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A DTkH Nonprofit Kft. 
tehergépjármű szerelésben jártas 
autószerelő munkatársat keres 
hulladékgyűjtő járművek javításához
Jelentkezni személyesen Cegléd, Mizsei út 93. szám alatti telephelyen, Derzsényi Tibor műhelyvezetőnél lehet.

CEGLÉDI TELEPHELYÜNKRE KERESÜNK:

HULLADÉKGYŰJTŐ GÉPJÁRMŰVEZETŐT
Munkakör betöltéséhez szükséges 
feltételek:

•  C kategóriás jogosítvány
•  GKI kártya
•  Csoportvezetői tapasztalat
•  Megbízhatóság, önálló 
     munkavégzés
•  Szenvedélybetegségektől 
     mentes életmód

Előnyt jelent:
•  Hulladékgyűjtő és szállító 
      OKJ bizonyítvány
•  E kategóriás jogosítvány
•  Emelőgép kezelői bizonyítvány

Jelentkezni lehet a dtkh@dtkh.hu e-mail címen fényképes önéletrajzzal a pozíció feltüntetésével. 
Érdeklődni a 30/886-7650-es telefonszámon lehet.

RAKODÓT 
Munkakör betöltéséhez szükséges 
feltételek:

•  Megbízhatóság, önálló munkavégzés
•  Jó fizikai állóképesség
•  Szenvedélybetegségektől 
      mentes életmód

 Előnyt jelent: 
•  Emelőgép kezelői bizonyítvány
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Az aradi vértanúkra emlékeztek Cegléden 
is. Beszédet a polgármester, Takáts Lász-
ló mondott. „Az aradi vértanúk emlékére 
ilyenkor minden magyar szív elszorul, a 
hősök, az igaz emberek, a jó katonák mártír 
halálának évfordulóján minden esztendő-

ben gyertyák gyúlnak. Gyertyák gyúlnak a 
kivégzettek tiszteletére, azok tiszteletére, 
akik elhullajtott véréből új, büszke magyar 
élet születik, akik elhullajtott véréből a 
nemzetünk büszkesége táplálkozik.” – így 
fogalmazott a polgármester.

Határpontavató ünnepsé-
get tartottak Tápiószőlős és 
Cegléd határában. 650 éve, 
október 2-án tartották meg 
az első határbejárást. Ekkor 
határozták meg Cegléd kora-
beli közigazgatási területét 
és határolták el a birtokot a 
szomszédos településektől.  A 
20 határjel közül a legészakibb 
a Birincsek, itt tartottak ün-
nepséget az évfordulón.

Országos emlékfutást hirde-
tett a Honvéd Sportegyesü-
letek Országos Szövetsége és 
a Magyar Honvédség a 170 
éves a Magyar Honvédség 
elnevezésű rendezvénysoro-
zat keretében. A program az 
ország egész területét átölelte 
és szervesen kapcsolódott az 
Aradi Vértanúk előtti tisz-
telgéshez.

Az aradi vértanúkra emlékeztek

KASZÁRNYAFUTÁS CEGLÉDEN IS

HATÁRKÖVET AVATTAK



5. oldal

90. SZÜLETÉSNAP

Mindig dolgozott, soha nem hagy-
ta el magát-ez a hosszú élet titka a 
90 esztendős Vasas Imréné, Ilonka 
néni szerint. A szépkorú asszonyt a 
családja mellett a város is köszöntöt-
te. Hegedűs Ágota, alpolgármester 
virággal, oklevéllel és ajándékcso-
maggal kedveskedett. 

IDŐSEK VILÁGNAPJA

Az időseket köszöntötte a város 
a művelődési központ színház-
termében. Ünnepi beszédet az 
alpolgármester, Hegedűs Ágota 
mondott. Beszédében úgy fo-
galmazott: azokat köszöntjük 
most, akik sokat megéltek és 
tapasztaltak már és akiktől 
bátran bármikor kérhetnénk 
tanácsot.

Budapesten mutatták be a „Nagy László Lázár 
kisgrafi kai világa” című kötetet. A kiadvány 
a ceglédi művész mintegy 700 kisgrafi káját 
tartalmazza. Vasné Dr. Tóth Kornélia tudo-

mányos kutató állította össze a kötetet, ami az 
Országos Széchenyi Könyvtár gondozásában 
és Cegléd Város Önkormányzatának támoga-
tásával jelent meg. 

hírek
innen-
onnan

KÖNYV NAGY LÁSZLÓ LÁZÁR MUNKÁSSÁGÁRÓL
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ARANYOS CEGLÉDI DALNOK

Kiss Attila Andor a Patkós Irma Művészeti Iskola 
színész szakos diákja szeptember 29-én aranyérmet 
szerzett a Szatymazon megtartott I. Kárpát-meden-
cei Magyarnóta-Népdal Versenyen. A programot 
Dankó Pista születésének 160. évfordulója alkal-
mából rendezték meg. A 27 résztvevő között szép 
számmal voltak határon túli magyarok is.  Attila 
a „Lemondás” és az „A csitári hegyek alatt” című 
dalokat adta elő, nagy sikerrel. 

Kőhalmi Dezső

TOVÁBB SZÉPÜL AZ ÜGYÉSZSÉG 

Folytatódik az ügyészség épületének felújítása. 
A szakemberek a Kossuth tér felöli homlok-
zatot javítják, szépítik. A munkálatok során 
az épületegyüttesben található lépcsőházon 

és a belső udvaron is felújítást végeznek. A 
beruházást a város önerőből fedezi, illetve 
pályázaton is nyertek rá pénzt.



ATLÉTÁK TALÁLKOZÓJA
Az elmúlt évtizedek élményeit, az 
egykori versenyeket is felelevenítették 
a senior atléták a Sportmúzeumban. 
Cegléden sok sikeres atlétát neveltek, 
népszerű volt a sportág, a nyugdíjas 
sportolók azt szeretnék, ha újra a régi 
megbecsülés övezné az atlétikát. A jó 
hangulatú, tizedik alkalommal meg-
tartott találkozón többszörös bajnokok, 
edzők és sportvezetők is részt vettek. 

Mozdulj te is Európával és a ceglédi élsporto- lókkal!” jelmondattal harmadik alkalommal 
csatlakozott Cegléd városa az Euró-
pai Sporthét rendezvénysorozathoz. 
A Sportcsarnok és a Gubody kert 
mellett számos más helyszínen is 
várták a kisebbeket és nagyobbakat, 
hiszen idén is volt városismereti túra. 
A rendezvény pedig egyben futó és 
gyaloglónap is volt. 

