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Újraindul az élet
a Barackban!
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tiszakécskei Barack Thermal Resort 2021. május 1én több mint 5 hónapnyi bezárás után ismét megnyitotta kapuit a fürdőzni és wellnessezni vágyók
előtt. A hatályban lévő kormányrendelet alapján a
komplexum szolgáltatásait csak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőttek vagy az ő kíséretükben
érkező gyermekek vehetik igénybe.
A bezárás ideje alatt sem tétlenkedtek a tulajdonosok és a dolgozók. Karbantartási és felújítási munkálatok zajlottak a csendesebb időszakban. A Barack Thermal Resorttól jól megszokott
módon a vendégek kényelmét szolgáló fejlesztések sem maradhattak el. A szaunázók nagy örömére létrehoztak egy kültéri finn
szaunát, illetve egy merülő dézsafürdő is helyet kapott a szauna
mellett. A szaunát május 29-én tervezik átadni a forróság szerelmeseinek egy szauna avató program keretén belül.
A fürdő közkedvelt szezonális étterme, az Éva Mama konyhája
is teljes megújuláson ment keresztül, mint technológiai, mint design szempontjából. Az új arculati elemek és a gyorsabb kiszolgálás mellett vendégeink a jól megszokott tradicionális magyar
konyha kiváló hazai ízeivel találkozhatnak.
A Barack Thermal Resort megújulása mellett Tiszakécske is
több turisztikai újdonsággal kívánja csalogatni a kirándulni vágyókat a 2021-es évben. A Tisza legnagyobb hazai kanyarulatában található régi kilátó helyére egy igen impozáns és magasba törő új kilátó épült. A Tisza partján található régi kisvasút nyomvonalát megújították és a kisvonat is teljes ráncfelvarrás mellett augusztusban ismét a sétányon „száguldozik”
majd. A Holt-Tisza partján hamarosan átadásra kerül egy igazán kalandos tanösvény, rovar hotel, mezítlábas ösvény,
madárles és gyógynövény kert. Nem utolsó sorban a szabad
vizek kedvelői sem maradnak újítások híján, hiszen a tiszakécskei szabadstrand is napernyőkkel, napágyakkal, értékmegőrzőkkel és a régi kort idéző fotókiállítással bővül.
Mindezeket olvasván bizton állíthatjuk, hogy idén is érdemes ellátogatni Tiszakécskére és felfedezni az újdonságokat!
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Hírek

Miniszteri látogatás Cegléden

Városunkban tett rövid látogatást
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget
vezető miniszter. Dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízottal közösen áttekintették az oltásokat szervező Ceglédi Járási Hivatal munkáját és Földi László
országgyűlési képviselővel tárgyalt a
Covid-elleni oltási kampányról. Az
országgyűlési képviselővel közösen látogatást tett a miniszter a Városházán
is, ahol egyeztettek dr. Csáky András
polgármesterrel.

a

látogatás folyamán elhangzott:
az oltakozás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Mindegyik oltás biztonságos és védettséget nyújt a koronavírus
okozta súlyos, halálos megbetegedések ellen. Csak az átoltottság tudja

megakadályozni az újabb járványhullámot:
egy ismételt szigorítás, vagy bezárás nagy
kihívás elé állítaná az egészségügyet, de a
gazdaság, és a magyar társadalom sem bírna
el. Ezért fontos, hogy minél többen regisztráljanak és oltassák be magukat a rendelkezésre álló vakcinákkal.
„Az oltások felvételével Pest megye is nagyon
jól áll, s még azok is oltáshoz tudnak jutni,
akik válogatnak a vakcinák között. Kiválóan
szervezett a munka, ahogy megérkezik az oltóanyag, néhány órán belül pedig az oltópontokra vagy a háziorvosokhoz kerül” –
hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető
miniszter az MTI-nek, miután a járási hivatal
népegészségügyi osztályán megtekintette az
oltásszervezéssel kapcsolatos munkát.
Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott az oltásban részt vevő szervezetekről
szólva úgy fogalmazott, hogy az oltópontok,
a háziorvosok, a szakrendelők és most már
az oltóbuszok is egy menüt kínálnak az
oltakozóknak. A vakcinákat érintő logisztikai folyamatot ismertetve közölte: az oltó-

anyag beérkezik az országba, a megyei kormányhivatali raktárakba, innen a járási hivatalok népegészségügyi osztályaira, majd az
orvosokhoz, illetve az oltópontokra kerül.
Dr. Csáky András polgármester közösségi
oldalán számolt be róla, hogy a város nevében megköszönte az iparűzési adó csökkentésével kapcsolatban megszületett kormányzati döntést, mely szerint 388 millió forint
szabadfelhasználású kompenzációt kap a város. Jelezte azt is, hogy a folyamatban lévő
beruházások forrásigénye jelentős mértékben megnövekedett. „Miniszter úr ígéretet
tett, hogy amennyiben egy-egy beruházás
kapcsán egyértelműen világossá válik, hogy
annak költsége mennyivel emelkedik, akkor
az utólagos forrásokat biztosítani fogják. A
beszélgetés során szóba került, hogy az új
rendelőintézet megépítésével a Széchenyi út
– Alszegi út, illetve Szolnoki út –Törteli út
kereszteződések közlekedése ellehetetlenül,
tekintettel a rendelőintézet várható évi 200250 ezer főt számláló betegforgalmára. Itt
szükségessé válik egy körforgalom kialakítása.” – számolt be a polgármester.

5

Kerékpárutak épülnek

FÖLDI LÁSZLÓ, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Nyársapáton tekintette meg a NagykőrösNyársapát-Cegléd között épülő kerékpárút építési helyszínét. „A Dél-Pest Megyében élők számára a biztonságos kerékpározás nagyon fontos,
hiszen az itt élők számára a kerékpár nem pusztán hobbi eszköz, hanem a mindennapok fontos
közlekedési eszköze. Ezért is örülök annak, hogy
a héten két kerékpárút építése, kivitelezése is
megkezdődött: az egyik a Nagykőrös-NyársapátCegléd közötti szakasz, a másik Cegléden a Jászberényi úti felüljárón átívelő kerékpárút az ipari
parkig.” – nyilatkozott a képviselő.
JÓ HÍRT KAPOTT CSEMŐ: a zöldhalmi sűrűn lakott településrésznek az orvosi rendelőtől a Pipacsig tartó szakaszára beadott pályázat
269.956.178.-Ft összegű támogatást kapott.
Csemőnek a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban (VEKOP) még
2020-ban benyújtott igényét bírálta el pozitívan
a Pénzügyminisztérium. A Ceglédig folytatódó
szakasz megépítése várhatóan hazai forrásból
kerül kiegészítésre.

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

Templomfelújítások

ÁPRILIS 29-ÉN SOLTÉSZ MIKLÓS egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárral és több országgyűlési képviselővel
együtt Földi László országgyűlési képviselő
is részt vett a templom felújítási programról
szóló sajtótájékoztatón Ócsán.
„A Magyar Templom-felújítási Program
összesen 25,8 milliárd forint támogatást jelent hazánk több egyházi épületének renoválására. Ennek részeként a nagykőrösi római
katolikus templom, a nagykőrösi református
templom, a csemői református templom és a
ceglédi református nagytemplom felújítása
történik meg. A kezdeményezés célja az,
hogy segítse a közösségek hosszú távú megmaradását.” – számolt be Földi László a közösségi oldalán.

Új vasútvonal Győr
és Cegléd közt

MEGJELENT A BUDAPESTET DÉLRŐL elkerülő teherszállító vasútvonal megvalósíthatósági tanulmányának pályázati felhívása a
Közbeszerzési Értesítőben. A döntés-előkészítő
dokumentumban Győrtől
Ceglédig kell kijelölni a
létesítmény nyomvonalát.
A tenderkiírás szerint a
V0-s teherforgalmi vasútvonal előkészítéséről szóló fejlesztés célja, hogy
Magyarország
és
a
Kárpát-medence északnyugat-délkeleti vasúti
szűk keresztmetszetét je-

lentő budapesti Déli vasúti összekötő híd tehermentesítésére egy fővárost elkerülő új, a
Dunát keresztező országos közforgalmú,
egybefüggő és villamosított vasúti kapcsolat
létesüljön, amelyen a szerelvények óránként
120-160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek – írta a Magyar Nemzet.
A cikk emlékeztet, hogy a V0-s létrehozása
már a 2010-es évek elején felmerült, a finanszírozás hiánya miatt azonban a tervekből akkor nem lett semmi.
Az Európai Bizottság azonban tavaly decemberben közzétett Fenntartható és intelligens mobilitási stratégiájában a vasúti teherszállítás teljesítményének megduplázását
irányozta elő 2050-re, és a fejlesztések mellé az uniós program forrást is társít.

MEGKEZDŐDÖTT A CEGLÉDI 100A VONAL
Vecsés–Üllő–Monor szakaszának felújítása.
A héten már a nagygépek is megkezdték az
ágyazatrostálási munkálatokat. A húszmilliárd
forintos kormányzati támogatással megvalósuló kivitelezés befejezését követően ezen a
szakaszon is megszüntethetők a sebességkorlátozások, ezáltal megbízhatóbbá és stabilabbá válik a közlekedés, csökken a meghibásodások száma – adta hírül a Mávinform. Az áprilistól tervezetten késő őszig megvalósuló kivitelezés során Vecsés és Monor között mintegy 33 kilométernyi vasúti pályát újítanak fel,
elvégzik a szükséges váltócseréket, megerősítik a felsővezetéki hálózatot. Öt közúti átkelőhely is megújul a nyílt vonalon; az ezekhez
csatlakozó utak aszfaltozását is elvégzik, ezáltal biztonságosabbá, zökkenőmentesebbé válik az áthaladás.
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Városalapítók napi
koszorúzás

JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE VALÓ TEKIN-

idén is csendes koszorúzás keretében hajtott fejet Földi László Kossuth
Ferenc emléktáblája előtt.
Az Eötvös téri szobornál és a Városháza udvarán található emléktáblák előtt a városvezetés, szervezetek és egyesületek képviselői
rótták le tiszteletüket Cegléd megalapításának 657. évfordulóján.
TETTEL
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A felüljáró kifelé használható!

a

Mint korábban beszámoltunk róla,
október 15-ig lezárják a Jászberényi
úti felüljárót az ott megépítésre kerülő kerékpársávhoz kapcsolódó munkálatok miatt.

z építés teljes ideje alatt a gépjárműforgalom a városból kifelé
egyirányú, tehát a várost továbbra is el lehet hagyni a felüljárón
keresztül. Ennek ellenére hosszú
kocsisor torlódott fel hétfőn reggel a lezárás első napján a Külső-Kátai úti
vasúti átkelőnél a városból kifelé.
„A bejövő forgalom esetében a munkavégzés alatt terelőúton lehet közlekedni, az
alábbiak szerint: A 311 sz. főút (Jászberényi
út) lezárt szakaszának terelőútjaként a 4. sz.
főút (Széchenyi u.) – 3116 j. (Külső Kátai
út) – Ipartelepi út/M4 melletti 1. sz. szervízút útvonal kerül kijelölésre;
Az Ipartelepi és Malomtó szél utakon súlykorlátozás kerül bevezetésre: a 7,5 tonna feletti
nehézgépjárművek behajtása ezekre az utakra
csak célforgalommal lesz engedélyezett;
Az M4 autóúton Szolnok irányából érkező,
Cegléd-Dél/Nagykőrös irányú fogalom számára a 4. sz. főút kerül terelő útként kijelölésre;

A gyalogos forgalom elől az átépítéssel
érintett szakasz nem kerül lezárásra, az áthaladás részükre biztosított lesz.
A Cegléd, Autószervíz buszmegállók az építés idejére ideiglenesen áthelyezésre kerülnek az Ipartelepi út Infineon Technologies
AG ceglédi üzeme előtti szakaszra, a mellékelt térképen ábrázoltak szerint.
A terelés következtében – a főút forgalma és
a helyi adottságok ismeretében – feltehetően menetidő meghosszabbodással kell számolni, akár csúcsidőn kívül is.
Kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét és azt, hogy
ennek figyelembe vételével közlekedjenek, és a
kijelölt terelő útvonalakat vegyék igénybe.” –
szól Cegléd Város Önkormányzata közleménye.

9

388 millió forint
kompenzáció Ceglédnek

CEGLÉD 388 MILLIÓ FORINT SZABADON felhasználható kompenzációt kap az iparűzési adó kormányzati elvonása miatt. A szabadon felhasználható összeget utakra, közvilágításra és a már
futó projektekre fordítják. – mondta el Dr. Csáky
András polgármester a városi televíziónak.

Földi László országgyűlési képviselő elmondta: „a koronavírus járvány a vállalkozásokra
és az önkormányzatokra is komoly terhet ró.
Országgyűlési képviselőként a feladatom a választópolgárok és a települések érdekeinek képviselete, ezért az összes egyeztetésen azt képviseltem, hogy Cegléd Város Önkormányzata
teljeskörű kompenzációban részesüljön az alacsonyabb adóerőképesség miatt. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem az önkormányzatoktól
elvett adó, hanem a vállalkozásoknál maradt
az adó egy része, amit nem kellett nekik most
befizetni és ezzel az ott maradt adórésszel
munkahelyeket tudtak teremteni, vagy fejleszteni tudtak a vállalkozások. Ez a 388 millió forint szabad felhasználású, nem győzöm hangsúlyozni, tehát nincsen fejlesztéshez kötve.
Nyilván majd a polgármester és az önkormányzat bölcs döntés alapján arra költi, ami a
legfontosabb.” – fogalmazott Földi László.
Dr. Csáky András polgármester a városi televíziónak azt nyilatkozta: ezzel „visszakapjuk azt az elvont iparűzési adót, amire mi
számítottunk.” Hozzátette: utat, kerékpárutat
és más folyamatban lévő beruházásokat fedez
majd a kapott kompenzáció.

