. Inspirációt nyújt a magyar sportolók, köztük
a ceglédi kötődésű versenyzők várható szereplése, akik között várhatóan ezúttal is lesz birkózó,
judós és vízilabdázó is, bővítve ezzel annak a
30(!) ceglédi kötődésű olimpikonnak a körét,
akiknek népszerűségét egy nemzet, benne soksok ceglédi ember örömét jelenti mindenkor.
A látottak bizonyíthatóan növelik a ceglédi fiatalok sportágválasztási lehetőségét, önbizalmát
és példakép keresési szándékát, érzelemi világát.
Ennek a közvetítő szerepnek is jó szolgálatot tesz a 30 éves jubileumára készülő, nevében is hagyományokat tisztelő, 2017 óta
„Kürti Béla Sportmúzeum” belső tereinek
lenyűgöző látványa.
MAGYAR LÁSZLÓ alapítványi elnök
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Ungvári Attila bronzérmes

a

Ungvári Attila bronzérmet szerzett az
Antalyában megrendezett olimpiai
kvalifikációs Grand Slam versenyen, ezzel nagy lépést tett a tokiói részvétel
felé, hisz 500 pontot szerzett és több
mint valószínű, hogy visszakerül az
olimpiai részvételt jelentő zöld zónába.

ttila sorra hozta a kiélezett összecsapásokat. Elsőként a csehek ifjúsági világbajnokát, Adam
Kopeckyt győzte le intésekkel,
majd a lengyelek U23-as
Európa-bajnoki ezüstérmesét,
Pawel Drzymalt. Az olaszok junior-világbajnoka, Christian Parlati ellen Karvaly kapott három intést, így a
Ceglédi VSE judósa a vigaszágon folytathatta a
küzdelmet. Ott az ötszörös Afrika-bajnok Mohamed Abdelaal ellen
vazarival szerezte meg a
győzelmet.
Az ifjabbik Ungvárinak
nagy szüksége volt már
egy jó szereplésre, hiszen
a múlt héten záruló tbiliszi
Grand Slam-verseny eredményei
következtében
visszacsúszott az olimpiai

rangsorban. Most élni tudott a lehetőséggel
Ungvári Attila, akit a lelátón ülve a 73 kilogramm második körében elbúcsúzó olimpiai
ezüstérmes testvére, Miklós űzte-hajtotta a
siker felé. Attila vigaszágról jutott el a
bronzmérkőzésig, amelyen aranypontos
hosszabbításban, vazarival verte a svéd
Robin Paceket.

SAJNOS NEM ALAKULT JÓL a törökországi túra a negyven esztendős judós legenda, Ungvári Miklós számára: a Ceglédi VSE klaszszisa a kazah Bagtbergenov ellen nagyon
gyorsan, már a harmadik perc elején megkapta a harmadik intését, ez pedig azt jelenti, hogy Antalyában nem tudott közelebb kerülni az ötödik olimpiai induláshoz.

Forrás: Nemzeti Sport / Judoinfo.hu

Harmadik
helyen
a ceglédi
darts
csapat
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Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

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

KECSKEMÉT
ADOTT OTTHONT,
a darts nemzeti
bajnokság III.
Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
osztály 14. csoport, második
fordulójának április 11-én. A négy csapatból
az egyik nem vállalta a szereplést, ezeket a
mérkőzéseket később pótolják. A CVSE TARTALÉKOSAN TUDOTT A CSAPAT ELUTAZNI
csapata 1 győzelem egy vereséggel abszol- április 10-én Békésre az NB1 következő forduválta a fordulót, a Hírös Hunok III csapatát lójában, ennek ellenére helyt álltak a ceglédi asz9:4 arányban legyőzte, míg a Jászladány el- taliteniszezők. A mérkőzés elején a párosokat
leni mérkőzést 9:4 arányban elveszítette. A kellemes meglepetésre sikerült hozni, az egyéni
tabellán a CVSE 6 ponttal továbbra is a 3. beírás viszont nem sikerült jól. Hiába húzott el a
helyen áll, a csoportot Jászladányi ESE ve- csapat 4:2-re és még 5:4 re is vezettünk, sajnos
zeti 11 ponttal. A következő fordulót a utána már nem sikerült mérkőzést nyerni. Két
CVSE rendezi Cegléden 2021. június 20-án, döntő játszmás meccsünk még jöhetett volna de
amennyiben a járványügyi szabályok lehe- végül az iráni válogatottal felálló ellenfél hozta a
tővé teszik, várjuk a szurkolókat is! LUKÁCSI számukra kötelező győzelmet.