VÁROSI SPORTNAP ÉS FUTÓNAP



7. oldal

hírek
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onnan

A Kossuth Lajost turini emigrációjában meg-
látogató ceglédi százak szószólója, nagytisz-
teletű Dobos János szolgálata idején fejezték 
be a nagytemplom építését, és elkészült a 
református iskola is. A lelkipásztor leromlott 
állapotú síremléke felújításához az önkor-
mányzat képviselő-testülete 1,5 millió forintot 

adott néhány hete. A Református Öregtemetőt 
kezelő Felszegi Gyülekezet tagjai meghallván 
az örömhírt, szeptember utolsó szombatján 
Bereczky Örs lelkipásztorral az élen hozzálát-
tak az öreg síremlék lebontásához. A szorgos 
híveket munka közben meglátogatta Hegedűs 
Ágota alpolgármester. Kőhalmi

MEGÁLLT AZ IDŐ
A Ceglédi Református Nagytemplom két óra-
szerkezetének nyolc számlapján két esztendeje 
megállt az idő. Az egykor korszerű elektromos 
szerkezet minden része, s még a mutatók tönk-
rementek. Az árajánlat szerint a reparálás 2,54 
millió forintba kerülne. Hánka Levente lelkész-
től tudom, hogy a gyülekezet adományaiból 
420 ezer forint már összejött, amihez párosul 
egy nagyvonalú felajánlás is. Így már csak 
mintegy 600 ezer forint hiányzik. Most keresik 
jótékony, lokálpatrióta cégek és magánysze-
mélyek támogatását, hogy a hiányzó összeget 
előteremtsék.  Az adományokat a következő 
számlára várják: CEGLÉD NAGYTEMPLO-
MI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KH. 
BANK: 10403129-49575157-50491000. Még 
az idén az önkormányzat anyagi segítségét is 
kérik a beruházás megvalósításához.

Kőhalmi

MEGÚJUL A DOBOS SÍREMLÉK
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Az aranydiplomás doktor
Dr. Zsámberger György szeptember 29-én vette 
át aranydiplomáját a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetemen.

– Gratulálok főorvos úr! Kérem, hogy 
a jeles alkalomból meséljen dióhéjban 
pályájáról, életélről.

– Még a nagyszüleim is tősgyökeres Ceglédi-
ek voltak, én szintén itt születtem, még a múlt 
század derekán. Édesapám a második világ-
háborút követően orosz hadifogságban hunyt 
el. Édesanyám varrónő volt és egyedül nevelt 
fel nővéremmel együtt a Borz utcai házunkban. 
Vallásos nevelést kaptunk. Középiskolába a 
Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumba jártam. 
Érettségi után a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Fogorvostudományi Karán szereztem 
diplomát, majd fog- és szájbetegségekből, to-
vábbá szájsebészetből is szakvizsgát tettem. Ezt 
követően bevonultam katonának. Leszerelést 
követően a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és 
Rendelőintézetének a dolgozója lettem. Az in-
tézményhez máig sem lettem hűtlen. Az idők 
során a ranglétra valamennyi fokát végig jár-
tam és több évig betöltöttem az orvos-igazgatói 
posztot. Jelenleg is első munkahelyemen dol-
gozom, mint fog- és szájsebész főorvos. Nagy-

korú fiam és 
lányom fel-
nőttként már 
a maga útját 
járja az élet-
ben. Boldog 
nagyapaként 
három unká-
nak örvend-
hetek.

–  S o ka t 
tevékeny-
kedik a köz-
életben?

– Tagja va-
gyok a Magyar 

Orvosi Kamarának. Évekig a helyi kamarának, 
majd két cikluson keresztül a Pest megyei 
Orvosi Kamarának az elnöke voltam. Híva-
tásomhoz fűződő társadalmi megbízatásom, 
hogy az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus 
Szakszervezetében az Országos Elnökségen 

belül az Orvostagozat vezetője voltam évekig. 
Ezen túlmenően sokáig betöltöttem az ÁNTSZ 
szervezetén belül a Pest megyei Etikai Tanács 
elnöki posztját. Elnöke vagyok a Ceglédiek 
Ceglédért Közalapítványnak.

Ceglédi lakosként mindig érdekelt a közélet 
és a város fejlődése s az itt élő emberek sorsa. 
Második ciklusban vagyok a KDNP színeiben 
képviselő a Pest Megyei Önkormányzatban. 
Ezen tevékenységem során az egészséges né-
pességet, a kiegyensúlyozott önkormányzati 
gazdálkodást, a becsületes-, keresztyéni érték-
rendet tisztelő testületi munkát képviselem 
– mondta az aranydiplomás főorvos.

Kőhalmi Dezső
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A LEGMERÉSZEBB
ÁLMAIDAT IS
VALÓRA VÁLTHATOD!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón!
www.szerencsejatek.hu

*A forint főnyeremény bruttó összeg, mely a 2017. évi MNB EUR/HUF  
árfolyam átlaga alapján került meghatározásra.

Minden héten több mint                forint
főnyeremény vár!*

3 milliárd
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  Ceglédi sorsok

Forgácsolóból költővé lett
Két éve másodjára is Ceglédre 
költözött Nyirán Ferenc, aki 
több, mint kéttucat munkahe-
lyen dolgozott, sokféle munkát 
kipróbálva, az esztergályostól 
az állatkerti főpénztárosságon 
át a könyvelőségig.  A próza- és 
a líraírás végigkíséri életét tini 
kora óta. Sok napilapban, iro-
dalmi folyóiratban jelentek meg 
és jelennek meg máig az írásai. 
Fordulatos életéről és irodalmi, 
újságírói munkásságáról beszél-
gettünk.

– Meséljen az első Ceg-
lédre költözéséről és az itt 
töltött ifjúságáról.