FÖLDI LÁSZLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ és
dr. Csáky András polgármester találkozó keretében beszélték meg a Cegléden folyamatban lévő és a leendő fejlesztéseket. A megbeszélésen szó volt arról, hogy a bontási munkálatokat követően kezdetét veheti az új, kétpályás Gál József Sportcsarnok építése. Indul a
Jászberényi úti felüljárón létesítendő kerékpárút építése, a tárgyalásoknak köszönhetően
a beruházás plusz forrást is kapott a kormánytól. Ezzel párhuzamosan zajlik az ipari park
bővítése. A Kossuth Lajos Gimnázium esetében a felújítás előkészületei, a kiviteli tervek
készítése van folyamatban. Hamarosan kiírásra kerül a közbeszerzés. A kormány bölcsődeépítési programjának köszönhetően 505 milliós összköltségű pályázat révén a Nefelejcs utcában hamarosan épül egy teljesen új bölcsőde. A Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös közötti
kerékpárút építése, az időjárás függvényében
hamarosan megkezdődik. Cegléd-Csemő közötti kerékpárút létesítése jelenleg a tervezési
és előkészítései szakaszban van. Feltételes
közbeszerzés kiírása van folyamatban.

Bérszámfejtó kollégát keres az Eatrend
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 Bérszámfejtó kollégát

Feladatok: Munkabérek és bérjellegű kifizetések számfejtése,
Munkavállalók be- és kiléptetése, okmányok elkészítése,
Kapcsolódó munkaügyi feladatok elvégzése,
Teljes körű TB ügyintézés, kifizetői feladatok ellátása,
Bevallások, jelentések készítése, Adatszolgáltatás a hatóságok felé,
Havi adóbevallás ill. önellenőrzések elkészítése,
Kapcsolódó utalások, feljegyzések, egyéb dokumentumok elkészítése,
Kapcsolattartás a belső szervezeti egységekkel,
Elvárások: Szakirányú, legalább középfokú (bérszámfejtő és TB ügyintéző) végzettség,
Hasonló területen szerzett legalább 3-5 éves szakmai tapasztalat
Adó-, TB- és munkaügyi jogszabályok naprakész ismerete, alkalmazása
MS Office ismeret felhasználói szinten
Amit kínálunk:
Önálló munkavégzés képessége
Barátságos környezet,
Hatékony és pontos munkavégzés
családias közösségi élet
Csapatjátékos hozzáállás
Kedves, udvarias, empatikus viselkedés Kiváló munkakörülmények
Jövedelem megállapodás
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
szerint
Pro Human program ismerete,
Könyvelési területen szerzett tapasztalat Ingyenes munkahelyi étkezés
Bejárás támogatása
Munkavégzés helye: Albertirsa

Jelentkezését az allas@eatrend.hu email címre
várjuk bérigény megjelölésével.
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ebruártól: Farmos,
Farmoos, Tápiószele,
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EElőny
lőny

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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Jerusalema tánckihívás

CEGLÉDEN TÖBB INTÉZMÉNYBEN, iskolában
csatlakoztak a népszerű Jerusalema-kihíváshoz. A dél-afrikai Master KG és Nomcebo
dala már egy éve tarol. A 24 éves előadó a
dél-afrikai house műfaj egyik legnagyobbja.
A Jerusalema című dal sikeréhez hozzájárul a
fülbemászó afropopdallam és magával ragadó lüktetés, valamint a zseniális vokál hármasa. A szöveg egy egyszerű ima, amelyben a
dalszöveg író kéri Istent, hogy mentse meg és
ne hagyja el őt. A kihívás egyszerűen hangzik: megmutatni a boldogságot, azt, hogy az
élet szép, még a világjárvány idején is.
Cegléden a Dolce Dance ceglédi csoportja,
a Cegléd Táncegyüttes, a Patkós Irma iskola, a Várkonyi Iskola, a Szent Kereszt iskola, a Molnár Mária Református Ápoló és
Gondozó Otthon, a Bácsvíz Zrt. is csatlakozott a pozitív életérzést propagáló táncos kihíváshoz.

Videópályázat diákoknak

VIDEÓFILM PÁLYÁZATOT HIRDETETT „Képben vagyok a KRESZ-ben” címmel általános és középiskolás diákok számára a
Cegléd Városi Baleset-megelőzési Bizottság. A felhívásra a Ceglédi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések oktatási intézményeinek tanulói jelentkezhetnek a helyes közlekedésre felhívó maximum 2 perces videókkal. A legjobb alkotások készítőire kategóriánként értékes ajándékok – okostelefon, tablet, hangszóró –
várnak. A filmeket május 30-ig a

balesetmegelozescegléd@gmail.com címre
lehet elküldeni, részletes tájékoztató az adott
oktatási intézményektől szerezhető be.

Vigyázz ránk!

JÓ IDŐZÍTÉSSEL, AZ ISKOLÁK ÁPRILIS 19-EI
újranyitása előtt megkezdte a Várvag Kft. a
Vigyázz ránk! táblák telepítését. A tartós kivitelű, fémből készült, időjárásálló és figyelemfelkeltő táblákat az önkormányzat készítette és olyan óvodákhoz, iskolákhoz kerülnek, ahol Cegléd városa a közút kezelője,
vagy rendelkezésünkre áll saját közterület. –
tette közzé az örömhírt dr. Ferenczi Norbert
önkormányzati képviselő.

Anyák napi fotópályázat

A KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT „Anyukám és én” címmel fotópályázatot hirdetett,
amelyre 77 fotó érkezett be. A nyertesek,
akik páros színházjegyet nyertek:
Ozsgyáni Enikő, Pádár Edit és Fási Ibolya.

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!

út-Rákóczi út sarkán a zebránál felejtett útterelőket, amelyek már hónapok (évek?) óta akadályozzák a forgalmat. A kitartó munkájukért igazán megérdemelték a sütit!” – számolt be a párt
a közösségi oldalán.

Keresik a Gulág-emlékhely
kivitelezőjét

CEGLÉDEN A SZOLNOKI ÚTI VOLT huszárlaktanyában egy meglévő épület átalakításával jön létre a Gulág-GUPVI Múzeum és
Emlékhely. Ennek kivitelezőjét keresi az állami Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
A kormány 2016-ban döntött arról, hogy a ceglédi volt huszárlaktanya is felkerül a történelmi
emlékhelyek listájára. A tervek szerint kutatóbá-

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

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

Kétfarkú városfelújítás

A KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT CEGLÉDEN több
helyszínen végzett úgynevezett „városfelújítási” feladatot, amellyel felhívják a figyelmet.
„Május 2-án, az országos városfelújítás keretein belül „bálnásítottunk” egy padot, illetve
egyéb tengeri herkentyűket is festettünk rá. Aztán egy balesetveszélyes, széttört járdaszakaszra hívtuk fel a figyelmet graffitizéssel. Az esemény lezárásaként felköszöntöttük a Széchenyi

zis, levéltár és kiállítóhely is lenne a Szolnoki úti
laktanyában, ahol a Kárpát-medence legnagyobb
szovjet lágere volt, több mint 200 ezer ember
töltött itt hosszabb-rövidebb időt. A laktanyában
meghalt, fogvatartott illetve onnan a Szovjetunióba, malenkij robotra vagy Gulág táborokba hurcolt civilek és hadifoglyok emlékére alakítanák
ki az emlékhelyet. Forrás: Napi.hu
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Jogosítványt szeretnél?

Autósiskola MORVAY
Ha JOGSI kell, mondd csak ki:

Kezdd el MOST a KRESZ tanfolyamot nálunk,
hogy már a nyáron belevághass a vezetésbe!
Ha május 20. és 31. között internetes tanulást választod

10.000.- KEDVEZMÉNNYEL várunk!
Miért jó az internetes tanfolyam?

Mert tanulhatsz saját időbeosztásod szerint és nem tart fel, de nem is siettet senki! Most még hosszú, 180nap/75 órás tananyaghozzáférést kapsz!

Tantermi tanfolyam május 27-én indul!
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.-

a
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Föld napja Cegléden

Fűzfákat ültettek, szemlét tartottak,
szemetet szedtek Cegléden a Föld
napja alkalmából.

egyre súlyosabb az ökológiai válság ennél
fontosabb témát nem is igazán lehetne találni.” – számolt be akciójukról Varga
Franciska.

LÁSZLÓ ÁGNES ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ és Varga Franciska Pest megyei képviselő a Föld napja alkalmából kiállítást szervezett a Kossuth térre, amellyel a környezetszennyezés súlyosságára hívják fel a figyelmet, hulladékból készült képekkel. „A
kupakból készült állatokkal a gyereket is játékosan lehet oktatni a szelektív gyűjtés fontosságára. Csak ha Ceglédre gondolunk,
akkor itt is évente 60-80 tonna illegálisan
lerakott szemetet szednek össze. Rengeteg
általunk szemétnek titulált dolog újra használható, vagy újrahasznosítható és ahogy

FŰZFÁKAT ÜLTETTEK AZ ÁPRILIS 22-EI FÖLD
napja alkalmából a Pesti út bevezető szakaszán a Cegléd táblánál a Fidesz-KDNP ceglédi frakciójának tagjai. Amint a helyszínen
dr. Ferenczi Norbert frakcióvezető, önkormányzati képviselő elmondta: reményeik
szerint a Cegléd város jelképének számító,
cigle néven is ismert fa csemetéi szépen fognak fejlődni a számukra kiválasztott területen és néhány év múlva szemet gyönyörködtető, terebélyes fákká nőnek.

városvezetés és az országgyűlési, megyei valamint önkormányzati képviselők mellett önkéntesek szedték a szemetet a város
több pontján a Föld Napja tiszteletére szervezett tavaszi nagytakarításon. A résztvevők a Gerje mögötti területet, a Köztes utca és Szüret utca környékét, a Fűtőház utca, valamint a Gőz dűlő körüli részt tisztították meg.
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Ciglefák a Malom téren

A VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET kezdeményezésére 1995 óta, a mindenkori önkormányzattal közösen megemlékezünk Cegléd
várossá nyilvánításának napjáról. A hivatalos,
a protokolláris rendezvényeken túl, az egyesület minden alkalommal igyekszik minél emlékezetesebbé tenni a jeles évfordulót.
Idén hosszabb utánajárás után Dr. Ecseri
Károly egyesületi tag, olyan keskenylevelű
fűzfacsemetéket ajánlott fel a városnak,
amiknek nevéből Cegléd neve is „eredeztethető”. Ezek helyét egy helyszínelő bizottság
a Malom térre jelölte ki.
Május 6-án az ifjúsági tagozat számos tagja

felnőttekkel együtt elültették a kis fákat.
Május 7-én Hegedűs Ágota alpolgármester
asszony jelenlétében, kis átadási rendezvényre került sor. Kocsis István elnök köszöntötte
a megjelenteket, majd felkérte Dr. Ecseri
Károlyt, tartson egy kis ismertetőt a fűzfákról.
Az elültetett keskenylevelű ciglefüzekről
(Salix elaeagnos ’Angustifolia’) érdemes
tudni, hogy 2-3 méteres magasságúra és szélességűre megnövő cserjék. Leveleik szálaslándzsásak, alakjuk a levendula levelére emlékeztet. A levelek felső oldala sötétzöld, a
fonáka viszont sűrűn fehéren molyhos. Virágzata jelentéktelen, barkáival nem díszít,
viszont bordós vesszői télen; sárga őszi
lombszíne pedig október végén nyújt esztétikai élményt. Ennek a fajtának a nemesítés
során sikerült a vízigényét is csökkenteni,
ezáltal egy átlagos (nem homokos) talajban
is jól érzi magát, és rövidebb aszályos időszakot is elvisel. A várostűrő képessége is
megfelelő és méretéből adódóan akár
házikerti felhasználásra is javasolt.
Diósi Pál és Diósi Árpád leleplezték a Józsa
Andrással együtt készített emlékoszlopot.
Az elnök befejezésként kiemelte, hogy az
egyesület jelszava, az „együtt a városért”
nem csak egy szép gondolat, hanem Cegléd
hagyományait megőrző cselekvés is.
KI
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a

Nyitás

Az oltási kampány újabb lépcsőfokához érkezve május 1-től nyithattak a
kulturális intézmények, közösségi terek,
hivatalok, látogathatók az uszodák és a
sportesemények is – természetesen a
védettségi igazolvánnyal rendelkezők
számára.

Kossuth Múzeum kiállításai
május 8-ától látogathatók. A 18
éven felüli múzeumlátogatóknak
a védettségi igazolványukat és
maszkot vinniük kell magukkal.
Múzeumpedagógiai foglalkozá-

sokat, kiállításmegnyitókat és egyéb kulturális rendezvényeket egyelőre nem szervez
a Kossuth Múzeum.
Újra lehetséges a látogatás az idősotthonokban
is, de ott is szükséges a védettségi igazolvány. Aki rendelkezik a plasztikkártyával az
épületben és az udvaron is találkozhat idős
szeretteivel, akinek pedig még nincs használhatja továbbra is a konténeres látogatást.
A Ceglédi Városi Könyvtár május 4-én
nyitott a 18 éven felüli védettségi igazol-

17

vánnyal rendelkezők számára. „A 18 éven
aluliak a könyvtárat vagy önállóan, vagy
csak védettségi igazolvánnyal rendelkező
felnőtt kíséretében látogathatják, életkorukat kétség esetén igazolni kell. A szülői felügyeletet igénylő kisgyermekek kizárólag
védettséget igazoló személy kíséretében
tartózkodhatnak a Gyermekkönyvtárban.
Szülő, hozzátartozó nélkül nem áll módunkban fogadni őket. A Könyvtárba belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, a távolságtartás. Kérjük, belépés után is lehetőleg
viseljen maszkot. A védettségi igazolványnyal nem rendelkezőknek továbbra is biztosítjuk a Könyvtár-pakkot, amely lehetőséget teremt a visszahozatalra, kölcsönzésre, tagság létesítésére vagy hosszabbításá-

ra.” – tájékoztat a könyvtár közleménye.
A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban
május 10-től újraindul a személyes ügyintézés, erre azonban kizárólag előzetes – telefonon vagy e-mail útján történő – időpont
egyeztetést követően, az ügyintézővel megbeszélt időpontban kerülhet sor.
Időpontegyeztetésre és az esetleges telefonos ügyintézésre az ügyintézéssel érintett
szervezeti egység alábbi telefonszámain van
lehetőség, ügyfélfogadási időben.
A beadványok továbbra is elhelyezhetők a
hivatal Kossuth Ferenc utcai bejáratánál, az
épületbe vezető ajtóhoz kihelyezett kék gyűjtőládába is. A polgármesteri, alpolgármesteri és jegyzői fogadóórák is megtartásra kerülnek, a képviselői fogadóórák pedig május
23-tól indulnak újra. A Hivatalban megrendezésre kerülő házasságkötéseken azonban
továbbra is – a házasulandókat és tanúikat is
beleértve – legfeljebb 10 fő vehet részt.
A Kossuth Művelődési Központ is május
10-től nyitja ki újra kapuit, a jegypénztár
hétfőtől-péntekig 10-18 óráig nyitva tart. A
jegypénztár látogatásakor maszk viselése
kötelező, de a védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőttek és felügyeletük alatt lévő
kiskorúak számára a programok látogatása
alatt nem kötelező a maszkviselés.
A városi uszoda is megnyitott, az úszó és
termálmedencék mellett a szaunavilág is
használható a védett személyek, felügyeletük alatt lévő 18 év alattiak és a versenyzői
igazolással rendelkező sportolók számára.
A hét végétől védettségi igazolvánnyal látogathatóak a hazai mérkőzéseink. A védett és
felügyeletük alá tartozó kiskorúak >>>
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nézőként részt vehetnek a sportmérkőzéseket
és maszkot sem kell viselniük. Az edzések és
edzőmérkőzések azonban továbbra is zártkapusak.