Küzdelmes vereség

FERENC CVSE Darts Szakosztály

Búcsúzott a CEKK az
Európa-kupától

A SEPSISZENTGYÖRGYÖN MEGRENDEZETT
buborék tornán folytatódott a VBW CEKK
Cegléd Európa-kupa szereplése. Óriási bravúr volt a Cegléd nyolcaddöntőbe jutása,
ahol az egyenes kieséses rendszer már nem
kedvezett nekik. A francia Carolo könnyed
győzelmet szerzett, a Cegléd pedig búcsúzott a nívós sorozattól.
CAROLO BASKET (francia)– VBW CEKK CEGLÉD 81–46

A NŐI KOSÁRLABDA NB I ALSÓHÁZÁBAN a
ZTE otthonában lépett pályára és nyert a
már biztos 9. helyen végző VBW CEKK
Cegléd. Újbudán újabb találkozót nyert a

Békési TE I. - Szuperinfó CVSE I. 9:5

WBV CEKK Cegléd a női kosárlabda NB
I. 9-12. helyért rendezett mérkőzésen, így
megerősítette 9. helyét a bajnoki tabellán.
ZTE NKK–VBW CEKK CEGLÉD 74–78
VBW CEKK CEGLÉD–ELTE BEAC ÚJBUDA 70–63

PÉZSÉ
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Közeleg a szezon vége

Véghajrához érkezett a regionális felnőtt futsal bajnokság Pest megyei csoportja! A Startolunk SE-PIMI együttesének április végén fejeződik be a bajnokság.

lég sűrűre sikeredett a tavaszi szezonunk, ugyanis volt pár elmaradt
meccsünk, melyeket be kellett iktatni, így két meccset is kellett játszanunk egy héten. A tavaszi szezonban eddig 8 meccset játszottunk, melyen 4-4 győzelmünk és vereségünk
van. A 12 csapatos bajnokság 9. helyén állunk
úgy, hogy 2-vel kevesebb meccset játszottunk, mint az előttünk lévő csapatok. Volt
gólzáporos győzelmünk (10-3) a Bátonyterenye csapata ellen úgy, hogy több mint egy
félidőt vészkapussal kellett lejátszanunk saj-

nálatos sérülés miatt. Parázs meccsből sem
volt hiány! A negyedik helyezett csapatot idegenben óriási taktikai fegyelemmel és küzdeni akarással tudtuk két vállra fektetni (5-4).
Voltak „kötelezően” hozható meccseink és
persze voltak vereségeink is. A vereségek ellenére is nagyot fejlődött a csapat és kiegészülve az új edzővel, próbálunk minél előrébb
végezni a tabellán, illetve fejlődni taktikailag
és játékilag is. A csapat meg is kapta az új
mezeket és az új futsal cipőket, melyek segítenek majd az előrelépésben.
A jövő héten is két mérkőzés vár ránk,
egyik sem ígérkezik könnyűnek, de mindent
meg fogunk tenni a három pont megszerzéséért. A sérülteknek minél hamarabbi
gyógyulást kívánunk, várjuk vissza őket, hiszen fontos tagjai a csapatnak!
Hajrá Startolunk SE-PIMI
MAJLÁTH ÁRPÁD

Elmozdult a kieső
helyről a Cegléd

A FÉRFI KÉZILABDA NB I. 6. FORDULÓJÁBÓL
elhalasztott mérkőzését pótolta Abonyban a
Ceglédi KK SE és a Veszprémi KKFT. A
CKK SE hat gólos előnyt szerzett az első
félidőben, amit a második harminc percben
fokozatosan ledolgoztak a vendégek és végül pontosztozkodással zárult a találkozó. A
Cegléd így is eggyel feljebb lépett a kieső
helyről, de az első félidő játéka után inkább
a Veszprém örülhetett az egy pontnak. PÉZSÉ
CEGLÉDI KKSE–VESZPRÉMI KKFT 25–25 (16–10)

Öt hét szünet után győzelem

ÖT HÉT KÉNYSZERSZÜNET UTÁN játszhatott újra
bajnoki mérkőzést a Ceglédi Kék Cápák felnőtt
csapata. A Cegléd a női kézilabda NB II. 17.
fordulójában a Szigetszentmiklóst fogadta
szombaton zártkapuk mellett Abonyban. A Cápák még nem mondtak la a bajnoki éremről,
amit remek első félidei játékukkal bizonyították,
de hasonló szándékkal érkezett a Szigetszentmiklós is, akik hét gólos hátrány után a szünetben rendezni tudták soraikat és a második játékrész első hét percét 5-1-re nyerték, amivel viszszajöttek a meccsbe. A Cegléd erejét mutatja,
hogy a szorossá vált eredmény ellenére is kézben tudták tartani a mérkőzést. A hajrában háromszor is egy gólos hazai előnyt mutatott az
eredményjelző, a csapat mégis egységes maradt
és behúzta a nagyon fontos győzelmet. PÉZSÉ
Ceglédi Kék Cápák – Szigetszentmiklós NKSE 26 – 23 ( 15 – 8 )
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TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Cegléd, Rákóczi út 30-32. 53/317-225
CEGLÉD KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!