– Debrecenben születtem, 
1951-ben. A négy éve elhunyt 
édesapám hivatásos katona 
volt, és akkor a hajdúsági me-
gyeszékhelyen volt a szolgálati 
helye. 1966-ban az alakuló 
ceglédi hadtestnél elfogadott 
egy magasabb beosztást. Így 
kerültem az Alföld kapujaként 
is ismert városba. Édesanyám 
telefonközpontos volt a lakta-
nyában, most töltötte be a 90. 
évét. Hál’ Istennek a korához 
képest jól van. Nagy törés volt 
számomra az apám áthelyezése 
miatti lakhelyváltozás. A cí-
visvárosban a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Gyakorló 
Általános Iskolájába és Gim-
náziumába jártam, ahol nagyon 
szerettem az osztálytársaimat, 
s a tanáraimat egyaránt. Dr. 
Nagy János egyetemi tanár volt 
az osztályfőnökünk és magyar-

tanárunk. Ő plántálta belém az 
olvasás és az írás szeretetét. A 
debreceni Medicorban lettem 
volna orvosi műszerkészítő, 
s mivel Cegléden nem volt 
ilyen szakirány, esztergályosnak 
vettek fel - sokat ugyan nem 
dolgoztam a szakmában, nem 
az én világom.  A gyakorlati 
időmet a KÖZGÉP-ben töltöt-

tem. Itt ismertem meg későbbi 
zenésztársaimat, például Csa-
nád Lászlót, Csigát. Vizsga után 
az ÁFÉSZ Áruházban dolgozó 
Kármán Sanyi bácsi mellett 
lettem kirakatrendező-segéd. 
Egyre több barátom lett, el-
kezdtem dalszövegeket is írni.  
1967-ben Csigával és barátaival 
zenekart alapítottunk, a Laser 
nevű zenekarunk a Ceglédi 
Fegyveres Erők Klubjában mű-
ködött. A Lénárd Béla, Várnai 
Csaba és Kármán Sándor által is 
jegyzett Kugli és a Fóka bácsiék 
bandában is gyakran vendéges-
kedtem Csigával együtt.  Így 
aztán tavaly augusztusban, a 

zenekar ötven éves jubileuma 
alkalmából rendezett esemény-
re meghívtak minket néhány 
szám erejéig, felelevenítve az 
akkori hangulatot.

1970 novemberében elvittek 
27 hónapra határőrnek Balassa-
gyarmatra.  A többi cegléditől 
eltérően a nyugati helyett az 
északi határra kerültem.  A 
rónabányai határőr őrsön so-
kat lovagoltunk, disznókat és 
kecskéket is tartottunk. A sza-
káccsal megbeszéltük egy hétre 
előre a menüt. Mivel kevesen 
voltunk, előfordult, hogy még 
palacsintát is sütött. Jól éltünk, 
hegyi pótlékot is kaptunk és 
szerettek bennünket a bányász-
faluban. Több katonatársam 
odaházasodott. 

–  Nemsokkal a kato-
naság előtt Pestre ment 
dolgozni, mi történ a le-
szerelése után?

– Leszerelésem után vissza-
mentem a TAURUS Gumi-
gyárba a szakmámba dolgozni, 
de fél év múlva hazaköltöztem; 
itt a Cegléd és Környéke Élel-
miszer Kiskereskedelmi Vál-
lalat dekorációs műhelyében 
találtam munkát több évre. 
Eközben levelező tagozaton a 
Kossuth Gimnázium tanuló-
ja lettem. Osztályfőnököm és 
magyartanárom Velkey Imre 
bácsi sokat biztatott, jónak 
találta a fogalmazásaimat.  Má-
sodik osztály végén azt jegy-
zete be a bizonyítványomba, 
hogy „a magyar irodalomból 
és történelemből kimagasló 
eredményt ért el”. Gyakran 



11. oldal

írtam „kis színeseket” a Pest 
Megyei Hírlap ceglédi mutá-
ciójába. A dekorációt követően 
a Tiszti Klubban kultúrmun-
ka-szervezőként helyezkedtem 
el.  Irodalmi és zenei esteket, 
névadókat szerveztem. Egyre 
több embert vonzott az ifj ú-
sági klub is változatos, igényes 
rendezvényeivel, s a hétvégi 
élőzenés bulikkal az emeleti 
nagyteremben. Egy magánéleti 
probléma miatt 1976-ban visz-
szaköltöztem Debrecenbe, ahol 
először az Aranybika Szállóban 
londinerként dolgoztam. Majd 
sorra jöttek a különböző mun-
kahelyek. A korabeli szemé-
lyimben betelt a munkahelyek 
száma, ugyanis annak idején 
még ezt is beleírták az okmány-
ba. A rendőrségi igazoltatáskor, 
ha nem találtak munkahelyet 
valaki igazolványában, akkor 
közveszélyes munkakerülésért 
komoly büntetést kapott.

– Mikor jelent meg az 
első verse, hogyan alakult 
a kapcsolata az irodalom-
mal, újságírással?

– Az első versem nem sokkal 
Debrecenbe telepedésem után 
jelent meg az Élet és Irodalom 
(ÉS) című hetilapban, ahol 
máig is jelennek meg írásaim.  
Írtam egy Nagy László paró-
diát, s meglepetés volt, amikor 
a költőt én kísérhettem föl a 
lift en londinerként a szállodai 
szobájába. Bemutatkoztam neki 
és ő kezet nyújtva gratulált a 
művemhez. Tagja lettem az Al-
föld Stúdió nevű, máig működő 
irodalmi csoportnak, amelynek 

az 1981-ben megjelent Kikötő 
című antológiájában 12 versem 
jelent meg, olyan, mára sajnos 
már nem élők között, mint 
Csengey Dénes vagy Tar Sán-
dor. Sokat forogtam a fi atal iro-
dalmárok, művészek körében. 
Nem csoda, hogy az antológia 
megjelenését követően egyszer 
megpróbáltak beszervezni a 
III/III-as ügyosztályba. Már 
voltak ellenzéki mozgolódások. 
Stúdiós barátaim közül néhá-
nyan országgyűlési képviselők 
is lettek, míg ki nem ábrán-
dultak a politikából. Sikerült 
nehezen kitérnem az ajánlat 
elől. Mondván, hogy az akko-
riban született két kislányom 
miatt egyre kevesebb az időm 
az irodalomra. Bevallom, kicsit 
megijedtem és inkább nem jár-
tam el irodalmi rendezvényekre 
sem, hogy a gyanú árnyéka se 
vetüljön rám, mert nyilván, 
ahol nem voltam, onnan én 
nem jelenthettem. Aztán ugye 
kiderült, hogy Tar Sándor volt 
a beszervezett besúgó. Harminc 
évig csak kritikákat, irodalmi 
riportokat, glosszákat írtam az 
ÉS, az Alföld, s a Hajdu Bihari 
Napló részére. Időközben el-
váltam, és az új kapcsolatomból 
megszületett Péter fiam, aki 
most végzős műegyetemista, 
villamosmérnök lesz hama-
rosan. Egy tragikus végű mély 
szerelemnek köszönhetően 
három évtized után, néhány 
esztendeje ismét elkezdtem 
verseket írni.