Gépi földmunkát, alapásást,
víz, gáz, árok ásást,
sitt elhordást, tereprendezést,
bontást vállalok számlával.
Sóder, murva, termőföld,
töltésföld stb. kapható!

TŰZIFA CENTRUM
+36 70 317 4285

MEGNYITOTTAK A TERASZOK CEGLÉDEN,
ahova nemcsak a vendégek, de a tavasz is
kilátogatott május 1-jén, szombaton. A nyitás menetrendje szerint május 1-jén nyithattak ki az éttermek, kávézók, cukrászdák szabadtéri teraszai. Cegléden is több vendéglátóhely várta a közönségét és a tavaszi jó időben sokan éltek is a lehetőséggel. A vendéglátó szektor a novemberi lezárás óta próbál
túlélni és a nyitás is újabb kihívás elé állítja
a tulajdonosokat, de az éttermek többsége
felkészült a vendégek rohamára.
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Hírek

Élmények Nagykőrösön

Sajtótájékoztató keretében mutatták be április 30-án a Nagykőrösi Turisztikai Pontot, a Nagykőrösi kaland című sétálófüzetet és a város új turisztikai internetes oldalát a www.elmenyeknagykoroson.hu-t, a múzeum udvarán megnyitott Hagyományőrző Játékbirodalmat, valamint a múzeum legújabb időszaki kiállítását.

sajtó megjelent képviselőit először Dr. Czira Szabolcs polgármester köszöntötte, aki kiemelte, hogy a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ,
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény munkatársai a járvány ideje alatt sem
tétlenkedtek, hanem kihasználták az időt és
keresték a lehetőségeket, ennek köszönhetően jöttek létre a sajtótájékoztatón bemutatásra kerülő eredmények.
Ezután Juhász Nándor, az intézmény igazgatója bemutatta a Turisztikai Pontot, a sétálófüzetet és az új weboldalt is, amely végigkalauzol Nagykőrös kulturális, természeti és
épített értékein. Mint Juhász Nándor elmondta: arra törekedtek, hogy minden korosztály
számára tartalmas és érdekes programkínálatot állítsanak össze. A turisztikai pont 20 élményprogramot kínál, például osztálykirándulási lehetőséget, lovastaxi bérlést, megtekinthető egyedi orgona bemutató, vagy éppen
a templom tornyából gyönyörködhet a látogató a városban. Ezen túl a természetkedvelőknek lehetőség van tanösvénytúrán, gombaszedésen vagy madármegfigyelő túrán való részvételre is. A fiatalok számára a
szabadulószoba, vagy éppen a lánykérés
program lehet vonzó lehetőség.
Az igazgató elmondta: kiadtak egy kalandfüzetet is a városi sétákhoz, amely játékos
feladatokkal interaktívvá teszi Nagykőrös
megismerését és kitöltése esetén kedvezményes belépőjegy váltására jogosít a múzeumba. A Hagyományőrző Játékbirodalom
pedig 20 új játékkal gazdagodott, amelyet a

gyerekek nagy örömmel vettek birtokba. Az
igazgató hozzátette: folytatódnak a nagykőrösi szabadtéri színház előadásai is, júliusban és augusztusban egy-egy zenés vígjátékkal várják a nézőket.
A pandémia alatt új időszaki kiállítást is
rendeztek, amelyet Gyarmati Andrea muzeológus – stílszerűen múlt századi ruhában – mutatott be. Május 1-től látogatható
a Bugyogó, míder és ami fölötte van,
avagy mit viseltek elődeink? című kiállítás,
amely a nagykőrösi férfi és női és gyermek
ruhatárat és viseleteket mutatja be az 18601940-es évekig. A látogatók a múzeum által őrzött eredeti ruhadarabokat és fotókat
tekinthetik meg.
A járványügyi szabályok szerint május 1-ján
nyitott ki a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, amelynek kiállításait a nyitás napján ingyenesen látogathatták az érdeklődők.
A múzeum egyelőre védettségi igazolványnyal látogatható.
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Zöld ovi

AZ ABONYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA és Bölcsőde a közelmúltban pályázatot nyújtott be az
úgynevezett Zöld Óvoda cím elnyerésére.
Az ovi mindennapjainak egyik központi eleme a gyermekek környezeti nevelése, melybe beletartozik a kis veteményes kertek
ápolgatása, a fűzkuckók építése, a bogárlakások, kis kerti tavacska, magaságyások, virágos kertecskék, fűszerkert, és még sok-sok
minden, ami a gyermekeket közelebb hozza
a természethez.

Elővágtát rendeznek
Csemőn

JÚLIUS 24-ÉN A CSUDA CSIKÓ TANYÁN kerül
megrendezésre az első Csemői Elővágta, a
Nemzeti Vágta előfutama. – a jóhírt dr. Lakos Roland polgármester tette közzé, azzal,
hogy a tereprendezést és a program összeállítását is megkezdték.
„Amikor 2015-ben először indult Csemő a
Nemzeti Vágtán, akkor csak annyit szerettünk volna, hogy növeljük a településünk ismertségét. Az már „csak” hab a tortán,
hogy Tamás Petrik elhivatottságának és hozzáértésének köszönhetően 2017-ben sikerült
megnyerni az országos versenyt, amivel a
csúcsra értünk és beírtuk Csemő nevét a
vágta-történetébe. A tavalyi esztendőben
már a kocsitoló versenyen is képviseltettük
magunkat és a Csemői Tornádó második helyen végzett az országos döntőben.
Még egy nagy vágyam volt a vágta kapcsán
– és ez az idei évben megvalósulhat… Már
a kezdettektől is, de a négy évvel ezelőtti
győzelem után már gőzerővel kerestük a lehetőségét annak, hogy elővágtát rendezzünk. Ez olyan selejtező futam, ahol ki lehet
vívni a pesti nagydöntőbe jutást. Mára már
biztos, hogy július 24-én a Csuda Csikó Tanya környezetében Csemői Elővágta kerül
megrendezésre. A tereprendezéssel elkezdtük a pálya kialakítását és a program öszszeállítását is.” - írta a polgármester.

Erdei iskola Abonyban

ÚJABB FONTOS LÉTESÍTMÉNNYEL GAZDAGODIK
az abonyi Parkerdő, melynek építését a napokban kezdték meg az ABOKOM Nonprofit Kft. munkatársai.
Gáspár Csaba ügyvezető elmondta, hogy az
50 nm-es könnyűszerkezetes épület kivitelezője az önkormányzat saját tulajdonú cége.
„Egy erdei iskola épület kerül kialakításra a
Parkerdőben, melyre a közfoglalkoztatási
program keretében a Belügyminisztériumtól
nyertünk támogatást. Önerőre nem volt
szüksége a városnak, ugyanúgy, ahogyan a
korábban ugyanezen a helyszínen megépített
mosdóblokk esetében sem. Az épület az iskolák, óvodák rendezvényeinek adhat majd
helyszínt.” – számolt be Gáspár Csaba.

Szívdekoráció a Főtéren

JÁRDÁNY VANDA TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ
és Retkes Tamás abonyi vállalkozó ötlete
és aktív közreműködése nyomán készülhetett el az a szívdekoráció, melyet Abonyban Anyák Napjára a városközpontban állítottak fel. A dupla szíven ABONY felirat
látható. A megvalósulás közösségi összefogással történt meg. Vállalkozói felajánlással és munkával készült el a dekoráció. Nagyon sokan boldogan fényképezkednek
ezen a helyen, biztosan Abony közkedvelt
szelfipontjává válik a dupla szív, mely virágborítást is kapott.

Oltópont Abonyban

ÖSSZESEN KÉTSZER 434 VAKCINÁT ADTAK
be a közelmúltban a Dr. Kostyán Andor
Rendelőintézetben.
Dr. Pusztai Dezső és 18 munkatársa dolgozott az abonyi oltóponton. Megtudtuk, hogy
az oltás zökkenőmentesen zajlott, a paciensek nagyon hálásak voltak az egészségügyi
dolgozók áldozatkész munkájáért. Mindenkinek Pfizer vakcinát adtak. Az oltási program a továbbiakban Cegléden folytatódik.
Köszönjük egészségügyi dolgozóink áldozatkész munkáját és a Városi Polgárőrség
munkatársainak segítséget!
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Hamarosan elkezdődhet a
Pesti út megújítása

AZ ELMÚLT ÉVEK MUNKÁJÁNAK GYÜMÖLCSE beérik, elkezdődhet a Pesti út felújítása –mondta el Dr. Czira Szabolcs polgár
mester. Fontos lépés, hogy a jövő hét folyamán sor kerül a munkaterület átadására
a kivitelezést végző Duna Aszfalt Zrt.-nek.
Úgy gondolom, a Pesti út megújulása ismét
egy olyan közös sikere lesz a Nagykőröst
szerető embereknek, mellyel jól szolgáljuk
a város fejlődését és a nagykőrösi családokat! – zárta nyilatkozatát Nagykőrös polgármestere.

Tájházzal gazdagodik
Nagykőrös

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL valósulhatott meg a Pálfája területén lévő
gondnoki épület tájházzá alakítása Nagykőrösön. A 4,5 millió forintos Leader pályázati támogatásból és 1 millió 850 ezer forintos
önkormányzati önrészből megvalósult beruházás során homlokzati nyílászárók cseréje,
belső alaprajzi rendezés, fürdőszoba kialakítás, külső és belső festés, burkolás, megsüllyedt 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 gon-

dozásához használt eszközöket. Polgármester úrnak és 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 KÖVAKOM Zrt. vezérigazgatója.

Tűzoltók napja

MÁJUS 4-ÉN A TŰZOLTÓK VÉDŐSZENTJE,
Szent Flórián napján Földi László, országgyűlési képviselő a Nagykőrös Önkormányzati Tűzoltóságon emlékezett a múlt és a jelen hőseire és köszönte meg a lánglovagok
áldozatos munkáját.

25

Zágráb Nándor
a Jobbik jelöltje

„AZ A MEGTISZTELTETÉS ért, hogy én leszek a
Jobbik jelöltje a Pest 12. számú választókerületében tartandó előválasztáson. A rengeteg
kihívással járó feladatot
büszkén vállalom!” –
jelentette be Zágráb
Nándor a nagykőrösi
Jobbik elnöke, önkormányzati
képviselő.
Hozzátette, célja: „hogy
a falvakban, a kisebb
településeken élő emberek számára ne az elvándorlás legyen az egyetlen kiút. Hogy a
szülőföldjükön boldogulhassanak, ott jussanak tisztességes bérekhez, nyugdíjakhoz, minőségi egészségügyi ellátáshoz és biztonságos utakhoz! Küldetésemnek tekintem, hogy
ne életszínvonal, hanem életstílus kérdése legyen falun élni.” – fogalmazott a képviselő.

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.

rancsnokságon szolgál, így van még egy ok,
amiért szívéhez különösen közel áll ez a hivatás.
„A nagyvonalú felajánlást és az elismerést
minden tűzoltó nevében köszönjük és büszkék vagyunk rá.” – írta Ézsiás László a
Nagykőrösi Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka a közösségi oldalukon.

16.000 virágot ültetnek

Festőművész ajándéka
a hősöknek

NAGYKŐRÖSRE IS ELÉRT KOLOZSVÁRI Johanna
nyugdíjas amatőr festőművész felajánlása, aki –
fogadalma szerint – Magyarországon minden
tűzoltóságra készít egy festményt, hálából az általuk végzett hősies és áldozatos munkáért. A
kiskunhegyesi Kolozsvári Johannának személyes érintettsége is van, mert fia Norbert is tűzoltó, a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-pa-

ÚJABB VIRÁGOSÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZNEK
Nagykőrösön, ezúttal 16000 virágot ültetnek
ki a városközpontban. – adta hírül az Önkormányzati Hírek Nagykőrös.
„A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. parkfenntartó részlege újabb nagyszabású virágosításba
kezdett, első körben 4000 begónia kerül kiültetésre, majd a jól bevált virágfajtákból gondosan válogatva összesen 16.000 virágot helyeznek el a városközpontban a szorgos-gondos nagykőrösi kezek. Köszönjük a munkájukat! Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgatótól
megtudtuk azt is, hogy a Toldi iskola tanulói
is bekapcsolódnak, hiszen gyakorlatnak, közösségi szolgálatnak is kiváló alkalom ez.”
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Közúti balesetek

FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT ÖSSZE KÉT gépkocsi Nagykőrösön, a Ceglédi úton, az Abonyi
úti elágazásnál április 20-án. A nagykőrösi
önkormányzati tűzoltók áramtalanították a
járműveket, amelyekben csak a vezetők
utaztak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, az érintett útszakaszt lezárták. Az
Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös információi szerint egy ember súlyos és egy
ember könnyebb sérülést szenvedett.
ÁPRILIS 29-ÉN ESTE UTOLÉRÉSES BALESETET
szenvedett egy kisteherautó és egy személykocsi az M4-es autóút Szolnok felé vezető
oldalán, a 65-ös kilométernél, Ceglédbercel
térségében. A ceglédi hivatásos tűzoltók
áramtalanították a járműveket. Az autóban
ketten utaztak, nem szenvedtek sérüléseket.