Alapszakasz győztes a
Cegléd

A REMEK JÁTÉKOSOKBÓL ÁLLÓ GYŐRT fogadtuk a Tiszavirág Arénában.Az első percek rohanásából mi jöttünk ki jobban, Fekete, Tóth és Dobbs is betalált távolról.
A negyed felénél 8 pontos előnyben voltunk.
Nagyon magas fordulatszámon játszottunk,
ennek minden előnyével és hátrányával
együtt. Tóth félpályás hármasával alakult ki a
félidei eredmény, 56:52 nekünk. A második
félidőre sem változott nagyot a játék képe,
kőkemény harc ment a minden elveszett vagy
megszerezhető labdáért. Fekete sokadik hármasa után már a húsz pontos különbségért támadtunk. Hegedűs távolija után ez is meglett,
2 perccel a vége előtt gyakorlatilag eldőltek a
lényegi kérdések. A 100 pont nem lett meg,
de nagyon fontos győzelmet arattunk, így egy
fordulóval az alapszakasz vége előtt továbbra
is az élen állunk. KALMÁR BÁLINT
Eredmény: CKE – GYŐR 97:73
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Emlékérmek a focistáknak

A PANDÉMIÁS HELYZET EGYÉVES évfordulóján vehették át érmeiket a CVSE U12-es focistái Kecskeméti József edző vezetésével.
A felfüggesztett 2019-2020-as U12-es bajnokságban veretlenül a bajnoki címért harcoló 2008-as korosztálynak Horváth József,
a CVSE elnöke adta át az emlékérmeket.
A csapat tagjai: Bíró Marcell, Bujáki Botond,
Eszes Martin, Gigor László, Jankovics Ákos,
Kádár Zalán, Kósik Tamás, Márok Benedek,
Répás Levente, Révész Máté, Sinka Martin,
Tóth Olivér, Szarka Bulcsú, Szarka
Szabolcs. Edző: Kecskeméti József (A képről hiányzik Lisóczki Hunor, aki azóta az
MTK-Budapest csapatába igazolt.)

A LABDARÚGÓ NB III. 27 FORDULÓJÁBAN a
Ceglédi VSE húsvét vasárnap fogadta hazai pályán a Sajóbábony csapatát. A középmezőnybe
tartozó Cegléd megnyerte a „kötelezőt” a kieső
helyen álló vendégekkel szemben.
Eredmény: Ceglédi VSE – Sajóbábonyi VSE 2:0

A LABDARÚGÓ NB III. 25. FORDULÓJÁBAN a
Ceglédi VSE a DVSC II. csapatát fogadta
hazai pályán. A Cegléd nyerni tudott a Loki
ellen és öt pontra növelte előnyét a két csapat között a bajnoki tabellán. Nehéz, küzdelmes mérkőzés volt, de sikerült megszerezni a nagyon fontos három pontot! PÉZSÉ
Eredmény: Ceglédi VSE – DVSC II 1:0

Vízilabda

A HÉTVÉGÉN ISMÉT VÍZBE SZÁLLTAK csapataink a sátorbontás miatt idegenben. A
szombati napon a felnőtt csapatunk az ASI
DSE csapatát fogadta a budapesti Kőér utcai
uszodában. A találkozón a vezetést a jobb
erőből álló ellenfelünk nagyon hamar megszerezte, amit folyamatosan megtudott tartani a mérkőzés végéig.
Eredmény: Ceglédi VSE – ASI DSE 10:20

A szombati napon szintén Budapesten szerepelt 2008 gyermek bajnokságban szereplő
csapatunk a TIGRA-ZF Eger vendégeként.
Eredmény: TIGRA-ZF Eger – Ceglédi VSE 6:6

A HÉTVÉGÉN VASÁRNAP ORSZÁGOS FIÚ bajnoksággal folytatódott szakosztályunk szereplése Hódmezővásárhelyen. Az első találkozót gyermek csapatunk játszotta, ahol magabiztosan és a kezdeti döcögős játékot legyőzve Banai Máté, Kakuk Ákos és Szikszay
Milán vezetésével győzedelmeskedtünk.
Eredmény: HVSC – Ceglédi VSE 5:15

A GYERMEK MÉRKŐZÉST KÖVETŐEN serdülő és ifjúsági csapatunk szállt a vízbe, ahol
mindkét találkozót nagy küzdelemben elvesztettük.
Serdülő: HVSC – Ceglédi VSE 9:6
Ifjúsági: HVSC – Ceglédi VSE 8:4