Ceglédtől nem szakadtam el 
sohasem, mert rendszeresen 

látogattam az itt élő szüleimet. 
Az özvegyen maradt idős édes-
anyám egyre több támogatásra 
szorult. S mivel már én is nyug-
díjas lettem a debreceni Cso-
konai Színház könyvelőjeként, 
hazaköltöztem két éve. Nehéz 
volt a nagyváros nyüzsgése után 
visszaszokni a sokkal csende-
sebb városunkba. Hiányzik az 
egyetemisták miatt pezsgő élet. 
Azonban gyorsan rátaláltam 
hajdani barátaimra, és örömmel 
tapasztalom, milyen sok válto-
zatos zenei program hallható 
az orgonakoncertektől, a dal-
karos műsorokon át az igényes 
dzsesszig és tánczenéig, meg 
népzenéig. Tetszenek a sorra 
nyíló tárlatok is.  

2016-ban, 65 évesen – kissé 
megkésve –, elsőkötetes költő 
lettem. A könyv címe „Apró-
ságok kicsiny tárháza”, a Szép-
mesterségek Kiadó vállalta a 
megjelentetését.  Ironikus a 
cím, mivel a könyvben szere-
lemtől a halálig számos téma, 
hangulat megfordul. Örömmel 
vettem, hogy az újabb kötete-
met is elfogadták, amelynek a 
címe ”Kentaur” lesz. A könyv 
az előzőhöz hasonló úton jár, de 
már az elengedés megkönnyeb-
bülést hozó hangján. Előrete-
kintve újabb távlatok felé, ahol 
kevesebb a tragédia és több az 
ironikus felhang. Azt is tudom, 
hogy mit szeretnék az első oldal 
fülszövegének: „Majd eljön az 
idő, mikor hallgatok. S csak 
nézlek némán, mint dóm falán 
a szárnyas angyalok.”

Kőhalmi Dezső
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Cegléd Város Önkormányzata 
az Emberi Erőforrás Miniszté-
riummal együttműködve 2019. 
évre kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot szociáli-
san hátrányos helyzetű – jelen-
legi és leendő – felsőoktatási 
hallgatók számára.

A pályázatbeadáshoz a Bur-
sa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében 
(EPER-Bursa rendszer) egy-
szeri pályázói regisztráció 
szükséges, amely elérhető az 

alábbi linken: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A regisztrációt vagy belé-
pést követően lehetséges a 
pályázati adatok feltöltése. 
A pályázati űrlapot minden 
évben újra ki kell tölteni! Aki 
a korábbi pályázati évben 
regisztrált, a meglévő felhasz-

nálónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPERBursa 
rendszerbe.

A személyes és pályázati 
adatok ellenőrzését és ki-
töltését követően a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva 
a szükséges mellékletekkel 
együtt a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtania 
a pályázóknak. A pályázat 
csak a kötelező csatolandó 
mellékletekkel együtt érvé-
nyes. A csatolandó mellékle-

tek a formanyomtatványok 
letölthetők a www.cegled.hu 
honlapról. A szociális rászo-
rultság igazolására vonatkozó 
további okiratokról szintén a 
honlapon közzétett pályázati 
kiírásból tájékozódhat a pá-
lyázó. A pályázat rögzítésének 
és az önkormányzathoz törté-
nő benyújtásának határideje: 
2018. november 6.

Benyújtás módja: javasolt 
személyesen a Ceglédi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 
Szervezési Irodájánál (Cegléd, 
Kossuth tér 1. I. em. 132.) 
ügyfélfogadási időben, hétfőn 
12.30-16.00 óráig, kedden, 
pénteken 8.00-12.00 óráig, 
szerdán 8.00-18.00 óráig.

Értesítem a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfeleit, hogy  

2018. október 13-án, a szombati munkanapon
NEM LESZ ÜGYFÉLFOGADÁS!

Megértésüket köszönjük!
Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző
Ez a változás a Kormányablak ügyfélfogadására 

nem terjed ki!

Pályázati felhívás Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat 2019
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A Ceglédi Városfejlesztési Kft . jelöltet keres 
csapatába:
Munkakör: Junior műszaki menedzser
Munkakezdés ideje: 2019. január-február
Munkavégzés központi helye: Cegléd
Magunkról: A Ceglédi Városfejlesztési Kft . tu-
lajdonosa Cegléd Város Önkormányzata. A cég 
egy erősen infrastruktúra fókuszú, alapvetően 
fejlesztési tevékenységeket ellátó, ugyanakkor 
a 21. század IT orientációját szem előtt tartó 
társaságként kezdte meg működését 2014-ben. 
Ám az infrastruktúrafejlesztési profi l mellett 
egy a vállalkozások felé nyitott, őket aktívan 
segítő, szolgáltató önkormányzati cég jelenik 
meg, amely a gazdasági vonzóerőt határokon 
belül és túl is célzott kommunikációval segí-
ti. Célunk, hogy az önkormányzat munkáját 
segítve Cegléd térségét a lakosság és a vál-
lalkozások részére egyaránt minél élhetőbbé 
tegyük a városi fejlesztési beruházások útján.
Elvárt kompetenciák, ismeretek:
• Építőipari technikusi végzettség (középfok) 
vagy egyéb építőipari OKJ szakképesítés
• Legalább 1 év műszaki szakterülethez kap-
csolódó kivitelezési munkatapasztalat (első-
sorban magasépítés, útépítés, közműépítés)
• MS Offi  ce, ArchiCAD/AutoCAD vagy va-
lamilyen DWG olvasó felhasználói ismerete
• Tervrajzok értelmezése, olvasása
• Hajlandóság a tanulásra, fejlődésre
• Képesség az önálló és a csapatmunkára 
egyaránt
• Precizitás
Előnyt jelent:
• Helyismeret
• Felelős műszaki vezetői jogosultság, műszaki 
ellenőri jogosultság
• Élő angol vagy német nyelvismeret
• Felsőfokú műszaki végzettség a követke-
ző területek valamelyikén: építészmérnök, 