BALESET TÖRTÉNT MÁJUS ELSEJÉN REGGEL
Cegléd külterületén a Budai úton, ahol egy
férfi Suzukijával a város felé haladva a
nedves útburkolaton megcsúszott és árokba fordult, és egy oszlopnak is nekicsapódott. A sérültet a tűzoltók segítették ki a
járműből, majd a mentőautóban kezdték
meg kivizsgálni. A helyszínen teljes sávban elterelték a forgalmat a rendőri helyszínelés idejére.
Menet közben tűz keletkezett egy kisbuszban április 16-án Cegléden, a Páva utcában.
A tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók megkezdték a lángok oltását, ezzel
megakadályozták a tűz továbbterjedését. A
ceglédi hivatásos tűzoltók a még égő és izzó
részeket eloltották, majd átvizsgálták a járművet. – tájékoztatott Csámpai Attila a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.
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Vihar után

A MÁJUS 5-E DÉLUTÁNI VIHAROS IDŐJÁRÁST
követően számos bejelentés érkezett a Pest megyei műveletirányításra. Összesen tizennyolc
településen huszonhét esetben avatkoztak be a
hivatásos, önkormányzati és az önkéntes tűzol-

Darabokra szedték
az ellopott autót

A CEGLÉDI NYOMOZÓK ELFOGTÁK azt a két
férfit, akik a gyanú szerint elloptak egy magára hagyott autót. A kocsira alig lehetett ráismerni – írja a police.hu
Újszilvás közelében rostokolt a kombi, amikor egy tápiószelei férfi arra járva felfigyelt
rá. Nem sokkal később még mindig ott volt –
gondolta, nem kell senkinek. Saját autójával
2021. április 11-én este visszament, majd társával elvontatták az üzemképtelen autót. Mire másnap délután a rendőrök megtalálták, a
legkevésbé sem hasonlított eredeti önmagára.

tók. Huszonnégy esetben kidőlt fákat, leszakadt ágakat kellett az egységeknek úttestről,
épületről, illetve kerítésről eltávolítani, egy
helyszínen egy távközlési oszlop dőlt egy családi házra, két esetben pedig a házak tetőszerkezetét rongálta meg a viharos erejű szél.
A kora esti órákban Cegléden, a Budai úton
egy fa úttestre dőlt, forgalmi akadályt okozott. A fát a ceglédi hivatásos tűzoltók távolították el, szüntették meg a forgalmi akadályt. Nagykőrös és Törtel között szintén egy
úttestre dőlt fa okozott problémát. A kidőlt
fát a nagykőrösi önkormányzati tűzoltók távolították el. Nagykőrös közelében egy nagy
méretű úttestre szakadt faág okozott forgalmi akadályt. Az ágat a nagykőrösi önkormányzati tűzoltók távolították el. Törtel közelében egy tizenkét méter magas fa dőlt úttestre, okozva ezzel forgalmi akadályt. A fát
a ceglédi hivatásos tűzoltók távolították el.
Szétdarabolva hevert az udvaron, és több
mint 100 kilónyi matéria hiányzott a kocsiból. A maradványokat lefoglalták.
Az elfogott 22 éves, egyébként vasazással
foglalatoskodó férfi kihallgatásán elmondta,
egészen Jászapátiig ment leadni a vasat,
amiért kb. 30 ezer forintot kapott. Állítása
szerint még 35-40 ezer forintot érő vasat tudott volna hasznosítani, amit a rendőri intézkedés gátolt meg. A 21 éves társtettest 2021.
április 13-án fogták el a rendőrök, részben
beismerő vallomást tett. A két férfi ellen lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt
folytatja le a további eljárást a Ceglédi
Rendőrkapitányság.

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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Fórum

A „Pötty” és a közlekedés

Sokaknak gondot okoz a városban található „Pötty” elnevezésű körforgalom
használata és ha ezt nem megfelelően
alkalmazzuk veszélyes lehet.

járművezetők egy része a
„jobbkéz szabály” elvét gyakorolja. Azonban nincs jobbkéz
szabály a körforgalomban, mert
annak a járműnek van elsőbbsége, aki már a körforgalomban halad. A körforgalomba való behajtást irányjelzővel nem kell jelezni, de nem is tiltott abban
az esetben, ha ezzel a közlekedés többi résztvevőjének plusz információt szolgáltatunk. A
körforgalomból való kihajtást viszont minden
esetben irányjelzővel jelezni kell! – tette közzé a Ceglédi Balesetmegelőzési Bizottság.
A Ceglédi Panoráma fórumán sokan fejtették ki véleményüket a Városháza előtti kvázi körforgalom ügyében.
Ny. Tibor szerint: „Nagyon egyszerű (lenne), mert ez egy körforgalom (még ha nem is
szokványos, azaz nem túl nagy....), ugyanazok a szabályok vonatkoznak ide is, mint a
többi körforgalomra. Ennek ellenére azért
veszélyes, mert van, aki nem tudja mit kezdjen itt és hogyan haladjon....szerintem ez elszomorító.”
„Az én tapasztalatom az, hogy az nem hajt át
rajta egyenesen, aki éppen vizsgázik és ez így
van rendjén, mert ez nem körforgalom, hanem egy kis … pötty, amit már óvodában oda
tudtam volna hányni vízfestékkel kb. 3244 ft
összeköltségből. (…) Javaslom, hogy emeljék
ki legalább egy centire az út szintjéhez képest, és akkor talán lesz, aki nem megy át rajta egyenesen” – vetette fel M. Gergely.
A hozzászólók közül többen azt írták inkább
lámpát kellett volna szerelni a kereszteződésbe és vita kerekedett abból, hogy jobb vagy

esetleg „balkézszabály” alapján kell a körforgalomba behajtani. „Csak, hogy úgy hajtanak be a körforgalomba ‘ki a gyorsabb’ alapon! Pedig a behajtásnál ott van ám a
jobbkéz szabály! Elsőbbsége van annak, aki
benne van, de a behajtásnál a jobbkéz szabályt nem ismerik!” – írta az egyik hozzászóló. Egy másik szerint „egy normális korforgalomba nincs jobbkézszabály! Inkább
„balkézszabály” van. Balról érkezik neked
aki a körbe van, annak adsz elsőbbséget!”
B. Zoltán szerint „Kicsi a körforgalom itt
valóban, de nem alkalmazhatunk jobbkéz
szabályt. Úgy hajtsunk be, hogy a személyés vagyonbiztonságot ne veszélyeztessük. Tehát ne megtévesztő, gyors tempóban közelítsék meg, hanem úgy, hogy ha valaki előbb
érkezik a körforgalomba előttünk akkor annak elsőbbséget tudjunk adni. Ne vágjuk be
elé. Nincs jobbkezes.”
H. Levente összefoglalta a körforgalomban
való közlekedés tudnivalóit: „Az európai
körforgalmakban balra (óramutatóval ellentétes irányban) halad a forgalom. Tehát,
ha én ba akarok hajtani egy körforgóba,
csak akkor tehetem, ha belátható távolságon
belül nem jön autó a körforgalomban. Vagyis nekem BALRÓL nem jön semmi.
Mikor behajtok a körforgalomban, nem kell
jeleznem, hiszen egyértelmű, hogy merre
mehetek. Csak a forgalommal egyező irányban, tehát jobbra.

Ha benne vagyok a körforgalomban, akkor elsőbbségem van. Ha ki akarok menni egy kijáratnál, akkor jeleznem kell – egyértelműen jobbra.
Megtévesztő: ha valaki a behajtásnál irányt jelez jobbra, és úgy marad a jobb index, viszont
a következő kijáratnál nem megy ki, hanem tovább marad a körforgalomban. Aki ott áll, azt
hiheti, hogy nyugodtan behajthat, mert a körforgalomban haladó indexel kifelé (jobbra).”
Egy hozzászóló pedig a „Pötty” kapcsán meglehetősen sötétnek látja a ceglédi közlekedés
jövőjét: „Egy körforgalom azoknak okoz gon-
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dot, akik nem tudnak vezetni és nem ismerik a
KRESZ-t... Sajnos városunkban elég sok a
tökfejű, akik a betonon is elszédülnek, így lehet, hogy mindenhova lámpát kellene rakni
mindenféle úri bolondéria helyett, mert azt a
legbutábbak is megértik... Nem kell itt a magas közlekedési kultúrát erőltetni, ha nincs rá
igény és befogadókészség. Cegléd közlekedés
szempontjából vadnyugat és az is marad, a jóérzésűek se reménykedjenek, hogy majd itt
Szlovénia színvonalat is elérhetjük az elkövetkező 50 évben...”

Kukagondok

Minősíthetetlen állapotok uralkodnak
Cegléden a Táncsics utca 2. számhoz
tartozó szeméttárolónál. A ketrecnek is
nevezett tárolóban a szemét csaknem
a drótháló tetejéig ér, nemcsak a kukák
vannak színültig, de közöttük is bedobált szemét áll hegyekben. A hulladékszállítók sem szállítják így el a szemetet, ki se lehet nyitni az ajtót. (Képeink
május 10-én készültek, a szemétszállítási nap délutánján.) A lakók elmondása szerint a környéken már megjelentek a rágcsálók is.

a

négy lépcsőházas társasház régóta fennálló problémája akkor
kezdődött, amikor az épület
Jászberényi úti végébe telepítették a trafóház mellé a ketrecet.
Korábban a játszótér mellett
ugyanis a lakók ráláttak a tárolóra, és le is
szóltak a renitensen viselkedőknek. Az új
helyszínre azonban senki sem lát rá, így azt
sem tudni, hogy a jelenlegi lakóktól szárma-

zik-e egyáltalán a szemét. Hiszen olyan személyeknek is lehet kulcsa a tárolóhoz, akik
már nem laknak a házban.
„Mindenki siránkozik, szörnyülködik, de senki sem tesz semmit! Ez a ház és a város szégyene! Máshol is vannak szeméttárolók és
nincsenek ilyen áldatlan állapotok, tehát nem
lehet mondani, hogy kicsi a tárolókapacitás és
azért dobálják mellé. A városban csak ez az
egy társasház nem tud normálisan együttműködni a rendezett lakókörnyezet érdekében?!”
– mondta el egy lakó lapunknak, aki már nem
lát más megoldást, mint a médiához fordulni.
Lapunk megkereste a közös képviselőt K. Pált,
aki elmondta: ebben az évben 4 alkalommal
takaríttatták ki a tárolót a társasház költségén,
legutóbb egy hónapja. Akkor 12 zsák szemetet szedtek össze és fertőtlenítették is a tárolót,
mert egyesek „odapiszkítottak”. A képviselő
felvette a kapcsolatot a közterületfelügyelettel,
hogy naponta többször, fokozottan ellenőrizzék a tároló környékét. Emellett nagyobb űrtartalmúra fogják cserélni a kis konténereket.
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Egyedül otthon…

Cegléd belvárosában egy csendes utcában április 28-án délelőtt egy 12
éves kisfiú volt otthon egyedül, míg a
szülei dolgoztak, ő online tanórán vett
részt. A társasházi kaputelefon megcsördült és miután a fiú felvette azt
mondta neki egy női hang, hogy engedje be, mert az anyukája küldte,
hogy azonnal vigye el a keresztanyjához. A fiú nem nyitotta ki az ajtót, hanem – mivel szülei előrelátóan felkészítették hasonló esetekre – azonnal
felhívta az anyukáját a munkahelyén.

a

zt mondtam neki, hogy azonnal
zárja kettőre az ajtót. – mesélte a
feldúlt anyuka. – Még beszéltünk
telefonon, amikor újra csengett a
kaputelefon és hallottam, hogy a
nő sürgeti a fiamat, hogy engedje
be, mert „Pestről jött, hogy elvigye”. Ezután
szóltam a szomszéd utcában lakó nagymamának, hogy azonnal menjen az unokához. Pár
perc alatt oda is ért, akkor már senki nem volt a
kapu előtt. Az ijedtségen kívül nem lett nagyobb
baj, de fontosnak látom levonni a tanulságokat
és felhívni más szülők figyelmét, hogy mindenképp készítsék fel a gyerekeiket ilyen esetekre,
hogy ne dőljön be a csalóknak. A mi fiúnk ügyesen kezelte a helyzetet, de még így is kétségbeesett. Kérdés, hogy egy hőstettként fogja majd
fel ezt az esetet, hogy tudta mit kell tennie, vagy
pedig félni fog egyedül maradni…
Az, hogy a nő milyen szándékkal csöngetett be
a lakásba nem lehet tudni. Lehet, hogy téves lakásba csengetett, de az is lehet, hogy a társasházból akart valamit elemelni, vagy a lakásba
akart bejutni úgy, hogy a gyerek beengedi őt.