építőmérnök, tájépítész mérnök, gépész-
mérnök (épületgépészeti specializáció), 
útépítő mérnök, energetikai mérnök, 
környezetmérnök
• TERC, ÉNGY ismerete
• Szintező használatának ismerete
Feladatok:
• Helyszíni bejárások, hosszmérések, lehetsé-
ges műszaki megoldások feltérképezése
• Közműegyeztetés
• Részvétel a beruházások hatósági engedé-
lyeztetésében
• Költségvetési kiírások elkészítése
• Tervdokumentációk, költségvetési kiírások 
ellenőrzése, a piaci árnak való megfelelés 
ellenőrzése
• Részvétel a beruházások műszaki koordi-
nálásában
• Részvétel a beruházások műszaki ellen-
őrzésében
Amit kínálunk:
• Szerep szeretett lakhelyünk, Cegléd formá-
lásában a felújítási projektek tervezésével, 
megvalósításával
• Mentorálás
• Rugalmas időbeosztás
• Önállóság
• Finanszírozott képzési lehetőség
• Versenyképes juttatási csomag
• Élénk fi gyelem a lakosság részéről
• Sokrétű kihívás
• Napi többszöri edzési lehetőség lépcsőn (az 
iroda emeleten van)
• Céges kávé, ha sikerült feljutni az emeletre…
lépcső után egyenesen majd balra, kapszulás:)
Jelentkezés:
Fénykép nélküli önéletrajzzal a szebeni.david@
cegled.hu e-mail címen.
Adatkezelési tájékoztatónk: http://cvf.hu/fi les/
docs/cvfadatkezelesi-szabalyzat.pdf

  Karrierlehetőség

Építsen karriert egy emberi léptékű, nyugodt és 
szép városban!
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Nem kísérlet, valóság!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón! www.keno.hu

Nyerj naponta
akár 1 milliárd forintot a Kenóval!

Mindennapos jelenség!



15. oldal

Szemétszedési akciót tartott 
az önkormányzat. Elsősorban 
a város külterületeit igyekez-
tek megtisztítani az illegálisan 
elhelyezett hulladéktól.  Szer-
vezetek, egyesületek, cégek is 
csatlakoztak az akcióhoz. Több 
mint 20 helyen dolgoztak a 
résztvevők. 

A szemétszedés során el-
fogyott: 800 db zsák, 250 pár 
gumikesztyű, gyerekeknek 
további 100 párat osztottak 
ki. 4 konténerbe is gyűjtötték 
a hulladékot. Ezeket többször 
is üríteni kellett a nap folya-
mán. A szemetet a Várvag 
teherautójával szállították el. 

Az önkormányzati hivatal 
dolgozói közül 70-en vettek 
részt a nagytakarításban, de 
a Roma Önkormányzat is 
képviseltette magát 3 fővel és 
8 segítővel. 

Az akcióhoz csatlakoztak is-
kolák is. Így a Táncsics Mihály 
Általános iskola, Várkonyi Ist-
ván Általános iskola, az Ungh-

váry László Kereskedelemi és 
Vendéglátóipari iskola, a Bem 
iskola valamint  az Egészség-

ügyi és Mezőgazdasági iskola 
is képviseltette magát a napon. 
De a kollégium és az ugyeri 
óvoda is így tett. 

Az önkormányzat gazda-
sági társaságai közül a für-
dő, a CVF, a Sportcsarnok, 
a Várvag valamint a CTV és 
Mozi munkatársai is szemetet 
szedtek. A Széchenyi Zsig-
mond Vadásztársaságnak, a 
Máltai Szeretetszolgálatnak, 
a gyepmesteri szolgálatnak 
és magánszemélyeknek is kö-
szönet – hiszen ők is részesei 
voltak a napnak. 

ŐSZI NAGYTAKARÍTÁS
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Szeptember elején már hetek 
óta megállás nélkül csorog a 
must Ceglédbercel és Cegléd 
határában lévő Aranyhegyi 
Borászati, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Pince Szövetkezet 
központjában lévő hatalmas 
acélprésből. Az aranyhegyi 
szüret állásáról és a termésről 
beszélgettünk Klément György 
hegybíróval.

– Cegléd és Ceglédbercel 
településbe beleér a Gödöl-
lői-dombság felénk eső, 
utolsó nyúlványa, amit 
úgy hívnak, hogy Arany-
hegy. Több helybéli sző-
lész-borász alapította a 
rendszerváltás után a pin-
cegazdaságot. Mi, a pince-
gazdaság tagjai közösen 
műveljük, műveltetjük a 
kisebb-nagyobb táblákat. A 
szüretelés döntő hányadát a 
betakarítógépünk végzi. Ki-
sebb szőlőterületet kézzel is 
szedünk saját feldolgozásra, 
vagy hobbiborászok részére 
történő értékesítésre.

A termést a Cserő - majori 
feldolgozóüzemben présel-
jük ki. A must nagyobbik 
részét a szövetkezetünk egy 
nagybani kereskedő részé-

re értékesíti. A betakarított 
termés másik részét mi-
nőség- és szőlőszelektáltan 
tároljuk. A borok készre 
kezelése „tükrösítése”, kor-
szerű technikával, szintén 
az 5000 hektoliter tárolóka-
pacitású Aranyhegyi Szövet-
kezetben történik. Reduktív 
eljárást alkalmazunk. A nagy 
acéltartályokban irányított 
hőmérséklet-szabályozással 
erjesztjük a bort. A palacko-

zást is a szövetkezetünkben 
végzik tagjaink. Természe-
tesen ki-ki a saját címkéjét 
használja, ám lédig bort is 
értékesítenek a tulajdonosok.

A meleg, napfényes idő-
járásnak köszönhetően a ko-
rábbinál közel két héttel előbb, 
augusztus első felében Irsai 
Olivérrel kezdődött a szüret. 
Ezt a Cserszegi fűszeres, a 
Chardonnay, a Bianka, a Zala 

Gyöngye, a Kadarka az Ezerjó, 
a Zöld veltelini, és az októberi 
fajtának számító Rajnai Riz-
ling követte. A szüretelésben 
most szeptember utolsó har-
madában már benne vagyunk 
a Kékfrankosban. A sort a 
Cabernet zárja.

Meglepően hangzik, de a 
jó idő dacára is többnyire egy 
fokkal alacsonyabb mustokkal 
találkoztunk a korábbi átlag-
hoz képest. Ennek az az oka, 

hogy a cukrosodáshoz kellő 
időben és kellő mennyiségű 
csapadék is szükséges. Jó, 
hogy a szüret utolsó har-
madában a cukrosodási 
egyensúly helyreállt. Még 
szerencse, hogy a nyár vége 
felé voltak rendes zuhárék, 
és a must így nem lett keve-

sebb a megszokottnál. A leg-
jobb cukorfokot a Cserszegi 
fűszeres hozta, mértünk még 
23-24 fokosat is!

Az évad különlegessége, 
hogy a pincémben már szep-
tember eleje óta kóstolható 
újbor az Irsai Olivérből, és 
több fajta murcit is ihatunk  
–  zárta a beszélgetést Klément 
György hegybíró.

Kőhalmi Dezső

Bő szüretet, nagy csizmát!
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A Kárpáti A. u. 9. – Kossuth F. u. 17. szám alatti 
épületben rendelő egészségügyi szolgáltatók
az I. – dr. Kelemen István – és az V. számú – dr. 
Tamás László – felnőtt háziorvosi körzet ren-
delése, valamint a központi alapellátási (felnőtt 
és gyermekorvosi) ügyelet a Rákóczi út 51-55. 
szám alatti társasház épületének földszintjére 
(a Tömörkény Patika vasútállomáshoz közeli 
régi üzlete) költözött.
Az I. – dr. Vukovics Csilla – és  VI. számú – 

dr. Nyújtó Éva – házi gyermekorvosi körzetek 
rendelése a Reggel u. 2. címre (dr. Nagy Béla 
régi rendelőjébe) költözött.
A II. – dr. Füle Lóránt –, a III. – dr. Iacovides 
Petros –, és a VII. számú – dr. Sivók Ágnes 
– házi gyermekorvosi körzetek szolgáltatói
a Rákóczi út 7. szám alatti Rendelőintézet III. 
emeletére költöztek.
A rendelési idők és az elérhetőségek egyebek-
ben nem változtak.

Figyelem! Elköltöztek

A VÁRVAG Nonprofi t Kft . 
pályázatot ír ki a Cegléd Város 
Önkormányzatának a kizáró-
lagos tulajdonában lévő

Cegléd, Szabadság tér 5. 

szám alatt található iroda, 
üzlethelyiség

Cegléd, Piac u. 1. szám alatt 
található iroda, üzlethelyiség,

Cegléd, Szent Imre Herceg 
u. 15. szám alatt található 
iroda, Cegléd, Jászberényi út 
13–17. szám alatt található 

raktár megnevezésű, nem 
lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérbeadására. A teljes 
pályázati kiírás megtekinthető 
a www.varvag.hu, illetve a 
www.cegled.hu honlapokon.

Bővebb felvilágosítást kérni 
ügyfélfogadási időben a VÁR-
VAG Nonprofi t Kft . irodájá-
ban (2700 Cegléd, Gubody 
u.28.) vagy az 53/505-247-es 
telefonszámon lehet.

Pályázatok 
helyiség 

bérbeadására
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Miért fi úk? Nem csak egy tékozló fi ú van a 
Bibliában? De nem ám! Kettő. Lássuk, hogy 
is van ez!

A bibliai történet szerint egy embernek 
volt két fi a. A fi atalabbik elkérte az örökségét, 
eltékozolta a vagyonát, nélkülözni kezdett. 
Ekkor magába szállt, megbánta vétkét, és úgy 
döntött, hogy hazatér, és azt kéri az apjától, 
hogy lehessen ezen túl csak egy szolga a háznál. 
Az apa azonban megszánta, amikor meglátta. 
Azt parancsolta, hogy tartsanak ünnepséget, 
nagy lakomát annak örömére, hogy elveszett 
fi a megtaláltatott. 

Nos, idáig szoktuk ismerni a történetet. Egy-
szerű tanulság: bármennyit is eltékozoltunk 
az életünkből, térjünk vissza Istenhez, aki 
nagy örömmel visszafogad majd bennünket. 

Igen ám, de a történet folytatódik – hiszen 
két fi a volt a történetbeli apának! 

Az idősebbik fi ú hazafelé jött, látta, hogy 

lakoma van a háznál, és megtudakolta va-
lakitől, hogy miért van otthon ünnep. Meg-
haragudott, és nem akart bemenni. Az apja 
kijött, és kérlelte őt. A fi ú így szólt: „soha egy 
parancsodat sem szegtem meg, de én mégsem 
rendeztem lakomát itthon a barátaimmal. De 
most megjött az öcsém, aki elszórta a pénzét, 
őt persze megünnepeljük”. Az apa így válaszolt: 
„Fiam, te mindig velem vagy és mindenem a 
tiéd. Örülnöd kellene, hogy az elveszett öcséd 
megkerült!”

A jól viselkedő, minden szabályt betartó 
nagyobbik testvér nem tékozolta el a vagyo-
nát, ő mindenkinek megfelelt. De ebben a 
nagy megfelelésben valami kiszáradt belőle: 
az őszinte öröm. Nem tudott örülni elveszett 
testvérének, sem apja örömének. A nagy 
jólfésültség közepette eltékozolta magából a 
szeretetet. A „rossz tanuló”, a kisebbik fi ú té-
kozlása nyilvánvaló. De ugyanúgy tékozlás a 
„jó tanuló”, a nagyobbik fi ú élete is. 

A kisebbik fi únak megbocsát a történetben 
az apa. Vajon a nagyobbik fi ú is belátja, hogy 
ő is elveszett? 

A kisebbik fi ú éhezett, amikor elfogyott a 
pénze, kénytelen volt elgondolkozni a sor-
sán. Vajon a magával megelégedő, sérelmeit 
dühödten magába fojtó, de látszólag rendes 
nagyobbik fi ú szíve megnyílik az apa kérésére? 

A történetnek nincs befejezése. Ránk vár, 
hogy megadjuk a választ! Mert a történet 
rólunk szól, jó és rossz tanulókról. Vissza-
találunk-e életünkben Istenhez?