Abba belegondolni is rossz, hogy esetleg valóban a kisfiút akarta elvinni valahová… Mindenképp igaz a régi mondás „jobb félni, mint
megijedni”, ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni a szülői felelősséget abban, hogy felkészítsék
gyermekeiket a veszélyre, beszélgessenek arról,
hogy mit kell tenni, ha idegen csenget be, vagy
hívja fel őket és a szülőkre hivatkozik.
A Ceglédi Rendőrkapitányság még tavaly tavasszal indított kampányt „Egyedül otthon”
címmel az online oktatás miatt egyedül otthon
maradó gyerekek figyelmét felhívva a veszélyekre. Ebben kifejtik, hogy soha nem szabad ajtót nyitni idegennek és nem szabad, hogy kaputelefonon beengedje a társasházba az általa nem
ismert személyt. A felhívás hangsúlyozza, hogy
a gyerek rendszeresen tartsa a kapcsolatot a szülővel és ő is legyen elérhető a szülők számára.
„Ismeretlen hívószám esetén ne vedd fel a telefont! Telefonon, internetes felületen ne mondd el
senkinek, hogy egyedül vagy otthon! Ha internetezel, figyelj arra, hogy senkinek ne add meg
a lakcímedet, személyes adataidat (nevedet, születési adataidat, telefonszámodat, hova jársz iskolába stb.). Ha a közösségi oldalakon ismeretlen személy ír üzenetet vagy találkozóra hív,
minden esetben mondj NEM-et!
Ha bármi rendkívüli történik, azonnal telefonálj
szüleidnek! Veszélyhelyzet esetén hívható egységes segélyhívó szám: 112 (pl. tűzeset, rosszullét,
baleset stb.)” – ad jótanácsokat a rendőrségi felhívás.
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A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.)
rendszeresen ír ki pályázatokat
Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő

ingatlanok értékesítésére,
valamint lakások és nem lakás célú

helyiségek bérbeadására.

Aktuális bérbeadásra kiírt lakások:
• Cegléd, Kossuth Ferenc u. 54. I. lh. 7.
emelet 20. ajtószámú 55 m2 alapterületű,
2 szobás, összkomfortos lakás (A lakás
minimális bérleti díja: bruttó 34.925,Ft/hó, különszolgáltatás díja: bruttó
7.118,- Ft/hó).
• Cegléd, Kossuth Ferenc u. 56. I. lh. 3.
emelet 8. ajtószámú 55 m2 alapterületű, 2
szobás, összkomfortos lakás (A lakás minimális bérleti díja: bruttó 34.925,- Ft/hó,
különszolgáltatás díja: bruttó 4.940,Ft/hó).
• Cegléd, Szolnoki út 71. II. emelet 18. ajtószámú 67 m2 alapterületű, 2+1/2 szobás, összkomfortos lakás (A lakás minimális bérleti díja: bruttó 59.563,- Ft/hó,
különszolgáltatás díja: bruttó 3.302,Ft/hó).
• Cegléd, Szolnoki út 67. I. emelet 10. számú 36 m2 alapterületű, 1 szobás, összkomfortos lakás (A lakás bérleti díja:
bruttó 22.403,- Ft/hó, különszolgáltatás
díja: bruttó 3.340,- Ft/hó).
A pályázatok benyújtási határideje 2021.
május 27. 1600 óra.

Aktuális bérbeadásra kiírt helyiségek:
• Cegléd, Szabadság tér 8. szám alatt található 181 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség (Minimális bérleti díj: 362.000Ft+ÁFA/hó), valamint 100 m2 alapterületű pincehelyiség (Minimális bérleti díj
20.000-Ft+ÁFA/hó).

A pályázatok benyújtási határideje 2021.
május 27. 1600 óra.

Aktuális értékesítésre kiírt ingatlanok:
• Cegléd, belterület 9774/39 és 9774/40
hrsz-ú, 124 m2 nagyságú, valóságban a V.
számú horgásztónál található ingatlanok
értékesítésére (Kikiáltási ár: nettó
400.000 Ft).
A pályázatok benyújtási határideje:
2021. június 14. 1000 óra.

A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a www.varvag.hu honlapon, illetve a
pályázatokkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a 06/53-505-240-as telefonszámon
lehet kérni.
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Ballagókapu: #kirepülés21

a

A Szabadság téren készített virágokkal
díszített ballagókaput a ceglédi végzős
diákok számára a FECSKE (Fiatalok
Együttműködése a Ceglédi Sikeres Közösségekért Egyesület), mivel az iskolákban egyelőre nem lehet ballagási
ünnepségeket tartani.

z egyesület vezetője Kottes Anikó
lapunknak elmondta: a FECSKE
önkéntesei a városi önkormányzat
és a Kossuth művelődési központ
segítségével ezzel szerették volna
emlékezetessé tenni a ballagó diákok számára ezt a fontos pillanatot és lehetőséget teremteni az osztályoknak a találkozásra
az érettségi vizsgák megkezdése előtt…
- Az akció neve „kirepülés21”, ami utal fiókák kirepülésére és rímel az egyesületünk
nevére is. A könnyűszerkezetes fémkaput
örökzöldekkel és a Korall virágüzlettől kapott virágokkal és szalagokkal díszítettünk
fel. Szerettük volna pótolni valamelyest az
ilyenkor esedékes iskolai ballagásokat azzal,
hogy eljönnek a kapuhoz a diákok és jelképesen átsétálhatnak rajta keresztül
a felnőtt életükbe. Akár egész osztályok is találkozhatnak így a szabadban és a fotók készítése mellett
egymásnak sikert kívánhatnak a
vizsgákhoz. – mesélte Kottes
Anikó, aki azt is elmondta, ha a ceremóniát kép vagy videó formájában megörökítik a diákok vagy
osztályok, akkor egy tortát is nyerhetnek a Zöldházak cukrászda felajánlásából. (A nyertes osztály végül az Unghváry iskola 11.d osztálya lett.)
Kottes Anikót, aki ifjúsági referens

is, arról is megkérdeztük, hogyan élik meg a
fiatalok a járvány okozta korlátozásokat, akár
a tanulmányokban, akár a személyes kapcsolatokban, vagy a szimbolikus jelentőségű szalagavató és ballagás elmaradása miatt…
- Sokat beszélgetek a diákokkal, szülőkkel és
pedagógusokkal is és nagyon nehezen éli
meg ez a korosztály a pandémiával együtt járó korlátozásokat. Hiszen ennek a generációnak már nem a család az elsődleges szocializációs tér, hanem a barátok és a velük való
kapcsolat az éltető erő. Azt is tapasztalom
azonban, hogy nagyon kreatív generáció ez,
amely mindig tud meglepetést okozni és tudják tartani egymással a kapcsolatot online is,
videochat-en keresztül. És bár a személyes
találkozást nem lehet online pótolni, azért ez
is sokat jelent számukra. Személyesen kirándulások, házibulik, kerti partik formájában
találkoznak a fiatalok, de kisebb körben,
mint korábban. A tanulásban látható a belefáradás. Az, hogy a tanulást és a baráti kapcsolatokat is online kell megélni ez már fárasztó számukra is, de most kell türelmesnek
lenni és nem lázadni, kiakadni, hanem egymást szeretettel elviselni, az összetartozást
hangsúlyozni. – mondta el Kottes Anikó.
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Ceglédi fiatalok üzleti sikerei

Két volt ceglédi gimnazista diák is
szakmai sikereivel került be a hírekbe.

Forbes magazin címlapon mutatta be Tóth-Czifra Zoltánt,
aki Barcelonában hozott létre
startup-ot, amely egyedi – adott
időponthoz és helyszínhez kötődő – csillagtérképeket készít
megrendelésre.
„Az emberek szeretnek újra és újra visszatérni a számukra meghatározó pillanatokhoz –
erre épített milliárdos üzletet Tóth-Czifra
Zoltán. Az egyedi csillagtérképek létrehozására fejlesztett szoftverben a NASA asztrofizikusa sem talált hibát, az elmúlt 4,5 évben
már több mint 360 ezer plakátot adott el.” –
írta a magazin, amely arról is beszámol:
Zoltán Cegléden nőtt fel, 15 éves kora óta keres pénzt fejlesztésből. Az elmúlt tíz évben az
Egyesült Államokban, Lengyelországban,
Finnországban és Spanyolországban is dolgozott fejlesztőként – Barcelonába két ízben
is kiköltözött, egyelőre úgy tervezi, itt marad.
„Gyerekkoromban volt egy csillagtérkép a
falamon, az az általános verzió, amin az
összes
csillagjegy rajta
van. Egys z e r
eszembe
jutott,
hogy milyen jó
dekoráció
lenne az
ágy fölé,
és elkezdtem gondolkozni,
hogy meg

lehetne-e ezt csinálni valamilyen dátummal
összefüggésben.” – mesélt a kezdetekről a
fiatal üzletember.

A SZINTÉN KORÁBBI CEGLÉDI GIMNAZISTA
Gál Dávid egy fenntartható display-jel lett
magyar világbajnok a Global Awards versenyen a Student Design kategóriában. A
BME dizájn szakos hallgatója így mutatta
be a konstrukciót: „Az első gondolat, ami
egy átlagos vásárló fejében megjelenik a
‘környezettudatos’ és ‘fenntartható’ szavak
hallatára, az igencsak ritkán egyenlő egy
prémium
minőségű
műanyag,
világító
displayel,
a m e l y
egyszer
használatos higiéniai termékeket
reklámoz,
viszont az
általam
tervezett
displaynél
pont ez a
helyzet. A fő gondolat a design mögött, hogy
fenntarthatóságot érjen el a display újrahasznosítható és újra használható anyagok
felhasználásával. Az egész struktúra az alap
háromszögből és 5 féle csatlakoztató elemből áll, így könnyen sorozatgyártható, költséghatékonyan, fröccsöntéssel. A logisztika
és szállítás is kevesebb CO2 kibocsájtással
jár, mivel a háromszögek síkban elrendezhetőek, így nő a helykihasználás hatékonysága
és csökken a szállítási költség.” – számolt
be Gál Dávid a verseny honlapján.
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Egészség

Séta az egészségért

Séta a legjobb orvosság” – vallotta
Hippokratész, akit az orvostudomány
megalapítójának tartanak. Sajnos, sokan
ezt nem tekintik az
aktív életmód részének, pedig a rendszeres séta javíthatja az
egészségünket, közérzetünket. Az aktív séta jótékony hatásáról, Dr. Túri
József főorvos urat kérdezem.

e

gyszerűnek tűnő kérdés: mikor,
hogyan sétáljunk?
- Ha csak tehetjük minden évszakban, minden nap! A megteendő távolságra azt szokás mondani, legyen legalább ezer lépés.
A mai okos telefonokkal könnyű ellenőrizni
a lépéseink számát. Ha nincs ilyen mobilunk, akkor próbáljunk meg legalább kettő
kilométert menni az egyik irányba, majd
vissza. Fontos szabály, hogy ne tavaszi szerelmes andalgás, hanem egy kissé szívdobogtató tempójú séta legyen.
- A séta kapcsán milyen kedvező hatást említene elsőként?
- Kevesen gondolják, tudják, a kissé ütemes gyaloglás szinte felér egy kocogással, futással. A jelenlegi kutatások megállapítása szerint, az egyszerű sétának számos kedvező élettani hatása
van a szervezetünkre. Talán elsőként testünk
motorját, a szívünket említeném. A rendszeres
gyaloglásnak komoly szerepe van a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. Egyben
segíti ideális szintre hozni a vérnyomást, és
csökkentheti a koleszterint. Jótékony hatása van
a tüdőre, mert növeli a kapacitását, így több oxi-

gén jut az agyba, és az izmokba.
- Valóban igaz, hogy a séta javíthatja a látást is?
- Gondolom sokaknak meglepő, meghökkentő lehet a válaszom. A jelenlegi megállapítások szerint valóban csökkentheti a zöld
hályog kialakulásának az esélyét. Járás közben több mindenre figyelünk közelebb és távolabb, aminek hatásaként megerősödnek a
szem izmai. Nem úgy, mint amikor egész
nap közelről, mereven a monitort nézzük.
- Mivel érvelne még, a napi sétánk szükségessége mellett?
- Csupa egyszerű, magától értetődő dolgot
mondanék. A napi rendszeres mozgás eredményeként megerősödhetnek a csontok,
csökkenhet a testsúly és a cukorbetegség kialakulásának lehetősége. A jó levegőn tartózkodás mérsékelheti az asztmás rohamok
jelentkezését. A szervezet jobb oxigénellátása eredményeként észrevétlenül növekedhet kreativitásunk, ráadásul még jobban is
alhatunk. Mindösszességében testileg, szellemileg egyaránt jobban érezhetjük magunkat, kiegyensúlyozottabbak lehetünk.
- Véleménye szerint eleget sétálnak a ceglédiek?
- Mondhatnám, is-is. Főleg az idősebbekre
jellemző, akik bevásárolni a boltokba, a piacra, gyalog járnak. Viszont reggel, ha szétnézünk a városban, pesti Nagykörútra jellemző
közlekedési dugókat is láthatunk. A gyerekek
egy jelentékeny részét, a szülők autóval viszik az általános és középiskolákba. Ha tudnánk csökkenteni a gépkocsi forgalmat, jelentősen tisztábbá válhatna a város levegője
is. Ez mindnyájunk közös érdeke lenne!
- Végezetül mit ajánlana, a fiatalabb és
idősebb ceglédiek figyelmébe?
- Vegyék komolyan a rendszeres séta egészségünk megőrzésére, javítására gyakorolt igen
kedvező hatását! Egy mondatban, saját érdekükben, „vegyék kézbe a lábukat”! KOCSIS ISTVÁN
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Megnyitott a Tücsöktanya

a

A közelmúltban készült el és immár kibérelhető a Csemő-Zöldhalomban, érintetlen vadregényes Natura2000-es természetvédelmi terület mentén található Tücsöktanya Vendégház. Környékbeliek számára igényes és barátságos erdei találkozóhelyet vagy rendezvényhelyszínt jelenthet a finn szaunával is felszerelt vadonatúj vendégház, de ajánljuk családi hosszú hétvégékre, természetközeli kikapcsolódásra is a Covid-biztos szálláshelyet.

műúton megközelíthető szálláshely 4 különálló hálószobával
rendelkezik. A százéves felújított parasztházban egy franciaágyas szoba és egy 3 kanapés
nappali található, az új szárny
padlásterében egy 4-8 személyes bővíthető
padlásszoba és egy 2 személyes szoba található. Az igényes, modern felszereltségű ingyenes wifi-vel ellátott ház tv-vel, különálló felszerelt konyhával, kandallós ebédlővel,
2 db fürdőszobával, 3 db wc-vel, 30 fő részére használható fedett terasszal és 4-6 személyes finn szaunával rendelkezik.
A tűzrakóval és kivilágított focipályával is

ellátott vendégházban akár 15 fő szállhat
meg, egy napra 30 fő részére kényelmes
helyszín baráti, családi, vagy céges találkozók számára. A gyönyörű panorámával rendelkező, igényes berendezésű, csendes, külvilágtól elzárt helyszín családok számára is
ideális pihenő- és kirándulóhely.
Érdeklődni a Tücsöktanya Vendégház Facebook oldalán és a 20-415-0243 számon lehet.
A beruházás a Gerje-sztők Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület – Helyi értékekre épülő turisztikai szolgáltatások fejlesztése: szálláshely szolgáltatások kialakítása, fejlesztése projektben 10 millió forintos támogatásában részesült.

s
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Civil

Ültess te is fát!

zámos helyről halljuk, de a saját
bőrünkön is érezzük, hogy bolygónk klímája valamiféle átalakulásban van. A Föld élhetetlenné
tételéhez a civilizált kultúra majd’
minden tagja szervesen hozzájárul, azonban mindennapjaink megreformálásával tehetünk a világunkat sújtó erózió ellen. Szeretnénk, ha a felcseperedő generáció
természetközelibb életet élhetne és fontos
lenne számára a bolygónk megóvása.
Ez volt az egyik mottója, annak, a május 1-jén
tartott faültetésnek, amely a Táncsics Mihály
Általános Iskola Budai úti telephelyén történt.
A Táncsics alapítványa idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját és ez alkalomból az iskola tantestülete és az alapítvány kuratóriumi
tagjai – szimbolikusan – 3 gyümölcsfát telepítettek az intézmény udvarára.

Szeretnénk, ha a gyerekeknek evidens lenne, hogy helyi termelőktől vásároljanak,
vagy, ha lehetőségük engedi, saját maguk is
termeljenek élelmiszert. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy ismerjék legalább az
alapvető ültetési, gondozási technikákat. A
faültetés – illetve, reményeink szerint, hamarosan egyéb vetemények ültetése – is
hozzájárulhat ahhoz, hogy az iskola tanulói
tudatosan, a természetet ne kizsákmányolva,
és a saját egészségüket is figyelembe véve
legyenek a világunknak jó „albérlői”.
Az újraindult Táncsics Mihály Általános Iskola Támogatására Alapítvány köszönetét
fejezi ki a 10 millió fa Cegléd csoportnak,
illetve a csoport szervezőjének, Juhai
Tündinek, az ősnemes fák felajánlásáért és
hogy aktívan tesznek a településünk zöldebbé tételében!
OBRÁCZ-NAGY ÁGNES
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Olvasói levél

Fogorvos, aki a
nyugalmával is gyógyít

A FÉLELEM MÁR ANNYIRA ELHATALMASODOTT
rajtam, hogy aludni is alig tudtam. Remegtem, ha arra gondoltam, hogy be kell majd
ülnöm a fogorvosi székbe. Tulajdonképpen
mindenki dicsérte az orvost és mondták,
hogy „nyugi, nagyon aranyos és ügyes” – de
én akkor is rettegtem.
Aztán eljött az első nap. Az idegességtől
minden bajom volt. Férjem ajánlkozott,
hogy elvisz, és majd jön értem.
- Kitartás, ne félj már! – bátorított.
A rendelőben egy mosolygós orvos mutatkozott be: Dr. Stumpf László.
Látta rajtam a félelmet, így először beszélgettünk, és megnyugtatott, hogy tényleg ne
izguljak ennyire. Nyugodtan szóljak, ha fáj
valami és „intézkedik”.
Őszinte leszek, azért még nem egészen hittem neki. Aztán elkezdett mindenféle eszkö-

Hősi halott ceglédi vitézek

2021. ÉV ELSŐ MUNKANAPJÁN azzal az írásbeli kéréssel fordultam dr. Csáky András
polgármester úr felé, hogy az első vitézavatás 100. évfordulójának emlékére szíveskedjék engedélyezni, két hősi halott ceglédi vitéz hiányzó adatainak pótlását, a Ceglédi
Hősök Emlékművén.
Dr. Csáky András polgármester úr ígéretet
tett, hogy kérésem teljesítése legkésőbb a
Hősök Napjáig meg fog történni és valóban
2021. április 21-én, a két hősi halott ceglédi
vitéz hiányzó adatai méltó módón felvésésre kerültek az emlékműre. Köszönjük!
A vésési és festési munkálatokat vitéz Diósi
Pál a Kárpát-medencei Vitézi Rend KeletPest megyei Vitézi Székének ceglédi rendtársa végezte el, melyet ezúton is hálásan
köszönünk!

zökkel dolgozni. Akkor ott azt hittem, sosem lesz vége,…de vége lett.
A beavatkozás tényleg nem fájt. Az asszisztensnő, Tóth Zsuzsanna is végig bátorított.
Nagyon jól esett ez a kedvesség részükről.
Lehet, hogy a szomszéd épületben is hallották
azt a kőzuhatagot, ami rólam legördült, mikor
kiléptem a rendelőből. Ugráltam az utca közepén, szinte lebegtem az örömtől. (A kijárási tilalom miatt már nem láthatott senki, csak
a párom. Ez mondjuk szerencse. Elképzelem,
mit gondoltak volna rólam idegenek!?)
Sokat mentem még kezelésre, s egyre inkább oldódott a félelmem. Már én is tudtam
mosolyogni, ha beléptem. Gyorsabban telt el
az idő a székben.
Eljött az utolsó nap. Minden olyan lett, amilyennek szerettem volna.
Hálás vagyok. Hálás, mert mindig türelmesek voltak hozzám, s az orvos végig azon
dolgozott, hogy én elégedett legyek majd a
végeredménnyel. Hát az vagyok. Tényleg.
Nagyon köszönöm.
Eszembe jutott egy könyv, melynek címe:
Miért félünk a fogorvostól? Kijelenthetem,
én már nem félek s ez olyan jó érzés!
RIMÓCZI SÁNDORNÉ
A két hősi halált halt ceglédi vitéz neve: vitéz Dr. Stermeczky Lajos főhadnagy és vitéz
Dr. Udvardy Viktor főhadnagy.
Az idei Hősök Napi megemlékezésen valamint az első vitézavatás 100. évfordulóján,
már méltó módon emlékezhetünk hős vitézeinkre!
KORONDI MIKLÓS
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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?

m

AGYAR LÁSZLÓ a
Ceglédi Sportmúzeum
alapítója és igazgatója,
aki életkora ellenére hihetetlenül aktív szerepet
vállal még ma is városunk sporttörténetének kutatásában, feldolgozásában, a gyűjtemény gondozásában. Őt
kérdeztük arról, milyen hatással volt életére,
munkájára a pandémia.
- Alapjában a járvány miatt két hatás ért: a
bezárkózottság és a szótlanság vagy inkább
passzivitás, amit nehezen viselek abban a
mozgalmas életben, amit kialakítottam magamnak. A családi és civil, valamint baráti
körben is a visszafogott óvatosság, tartózkodás jellemezte a napokat.
Nekem nem sokat változott a mindennapi életem a járvány miatt, minden napon úgy telik,
hogy a bezárás ellenére a múzeumban teszekveszek, hasznosítom magam a gyűjtemény
„karbantartásában”. Április 11-én volt 11 éve,
hogy az önkormányzat a múzeumnak adományozta az épületet használatba, de kinőttük a
múzeumépület kereteit a gyűjteménnyel…
- Van olyan új dolog, amit a „pandémiának” köszönhet?
- Igen vagy egy dolog, amiben – paradox
módon – éppen nagyobb szabadságot adott a
lezárás… Öt éve készül a ceglédi sport 150

éves történetének képes albuma. Ennek öszszeállítása, szerkesztése hatalmas munka, és
eredetileg a tavalyi tokiói olimpiára időzítettük volna a megjelenését. Most kaptunk egy
kis haladékot és mivel nem kellett csoportokkal tárlatvezetést tartani, látogatókat fogadni a múzeumban, így erre több szabadságom volt. Az idei olimpiára reményeink szerint kiadásra kerül a jubileumi képes album.

Karanténkoncert
a zeneiskolából

BANAI SZILÁRD eMeRTon, Fonogramdíjas jazzdobos, aki különböző formációkkal bejárta a világot, a legnagyobb színpadokon lépett fel, nagy sikerrel. Emellett azonban ízig-vérig ceglédi maradt: nemcsak itt
él, de az Erkel Ferenc zeneiskolában gyermekeket, fiatalokat tanít a ritmus szeretetére, ahol édesanyja 50 évvel ezelőtt alapította meg az ütőtanszakot és ismertette meg
városunkban ezeket a hangszereket. A
Covid-járvány a zenei iparágat parkolópályára állította, de Banai Szilárd új utakat
keres és talál…
- Valóban igaz, hogy zenészként különösen
nehéz időszak van mögöttünk. Ugyanakkor
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sokszor pont ezek a kényszerhelyzetek hoznak felszínre teljesen új dolgokat.
- Anno nem gondoltad, hogy egyszer grafikai, operatőri munkákat is csinálsz majd?
- Az utóbbi 10 évben már láttam, éreztem a
szükségét annak, hogy önállóan képes legyek elkészíteni egy plakátot, zenei videót,
de korábban egyáltalán nem gondoltam erre.
- Magánemberként, hogy éled meg a járványhelyzetet?
- Arra jöttem rá, hogy időt igényel, hogy al-

kalmazkodni tudjunk egy új a helyzethez.
Ha felteszed az életed egy hivatásra és azután egyszer csak az az iparág nem létezik
többé, akkor ezt megemészteni nem lehet
egy nap alatt. Türelmesnek kell lenni magunkhoz, de aktívan keresni az új utakat is .
- Te milyen új dolgot tanultál mostanában?
- A tanulási folyamat fennáll és nem is gondolom azt, hogy akkor én most vágó, hangmérnök is szeretnék lenni. Ezek ugyanúgy,
mint a zene egy teljes életet kívánnak . Az a
fajta kreativitás viszont nagyon érdekel, ami
a filmes, fotós, audio szerkesztő munkákkal
jár. Jelenleg állami és magánnövendékeimről készítek rövid online koncerteket, videókat, hiszen a diákoknak sincs már második
éve lehetőségük arra, hogy megmutassák
magukat. Nagy öröm látni, hogy izgalommal várják és készülnek egy ilyen felvételre, hiszen a gyerekek éppúgy el vannak fáradva mint mi és szükségük van a feladatokra, célokra, bátorításra. A tanítványaimról készült tartalmak megtekinthetők lesznek a youtube-on.

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
3.995 Ft/m
44x40x6 beton szürke: 595 Ft
Lisszabon kerti sütögető: 50.295 Ft/db
180x180 Fa kerítéselem: 6.695 Ft/db
Laminált padló: 1.999 Ft/m
Szeletelt tégla: 2.395 Ft/m
10x20x6 szürke térkő:

2

2

2

55 cm Fürdőszobabútor alsó+felső fehér színben:

29.765 Ft/db-tól

Beltéri lemezelt ajtó 75x210: AKCIÓS
30x60 csúszásmentes teraszlapok
Zuhanykabin íves 90x90 +tálca: 77.355 Ft/db

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

Műfű: 3.295

Ft/m -től
2

BUDA-HÁZÉPÍTÕ KFT. TÜZÉP ÉS FÜRDÕSZOBA SZAKÜZLET
2700 Cegléd, Szolnoki út 77.Tel.: 06 53/311 612, 06 30/419 7386
www.budahazepito.hu, email: budahazepito@gmail.com
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Képekben

Tavaszodik…

ézem a növényeket, figyelem a
virágzó ágak suhogását és a
gondoskodó madarakat, lepkéket – mindent egybevetve:
csak lassan részünk lesz idén
is a tavasz élményében. Milyen jó, hogy eddigi tudásunk szerint nincs
a növényeknek idegi érzékelése, bár
mindennek az ellenkezője is igazolódhat.
Így a kerti és vadvirágokat talán még nem
zavarja annyira össze a furcsa tavasz, mint
az embereket és állatokat. Például a megszokott fecskefajok elszoknak tőlünk és feltűnnek a délies vörhenyes fecskék.
A virágok azért csak szívósak, ha olykor
fagy tépázta is azokat, csak virítanak. Most inkább azt hiányolhatjuk, hogy a kórok és
vegyszerek nagyon meggyérítették a háziméheket. Mintha a
vadméheknek sem tetszenének
annyira a körülmények. Ilyenkor megjelenik a bölcs természet helyettesítő képessége: fadongók, poszméhek tűnnek fel
a kertekben is, vagy az áttelelő
lepkék végeznek beporzást is.
Már nem is egy faj tűnik fel a
gyümölcsfákon, a körtefákat bezzeg elkerülik. Kevés olvasónk lehet, aki megszagolta a
körtefák virágait: finoman szólva büdös, de
a méheknek is. Viszont a méhek a nagy pollenszemeket csak gyűjtik rajtuk. Egyes ro-

Ez nem fehér liliom…

Nyújtóznak az almaágak is

Lepkejárás barackon

Akár szalmavirág is lehetne

Fecskefarkúnak
inkább a szilva

Gondos madárka fészket hord

A Kálmán körte várja a látogatókat

varfajokat a körtevirág kellemetlen szaga kifejezetten aktivizál – szerencsére, mert nél-