(Jézus példázata elolvasható a Bibliában, 
az Újszövetségben, Lukács evangéliuma 15. 
fejezetében)

Bereczky Örs

vallás

A tékozló fi úk
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A Ceglédi Városfejlesztési Kft . jelöltet keres csa-
patába:
Munkakör: Műszaki menedzser
Munkakezdés ideje: 2019. január-február
Munkavégzés központi helye: Cegléd
Magunkról: A Ceglédi Városfejlesztési Kft . tu-
lajdonosa Cegléd Város Önkormányzata. A cég 
egy erősen infrastruktúra fókuszú, alapvetően 
fejlesztési tevékenységeket ellátó, ugyanakkor a 
21. század IT orientációját szem előtt tartó társa-
ságként kezdte meg működését 2014-ben. Ám az 
infrastruktúrafejlesztési profi l mellett egy a vállal-
kozások felé nyitott, őket aktívan segítő, szolgáltató 
önkormányzati cég jelenik meg, amely a gazdasági 
vonzóerőt határokon belül és túl is célzott kommu-
nikációval segíti. Célunk, hogy az önkormányzat 
munkáját segítve Cegléd térségét a lakosság és a 
vállalkozások részére egyaránt minél élhetőbbé 
tegyük a városi fejlesztési beruházások útján.
Elvárt kompetenciák, ismeretek:
• Építőipari technikusi végzettség (középfok) vagy 
egyéb építőipari OKJ szakképesítés
• Legalább 5 év műszaki szakterülethez kapcso-
lódó kivitelezési munkatapasztalat (elsősorban 
magasépítés, útépítés, közműépítés)
• Műszaki előkészítői gyakorlat (költségvetési 
előkészítéssel együtt)
• MS Offi  ce, ArchiCAD/AutoCAD vagy vala-
milyen DWG olvasó magabiztos felhasználói 
ismerete
• Tervrajzok magabiztos értelmezése, olvasása
• Költséghatékony műszaki megoldások alkal-
mazása
• Hajlandóság a tanulásra, fejlődésre
• Képesség az önálló és a csapatmunkára egyaránt
• Precizitás
• Építőipari kivitelezési árak ismerete
Előnyt jelent:
• Építésvezetői, művezetői gyakorlat
• Helyismeret

• Felelős műszaki vezetői jogosultság, műszaki 
ellenőri jogosultság
• Élő angol vagy német nyelvismeret
• Felsőfokú műszaki végzettség a következő terü-
letek valamelyikén: építészmérnök, építőmérnök, 
tájépítész mérnök, gépészmérnök (épületgépészeti 
specializáció), útépítő mérnök, energetikai mér-
nök, környezetmérnök
• TERC, ÉNGY ismerete
• Szintező használatának ismerete
Feladatok:
• Helyszíni bejárások, hosszmérések, lehetséges 
műszaki megoldások feltérképezése
• Közműegyeztetés
• Részvétel a beruházások hatósági engedélyez-
tetésében
• Költségvetési kiírások elkészítése
• Tervdokumentációk, költségvetési kiírások ellen-
őrzése, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése
• Részvétel a beruházások műszaki koordiná-
lásában
• Részvétel a beruházások műszaki ellenőrzésében
Amit kínálunk:
• Szerep szeretett lakhelyünk, Cegléd formálá-
sában a felújítási projektek tervezésével, meg-
valósításával
• Rugalmas időbeosztás
• Önállóság
• Finanszírozott képzési lehetőség
• Versenyképes juttatási csomag
• Élénk fi gyelem a lakosság részéről
• Sokrétű kihívás
• Napi többszöri edzési lehetőség lépcsőn (az 
iroda emeleten van)
• Céges kávé, ha sikerült feljutni az emeletre…
lépcső után egyenesen majd balra, kapszulás:)
Jelentkezés: Fénykép nélküli önéletrajzzal a sze-
beni.david@cegled.hu e-mail címen.
Adatkezelési tájékoztatónk: http://cvf.hu/fi les/
docs/cvfadatkezelesi-szabalyzat.pdf

  Karrierlehetőség

Építsen karriert egy emberi léptékű, nyugodt és 
szép városban!
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kulturális
paletta

DON QUIJOTE 
CEGLÉDEN

Új művek és keresztmetszet 
Nagy László Lázár grafi kus-
művésztől, a Ceglédi Galé-
riában rendezett kiállításán, 

október 11-től november 
10-ig.
Nagy László Lázár (1935-) 
művészi pályafutása fél év-
századdal ezelőtt indult. A 
technikai tudást alkalmazott 
grafikusként sajátította el. 
Legfontosabb mestereinek 
Kopasz Mártát és Varga La-
jos Nándort tekinti. Művé-
szetének gerincét kisgrafi kái 
adják (linó- és fametszet, 
rézmetszet, rézkarc), hétszá-

zat meghaladó az e körben 
készített alkotásainak száma, 
emellett számos alkalmi gra-
fi kát (például okleveleket), 
olajfestményt, akvarellt, fa-
faragást, éremtervet is készí-
tett, de könyvillusztrációk, 
sőt karikatúrák is jegyzik 
nevét. Nemzetközi hírnevet 
donquijotes ex librisei hoztak 
számára. 
www.facebook.com/cegle-
digaleria

A Nemzeti Színház egykori dívája, a körülrajongott színésznő 
az 1930-as évektől a 12. kerület akkor még csöndes, városszéli 
egyik utcájában, kétszintes villájában élt egy hatalmas kert kö-
zepén. Az épület ma is áll, a Bajor Gizi Színészmúzeumnak ad 
otthont. A látogatók a vezetett sétájuk során felidézik a kort, 
amikor a budai villa terei még nagy társasági eseményeknek 
voltak tanúi, vagy amikor a világháború borzalmai elől menekü-
lőknek nyújtott menedéket. Mindezt az éj leple alatt, sötétedés 
után, zseblámpák segítségével, október 20-án (november során 
több alkalommal)19.00 órától. www.oszmi.hu

Az oldalt összeállította KozI

A tragikusan fiatalon el-
hunyt kiváló festőnövendéke 
előtt tiszteleg ezzel a posz-
tumusz tárlattal az Eszter-
házy Károly Egyetem Vi-
zuális Művészeti Intézete.
A Ceglédi Alkotók Egyesülete 
Benedek Péter Rajzkörében 
(is) alkotó Ozsvát Sára kiállítá-

sa október 13-án, szombaton 
17.00 órakor nyílik Egerben, 

az Arkt Galériában (Gárdonyi 
kert, Gárdonyi Géza u. 28.).
A tárlatot megnyitja: Széplaky 
Gerda esztéta és F. Balogh Er-
zsébet festőművész. Kurátor: 
Horváth Dániel festőművész. 
Látogatható hétköznap 10.00-
18.00 óráig. www.facebook.
com/pg/festeszet.napja

BAJOR GIZI VILLÁJÁNAK TITKOKKAL TELI VILÁGA

OZSVÁT SÁRA KIÁLLÍTÁSA
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Örökbefogadási program: Tóthné Wetter Judit és családja. Évek óta az Örkényi út Iskola dűlő 
buszmegálló környezetét gondozzák.