Könyv

Találkozás
a keresztre feszítettel

IMMÁR A MÁSODIK KÜLÖNÖS Húsvétot éltük
meg az idén. Mégis köznapi értelemben vett
csoda történt: az országosan ismert ceglédi
közíró kezünkbe adott egy evangéliumi mértékkel is, rövid remekművet. A Megfeszített
Jézus történetét a keresztút 14 állomása szerint – kettő kizárólag csak Jézussal foglalkozott – a tragikus halált, egyben a dicsőséges
feltámadást és megváltásunk drámáját. Mindegyik fejezethez illeszkedik, mert a történet
elindítója: egy súlyos árulás.
Mint Máté írja evangéliumában (26, 30) Jézus
az utolsó vacsorán búcsúzik el tanítványaitól
– még az áruló Júdástól is, pedig a közösség

külük nem tudnánk körtét termeszteni.
Chilében az állandó levelezőtársam írta,
olyan gazdag a beporzó rovarvilág, hogy ott
egy hektár körteültetvény ad akkora termést,
mint nálunk 6-8 hektár!
A természet ilyen, amit itt elvesz, másutt
odaadja. Minálunk nagy gondot ma a homokvihar nem okoz, a fejlődési csúcsnak
számító Kínában pedig a Góbi-sivatag homokja szilícium-tüdőt okoz. A soraim eléggé bizonyítóak, hogy meg kell nemcsak a
világ természetét tanulni, hanem igazán
„természetül” is! Surányi Dezsőtől hallottam, hogy a Zagrosz-hegység lankáin turbánliliom mezők pompáznak, de azért a
kertemben is meg tudtam honosítani egy
kultúr-változatot.
SZABÓ SÁNDOR
pénztárosa szívében már akkor a bosszú, az
irigység és anyagi szempontok dolgoztak. Az
Oltáriszentség alapítása szerény vacsora keretében történt, Zakariás textusának egy részlete (13, 7) és a hozzá illő Zsoltárok (112-117)
éneklése után a tanítványokkal Jézus emberi
értelemben keserves éjszakát élt meg. Tudta,
kiben mi lakik; tudta, hogy kariótiai Júdás kimunkált cselvetése mellett, a tanítványok
szendergése és majd Péter gyávasága is növeli majd Jézus magányát és fájdalmát.
A szerző finom tollának köszönhetően a transzcendens elemeket úgy mutatja be, hogy a stációk szereplői emberi módon maradnak az olvasóval: ki vele, ki ellene. Júdás tettére némi magyarázatot keres a szerző, bár az csak részben elfogadható; maga az áruló apostol sem hitte talán,
hogy a 30 ezüst „ára” egy ártatlan ember vére
lesz. És lett. Tovább bonyolódik a dráma, >>>
a magát bátornak és hűnek tartó Péter megtagadja Mesterét. A fogságba ejtés után a tömeg-
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hangulat felszításával a Nagytanács a fő felelős, szükséges tudással felvértezve érzett elég erőt
majd Pilátus és Heródes már csak a könnyebbik magában, és kéri, tárjuk szét karunkat, hogy
utat választja, szinte lerázzák magukról a fele- „lássuk és belássuk. keresztre születtünk.” Segílősségét – és Barabás megmenekül. A vérbíró tett benne minden igazán gyarló keresztényt. Pál
Kaiafás volt, akinek apósa, Annás másként gon- apostol írta a korinthoszi híveknek: „..nem akadolta a tárgyalás végét; de gyenge volt szembe rok tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról a megfordulni határozottan vejével és a csőcselékkel, feszítettről.” (1 Kor 2, 3)
Mácz István nem akar beszélni a
akárcsak Claudia Procula (Pilátus felesége).
saját testi gyötrelmeiről, helyette
Az evangéliumok szerzői, mint
az Úr Jézussal szövetségben tesz
„gyakorlott drámaírók”, a menhitet az olvasóinak, az igazi hítőket és segítőket Mácz ugyanveknek és farizeusoknak, kereszcsak sorra veszi. Rufus és
tényeknek és nem keresztéAlexander apja, Simon vállára venyeknek, hogy ami megtörtént
szi a keresztfát, Veronika meg a jea Golgota hegyén – az isteni
ruzsálemi nők becsületét mentve
ván
t
s
I
Mácz
ÁS
lét időleges feláldozásával az
kendővel törli le az agyongyötört
Z
O
K
TALÁL
RE
T
ember(iség) jövőjét megválJézus arcát és sebeit. A gúnyolás,
Z
S
E
A KER
TEL
T
E
toztatta. Segített ebben minmegalázás minden fortélyát alkalmaT
Í
FESZ
den jóakaratú evangéliumi
zó kivégzők miatt a százados némileg
szereplő, tanúságtevő ember, aki – akár
elbizonytalanodik, sőt a jobb lator
(Dizmász) valóban magába száll: az Üdvözítő élete árán – később hitet tett a Megváltó mellett.
A kötet segít a kételkedőknek és bizonytalankohalálakor is már volt megváltói tett!
Az égi-földi jelenséggel kísért halál beállta dóknak megerősödni, akiket Veronikák,
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és Mária Magdolna.
Hány meg hány szerző, mű dolgozta fel már a formájában. Csibi Mihály grafikusművész rajza
megváltás legszentebb történetét, hány meg hány a címlapon esztétikussá tette a kitűnő munkát, az
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Gondolat

Törvény: a tojás és a sisak

SOKFÉLE TÖRVÉNY VAN. ILYEN IS, olyan is.
Rossz is, jó is. Értelmes és értelmetlen is,
becsületes és becstelen is.
TOJÁS
Éhalálomon voltam szinte, bementem a
piacra. Sehol semmit nem találtam, csak
egy helyen volt 5 db tojás, zsebembe a
pénz. De nézem-nézem, nincs rajtuk pecsét. Én törvénytisztelő vagyok, nem veszem meg, mivel nincs rajta pecsét, inkább éhen pusztulok!

SISAK
Egy európai sisakgyáros az egyik afrikai országban nyaralt. Séta közben nézte a sok
motorost és egyiken sem volt sisak. Gondolt
egyet, kért egy meghallgatást az elnöktől.
Az elnök fogadta, akinek bemutatkozott és
azt kérte, hozza már törvénybe, hogy kötelező legyen a sisak viselete. Hozzátette, hogy
az elnök is részesül majd az eladott darabszámok után, ami igen tetemes összeg. Mit
gondolnak mit válaszolt az elnök?!....
Azt válaszolta: Uram, az én népem így szereti, nem hozom törvénybe ezt és azonnal
fogja magát hagyja el az országomat is!
Így is lehet gondolkodni, így is lehet a törvényeket hozni.
JÓZSI BÁ’
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Gazdaság

Tulipánkert a borászatban

Egy csipetnyi Hollandia – ezt az élményt nyújtja a Kökény és fia Családi
Borászat Tulip Garden-je Cegléd határában. Két éve, hogy
tavasszal a jácintok és
tulipánok színes virágtengere várja a
közelről és távolról
érkező érdeklődőket
a borászat festői környezetében, virágzó meggyfák alatt…

e

gy barátom ötlete alapján készítettük a tulipánkertet a Tulip
Garden franchise egyik állomásaként, amelyből négy van az
országban. Úgy gondoltuk, jó
programlehetőség lehet a szállóvendégeink számára: a hétvégéken működő a la carte étterem ínyencségeinek elfogyasztása után sétálhatnak egyet a tulipánkertben és virágot szedhetnek, fotót készíthetnek. Sajnos, a járvány közbeszólt,

már a második év telt el korlátozások között, de azért a szabályok betartásával így
is sokan jönnek el hétvégéken gyönyörködni a virágokban és megkóstolni kenyérlángosunkat, házi szörpjeinket és borainkat – meséli ifjabb Kökény Benő a
szalétli árnyékában.
A családi gazdaság az évek alatt folyamatosan fejlődött: borászat, kertészet, gyümölcsös, hat éve szálláshelyek és étterem
is várja az igazi vidéki életbe belekóstolni
vágyó vendégeket. Külföldről és az ország
minden részéből vannak már törzsvendégek, aki megpihenni járnak Kökényékhez.
Nyárra, új attrakcióként felépül a parasztudvar is, ahol két nóniusz-kanca, rackajuhok, malacok és baromfiudvar is megtekinthető lesz.
- Egy működő farmgazdaság a miénk, itt
élünk, az egész család a vállalkozásban dolgozik. – fűzi hozzá a fiatalabb Kökény Benő.
- A fejlesztések azért készülnek, hogy megosszuk másokkal azt, ami nekünk megadatott, hogy a vendég a hófehér virágú meggyfák között sétálhasson, vagy az asztalunkhoz
ültessük és elfogyaszthassa a farmkonyha finomságait az itt termelt és tenyésztett alapanyagokból. Ha ez örömet szerez valakinek,
az nekünk a jutalom…
Figyelem!
Régi
szódásüvegek
felvásárlása
magas áron!
Érdeklődni:
06-30/649-6014-es
számon.
Hívjon
bizalommal!
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Alkotók

Vég

A teraszok után az iskolák felső tagozatai és a középfokú intézmények, sőt
a „Művház” is kinyithat, talán újra indulhat a normál művészeti élet.

zerencsére, a pandémia időszakának
kirakat-kiállításai részben pótolták a
kiállítótermi alkalmakat. Ilyen volt
Sütő Gábor 3 „fordulós” bemutatkozása, mely először a pályakezdés vegyes témájú és színvonalú alkotásait,
majd a nagyobb lélegzetű impresszív tájképeket,
végül Gábor önkifejezésének leggyakoribb terepét, az organikus absztrakt munkákat mutatta be.
Utóbbi képsor volt a legegységesebb, úgy sejtem ettől az alkotói módszertől lehet várni a jövőben a kibontakozást! Követem Gábor Fb-oldalát, ahol tapintható, milyen szenvedéllyel és
akarással dolgozik. Továbbra sem egységes a
munkák stílusa, de saját elmondása szerint ez
számára szórakoztató. Ne feledjük az utóbbi egy
évben jobbára elszigetelten volt kénytelen élni,
noha számára a festészet megélhetést jelent, ez
kibővült a lét értelmévé! Társának, Kovács Edit
Hedvignek szintén piktúra a hobbija, így avatott
kritikusa is akad. Mindketten tagjai Ceglédi Alkotók Egyesülete képzőművész szekciójának és
a Benedek Péter Rajzkör munkájában is részt
vesznek - ha a körülmények engedik. Persze

Gábor határozott elképzelései, önálló gondolatainak ereje a szakmai ismeretek megszerzését
nem mindig segítik, de az itt látható önarckép
példa arra, hogyan hat Bakányi Gyula festőművész tanácsa.
A Kossuth Gimnázium kiemelkedő talentumainak gondozásában jelentős szerep jut a Nemzeti Tehetség Program mentori tevékenységének
és anyagi támogatásban is részesülnek a művészeti munkájukhoz a diákok! Tanárok az eszközellátásban jutnak nélkülözhetetlen támaszhoz. Májusban – valódi! – kiállításon ad számot
Csányi Anna 12., Dóczi Boglárka 11. és Nándori Judit 12. évfolyamos diákja a Gimnázium
dísztermében. Általában öregdiákok rendezhetnek itt kiállítást, de szorgalmuk és anyaguk
szakmai színvonala okán kivételt tettünk. A két
végzős már benyújtotta az egyetemekre felvételi portfolióját, mely a tárlat gerincét alkotja,
Boglárka pedig előkészítő tanulmányokkal és alkalmazott grafikai feladatokkal van jelen. Nándori Judit a FIAM, Somos Gyula festőművész és
a BPK támogatását élvezve hozta létre remek,
figurális festészeti sorozatát, Tetz Művészeti iskolában is pallérozódott Boglárka és Anna.
Utóbbi is inkább grafikus alkat, munkái főként
számítógéppel készült nyomtatvány- és divattervek. Táskaterveit beválogatta a Make Your Own országos online tárlata, mely e
linken is megtekinthető:
https://www.coffewe ardesign.com/onlineexhibition
Fekete Alexandra albertirsai
fotós munkái bizonyítékok,
hogy a kirakattárlat kiváló
módszer a művészet közön-

Megnyitottunk!
Újra várjuk kedves vendégeinket
az étteremben és a panzióban!

Alföld Panzió és Étterem
2700 Cegléd, Szolnoki út 15/A.
Tel.: +36 (06) 53 318 645
Mobil: +36 70 39 44 879

séghez juttatásában. A fotográfus és fotótermék
kereskedő hölgy természet- és portréfényképei
magabiztos szakmai tudásról; a kompozíciós
készségről, a mondanivalót segítő képkivágásról
és átgondolt témaválasztásról tanúskodnak. Míg
a fiatalabb korosztály a közeli ló tekintetért lelkesedik, az idősebbek megértik, hogyan kerül
kontextusba egy fatörzs és egy kopott ajtó – a jó
alkotó minden korosztály számára tartogat valamit. Nem meglepő, hogy verseket is ír. A nagyméretű fotók készítése profi eszközökkel és kidolgozással eredményezi az egységes színvonalat, remélem máshol is láthatják majd munkáit,
ugyanitt mások fotóit is láthatjuk majd!
Remélem nincs vége a kirakat-kiállításoknak,
mert ez már 2002-ben, az Egyesület alakulásakor is közös óhaja volt a ceglédi alkotóknak.
Olyan házak üres eladótereit látom, melyek kortárs művészeti kiállításoknak is helyet adhatnának, míg be nem rendezik a tulajdonosok. A szegedi Táblakép Festészeti Biennálé idén rekordszámú, közel 1000 mű közül válogathatott, mely
bizonyíték arra, hogy vészhelyzetben a festészet
megtartó erő és korábbi állításommal szemben,
még sincs vége!
P.R.G.
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A hét festménye
P. Rónai Gábor:
Kossuth Múzeum

SOKAN VAGYUNK A CEGLÉDI ALKOTÓK
Egyesületében, akik szeretünk festeni. Vannak köztünk profik, akik képzőművészeti
egyetemi végzettséggel rendelkeznek, vannak művésztanárok, akadnak művészeti iskolát, vagy festőkurzust végzettek és autodidakták is. Az egyesület már 20 éve működik
és gyűjti össze a ceglédi művészeket, így a
festőket is. Az egyesületen belül a Benedek
Péter Alkotókörben sokféle művészeti ágban
kipróbálják a tagok magukat (fotózás, szobrászat, hidegtű, grafika, stb), de a festés adja a fő csapásirányt.
Az alkotókör vezéralakja P. Rónai Gábor
művésztanár, aki kezdetektől fogva szervez,
koordinál, tanít. Amikor sikerül tanítómestert beszervezni, akkor pedig rajzol, fest a tagok között. Kedvelt műfajában az aquarellfestésben gyakran alkot. A Bern Kávéházban (Cegléd, Árpád utca 23/a) látható a
„Ceglédi Tájak” című kamarakiállítás egyik
kiállított alkotása a ceglédi Kossuth Múzeumot ábrázolja utcarészlettel, sztaffázsfigurával.(A festészetben a sztaffázs általában emberek vagy állatok alakjainak elhelyezését jelenti a tájképeken, az ábrázolás
élénkítése, a mélység érzékeltetése céljából.)
Köszönjük tanár úr a festményt, kedves, puha színeivel a ceglédi emberek lelkét melengetheti!
KM
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Lőrincz Tamás Európa-bajnok

a

Megszerezte Lőrincz Tamás negyedik
Európa-bajnoki címét a Varsóban zajló birkózó Európa-bajnokságon, ahol
ahogy a Magyar Birkózó Szövetség híre fogalmazott: „erre nincsenek jelzők,
34 évesen agyonverte Európát”.

világbajnoki címvédő magyar
klasszis pénteken a román Ilie
Cojocarit, a horvát Antonio
Kamenjasevicet és a fehérorosz
Csimur Bergyiut is fölényesen
verte meg, majd a négy között a
vb-ötödik német Michael Felix Widmayert
is könnyedén, 5-0-ra győzte le. A szombati
fináléban az U23-as Eb-győztes török
Yunus Emre Basar várt rá, aki nem tudott
komolyabb ellenállást kifejteni Lőrincz korábbi riválisainál. A ceglédi sportoló 15. érmét szerezte világversenyen technikai tussal
verte meg török ellenfelét.
Az olimpiai ezüstérmes Lőrincz Tamás a
nemzetközi birkózás egyik legnagyobb alakjává nőtte ki magát az elmúlt másfél évtizedben.
Eb-n ez volt a nyolcadik érme és a negyedik
aranya (2006 – 66 kg, 2013 – 66 kg, 2014 – 71
kg, 2021 – 77 kg), összességében pedig a 14.
alkalommal állhat világverseny dobogóján.
Tamás mellett öccsének, Lőrincz Viktornak is
megvolt az esélye az éremszerzésre. Az
Európa-bajnok ugyan a selejtezőben kikapott,

ám fehérorosz legyőzője a döntőbe került, így
szombaton délelőtt Viktor az orosszal folytathatta a 87 kilogrammosok vigaszágán, de sajnos nem sikerült a győzelem. Európa-bajnok
birkózónkat a világkupa-győztes orosz Milad
Alirzajev 1-1-el múlta felül, így számára véget ért a varsói Európa-bajnokság.

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!

47

Ungvári Attila: Grand
Slam-arany, irány Tokió!

RAGYOGÓAN SZEREPELT KAZANYBAN a
Ceglédi VSE kétszeres Európa-bajnoki
bronzérmese: Ungvári Attila megnyerte pályafutásának első aranyérmét! Ez a siker
szinte bizonyosan olimpiai indulást ér! – írta meg a judoinfo.hu.
A 32 esztendős Ungvári Attila pályafutásának tizennegyedik IJF World Tour-érmét szerezte meg, a 2017-es zágrábi GParany mellett egy újabb arany-, öt ezüstés hét bronzérem van immár a gyűjteményében. Ez a bravúr pedig szinte biztosan
olimpiai indulást ér számára, számításaink szerint hat befutó helyen álló riválisát
is megelőzte, az utolsó kvalifikációs eseményen, a június 6-án kezdődő budapesti
világbajnokságon csak extrém esetben
vehetik el Ungvári Attilától a tokiói indulás jogát.

A TIZENNYOLCADIK, EGYBEN UTOLSÓ Európabajnokságán lépett tatamira Ungvári Miklós,
aki az olimpiai kvalifikáció szempontjából
Lisszabonban az utolsó szalmaszálba kapaszkodott bele, de sajnos nem sikerült a bravúr. A
negyven esztendős olimpiai ezüstérmes egy
győzelmet követően a legjobb nyolc közé jutásért búcsúzott a török Bilal Ciloglu ellenében,
pedig bevallása szerint hosszú idő után végre
jó formában érkezett a portugál fővárosba.
A Ceglédi VSE klasszisa a Nemzeti Sport munkatársának nyilatkozott: „Kimondva-kimondatlanul pályafutásom utolsó Európa-bajnokságán
szerepeltem és bíztam benne, hogy ennél azért
előbbre jutok, mondjuk a legjobb négy közé, de
a fiatalok ellen én már sajnos nem tudok labdába rúgni. Az olimpiai kijutás innen nézve már
elég valószerűtlennek tűnik, talán csoda kellene
ahhoz, hogy odaérjek és Tokió egy szép búcsúszimfónia lehessen az életemben” – magyarázta
Ungvári Miklós és hozzátette: „Sok kérdőjel már
nincsen, lassan itt az út vége, el kell fogadnom,
hogy a judogim felkerül a polcra.”

ÁLLATGYÓGYÁSZATI SZAKÜZLET
Cegléd, Alkotmány u. 19., Tel./fax: 53/311-920
Nyitva: H-P: 8-1700 - nyáron: 8-1800, Szo: 8-1200

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Rendelés:
munkanapokon:
de. 8-900,
du: 16-1730

Dr. Csapó István szakállatorvos
Cegléd, Alkotmány u. 21.
Tel/fax: 53/311-920,
20/385-1141

a

48

Sport

Isten veled, Laczkó Georgina!

Megdöbbenve értesültünk a felfoghatatlan hírről, miszerint tragikus autóbaleset
következtében május 6-án kora este, életének 21. esztendejében elhunyt Laczkó
Georgina Pest megyei játékvezető... – írta meg az MLSZ Pest megyei elnöksége.

z ifjú sportember 2000. június 11én, Jászberényben született labdarúgócsaládba. Édesapja, Laczkó
Zoltán egyike a megye legrutinosabb sípmestereinek,
míg bátyja, Milán korábban több nagyobb hazai klubnál
– így a Ferencvárosnál és az MTKnál – is megfordult, jelenleg az NB
III-as Cegléd egyik alapemberének
számít, míg unokatestvére, Laczkó
Gergő a II. osztály, Déli csoportjában szereplő Aranyszarvas-Tápiószentmárton labdarúgója. (A tragikus kimenetelű autóbalesetnek Gergő is részese volt, súlyos törési sérüléseket szenvedett, jelenleg kórházban ápolják – mielőbbi teljes
gyógyulást kívánunk neki!)
Ilyen családi háttér mellett törvényszerű volt,
hogy a kisebbik gyermek, Georgina maga is

kipróbálja a labdarúgást: 2014 és 2017 között
a Ceglédi Vasutas színeiben szerepelt az országos leány utánpótlás-bajnokságokban. Ezt
követően édesapjához hasonlóan a játékvezetés útjára lépett, 2019-ben mindkét szakágban alapfokú játékvezetői képesítést szerzett, azóta labdarúgó- és futsaljátékvezetőként
egyaránt szolgálta Pest megyét.
Az MLSZ Pest Megyei Társadalmi
Elnökség tagjai, az igazgatóság
munkatársai, a szakbizottságok tagjai és a megyében működő játékvezetők mély részvéttel osztoznak a
gyászoló család fájdalmában. Geo emlékét mindörökre megőrizzük – nyugodjon békében!...
Laczkó Georgina emlékére a hétvégi, Pest
megyében megrendezendő valamennyi labdarúgó- és futsalmérkőzés egyperces gyászszünettel kezdődött.

HÉTVÉGÉN RENDEZTÉK AZ UTOLSÓ BIRKÓZÓ
olimpiai kvalifikációs versenyt a szófiai Eb-re.
Kötöttfogásban még három súlycsoportban
volt kiadó hely Magyarország részére. A ceglédi Kecskeméti Krisztián első alkalommal kapott lehetőséget az olimpiai részvétel kiharcolására a 60 kg-ban. Ebben a súlykategóriában
25 ország szállt harcba a két kvótás helyért.
Krisztián az első fordulóban észt versenyzővel
került szembe. Az első menetben a bírók
Krisztiánt intették és a lenti helyzetből az észt
versenyző megemelte és a szőnyegen kívülre
estek amire a bírók még egy pontot adtak. A

második menetben az észt
versenyzőt intették a bírók,
és a lenti helyzetből ő is kiemelte ellenfelét, de értékelhető akció nem született.
Így az ellenfele vezetett 21-re. A Krisztián még a
mérkőzés vége előtt kockáztatott és egy csípődobás kísérlet után még
két pontot kapott az ellenfele a mögé kerülésért. Ezzel kialakult a 4-1-es végeredmény. Az
észt versenyző végül a 3. helyen végzett,
Krisztián pedig a 13. helyen zárta a kvóta versenyt. Krisztián legközelebb két hét múlva az
U23-as Európa-bajnokságon lép szőnyegre.

Harc a válogatottságért.

Elmarad a futófesztivál

49

A CEGLÉDI FUTÓ CLUB 2021. május 29-re szervezte Cegléd város első, igazi futóversenyét, az
I. Ceglédfürdő futófesztivált, melyre 564-en jelentkeztek. Az ismert járványügyi szabályozás
miatt azonban ezt nem tudják megtartani – erről
számolt be Licsák Zoltán, Herczeg Tamás, dr.
Bálint Zoltán közleménye.
„Az utolsó pillanatig kitartottunk. Szerveztünk, beszéltünk, telefonáltunk, tárgyaltunk,
engedélyeztettünk, találkoztunk. Rajtpisztolylyal kezünkben vártuk a NYITÁSt! Mindenről
szóltak a híradások, a közlönyök, de arról
nem, hogy tömegrendezvényt lehet-e tartani.
Nincs koncepció sem, hogy milyen feltételekFÉLÉV KIHAGYÁS UTÁN ÚJRA versenykel, mikortól és hány fővel lehet bármilyen
szőnyegre léphettek a fitkidesek! Április
kültéri sportrendezvényt szervezni. Nem tud24-25-én szigorú szabályok és „zártjuk, ha engedélyezik is a tömegrendezvényeajtók” mögött került megrendezésre az
ket, védettségi igazolványhoz kötik-e. Ha
országos Grand Prix Fit Kid I. és II. oszigen, milyen módon kell ezt ellenőriznünk, ha
tályú verseny. A szezonindító esemény,
minket szervezőket ellenőriznek, mit kell felegyben kvalifikációs verseny is volt a
mutatnunk. Előzetes felmérésünk szerint 400
2021-s Európa Bajnokságra. Versenyzőregisztráltra vetítve 140 főnek nincs és nem is
ink mind a két napon szép gyakorlatokat
lesz védettsége a tervezett verseny idejére.
mutattak be.
Őket megfosszuk az indulás jogától? Mi is
Eredmények: Országos Fit Kid Grand Prix II.ford.
érezzük, ez nem korrekt.
II/A osztály egyéni: IV.kcs. Halmi Glória 3. hely
Ugyanakkor mi készültünk… Az I. CeglédVIII.kcs. Lipák Réka 1. hely
IX.kcs. Szepes Réka 1. hely
fürdő futófesztivál egyedi befutó érméi elkéII.oszt. csoportos: III.kcs./duó 1. hely CVSE (Lipák-Szepes)
szültek, az egyedi pólókat nyomtatják. A küI.osztály egyéni: VI.kcs. 7. Bartus Emese, 8. Pap Veronika
lönböző versenyeket sok szervező visszaI.osztály csoportos: BigFree kategória: 1. hely CVSE ( Barmondta már hónapokkal ezelőtt, mi kitartottus Emese, Bíró Lola, Csiszár Evelin, Kovács Barbara, Lipák
Réka, Pap Veronika, Szepes Réka)
tunk az utolsó 19 napig…
Felkészítők: Randos Gabriella vezetőedző, Móricz AlexanJövőre ismét nekifutunk, megcsináljuk, előbbdra, Kovács Barbara
utóbb győzni fogunk! Mindenki
nevezése jövőre
érvényes! A regisztrációs lehetőCsempék - Kádak - Kabinok - Parketták
séget ismét megnyitjuk! Ne maCegléd Alszegi u. 35.
radjatok le róla!
T.: 53-310-285
Találkozunk 2022.
M.: 70-368-2816
május 28-án!” –
írta a Ceglédi Futó
furdoszobaszakaruhaz.hu
Club képviseletében LICSÁK ZOLTÁN,
HERCZEG
Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
TAMÁS ÉS DR.
BÁLINT ZOLTÁN.

Fitkidesek országos sikere

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
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Bringa hírek

MÁJUS 1-JÉN ZÁRT KAPUS TRIÁL versenyt
tartottak Cegléden a Hegeshow triálparkjában. Hegedűs László „Hege” így számolt
be a rendezvényről: „A tavalyi évben elkezdtük megépíteni Magyarország legnagyobb triál parkját, amivel nagyszerűen haladtunk. Ennek köszönhetően május 1-jén
tartottuk meg az év első triál versenyét a
parkunkban zárt kapuk mögött, ahol rekordszámú versenyengedéllyel rendelkező indulót köszönthettünk. Külön említésre méltó,
hogy ez egy versenysorozat első fordulója
volt és még szervezünk további két fordulót.
Ezúton szeretnénk gratulálni a versenyzőknek és megköszönni a munkát mindenkinek,
aki segített a park építésében és a verseny sikeres lebonyolításában! A verseny eredményeit a Hegeshow weboldalon találjátok!”
A verseny következő fordulóira várják az
MTB versenyzőket, mert ügyességi kategóriát is indítanak, de a pandémiás helyzet
enyhülésével a nézőket is várják majd.
Hege lapunknak elmondta: Cegléden hamarosan triálakadémiát indít, amelyben gyerekeknek csoportos ügyességi kerékpáros
edzéseket tart majd a Malomtó széli pályán.

„AZ AKTÍV MAGYARORSZÁG PROGRAM keretében épül új bringa- és görpark Cegléden
a Vörösmarty téren. Több mint 1,1 milliárd
forintból 39 új bringa- és görpark épül az az
országban 2022 tavaszáig, amellyel az a kormány célja, hogy a hagyományos játszóterekből kinőtt fiatalok számára ne a digitális
világ legyen az egyetlen alternatíva a szabadidő eltöltésére.” – tette közzé az örömhírt
Földi László országgyűlési képviselő. A pályára hazai forrásból, pályázaton nyert 13
millió forintot a város. A pálya a tervek szerint a hónap végére már készen is lesz, de a
füvesítés miatt birtokba csak május végén
vehetik majd a fiatalok.