Intézmény kategória: Széchenyi úti óvoda 
Budai úti TagóvodaKözterületről látható virágos balkon, erkély: 

Molnárné Pataki Éva

Családiház előtti közterület: Czerócki Ferencné

Társasház előtti közterület: Bem utca 1. Társasház

Konyhakert program normál kategória: 
Tóthné Wetter Judit

Konyhakert program mini kategória: 
Madar Lajos és Jenei Zsuzsanna

Legvirágosabb utca címet idén a Sátor utca kapta

A Környezetvédelmi és Környezetszépítési Program 
első helyezettjei
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170 évvel ezelőtt Magyar-
ország történelmének egyik 
legkarizmatikusabb politikusa 
Ceglédre látogatott, hogy ka-
tonákat toborozzon. Ennek 
előzménye az volt, hogy Batt-
hyány Lajos miniszterelnök 
kinevezte Kossuth Lajost  or-
szágos népfölkelési biztos-
sá, aki ezt követően meg is  
kezdte toborzó körútját az 
Alföldön. Ceglédi beszéde 
akkor hatással volt az em-
berekre, hogy azonnal több 
százan csatlakoztak a sereg-
hez.  Kossuth látogatásának 
napjainkig tartó hatása van 

városunkra. Ezt bizonyítja, 
hogy 170 év után is büszkén 
őrizzük az esemény emlékét. 
Cegléd ebben az évben már 
23-dik alkalommal tartott 
háromnapos hagyományőrző 
fesztivált a toborzóbeszéd em-
léke előtt tisztelegve.

AZ UNESCO szellemi örök-
ségek listáján szereplő ceglédi 
Kossuth-kultuszt éltető ren-
dezvény egyik központi hely-
színe a Kossuth Múzeum volt. 
A háromnapos rendezvény-
sorozatot a múzeum 48-as ira-
taiból összeállított kiállítással 
nyitottuk meg. Sor került ke-

rekasztal beszélgetésre is, ahol 
a jelenlévők megismerkedhet-
tek a ’48-as családok életé-
vel. Idén, jelképesen, maga a 

nagyszerű politikus is elláto-
gatott a múzeumba, ugyanis 
a Kossuthot megszemélyesítő 
amatőr színész is megjelent a 
programon Segítségével még 
autentikusabb környezetet 
tudtunk a múzeumba vará-
zsolni. A történelmi vonat-

Megelevenedett 

reformkor 

a

Kossuth 

Toborzó 

Ünnepélyen
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kozások hiteles bemutatását 
szolgálta az is, hogy a múzeum 
kitelepült a főtérre is, ahol 
játékos formában ismerked-
hettek meg az érdeklődők a 
Kossuth-kultusszal.

A Toborzó Ünnepély leg-
látványosabb eleme minden 
évben a hagyományőrző fel-
vonulás, ami idén minden 
eddiginél nagyobb méretű 
volt. A nagyszámú közönség 
megcsodálhatta a gyönyö-
rű reformkori öltözeteket, a 
különböző tájegységek nép-
viseleteit, a szabadságharc 
hadseregének egyenruháit, 
fegyvereit. 

A rendezvényre a népzenei 
elemeket egyedien feldolgozó 
zenekarok kerültek meghívás-
ra. Többek között a Ghymes, 
a Kerekes Band, a Bagossy 
Brothers Company fellépését 
láthatták a kilátogatók.  Ter-
mészetesen a családok sem 
maradtak élmények nélkül. 
Ebben az évben is népszerű 
volt a Gyermektoborzó, ahol 
a legkisebbek találkozhattak 

hagyományőrző katonákkal, 
és a huszárok életét is meg-
ismerhették. Emellett népi 
játékok, családi programok 
és kirakodók sokasága szí-
nesítette a rendezvényt.  A 
civil szervezetek számára is 
adódott lehetőség a munkájuk 
bemutatására, ezt szolgálta a 
Civil Sziget kialakítása. 

Az idén először, a reform-
kort megidézve, kinyitott a 
Kossuth Trafi k is. Ebben a kis 
ideiglenes boltban  minden 
korosztály számára volt vala-
mi egyedi portéka. Vásárolni 
lehetett toborzós fakardot, 
csákót és pártát, szakáll ápoló 

krémet, vagy akár „Kossuth 
Apánk” sörét is.   A trafi k lét-
rehozásánál fontos szempont 
volt, hogy lehetőleg minden 
kézműves technikával készül-
jön és egyedi, máshol nem 
beszerezhető áru legyen. 

A fi atalabbakat és időseb-
beket egyaránt megszólító 
rendezvény egyre ismertebb 
és népszerűbb Cegléd tér-
ségben is, de elmondhatjuk, 
hogy az ország más pontjairól 
is szép számban érkeztek lá-
togatók. A néha kedvezőtlen 
időjárás ellenére is minden 
programunkat nagy érdek-
lődés kísérte. 

A rendezvény sikeréért több 
mint 100 ember dolgozott, 
akiknek a segítsége nélkül 
nem lehetett volna egy ilyen 
nagyszabású rendezvényt 
megvalósítani. Ezúttal is sze-
retnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik hozzá-
járultak a Kossuth Toborzó 
Ünnepély sikeréhez. 

****
Találkozzunk jövőre is, 

a 24.  Kossuth Toborzó 
Ünnepélyen! 
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A gyógynövények szerelme-
se. A gyógynövényfőzetből 
készült mentás, citromfüves 
dióleveles, a kecsketejet tar-
talmazó levendula, csalán és 
a kedvencem, a krémesen si-
mogató körömvirág szappan 
éppúgy megtalálható műhe-
lyében, mint a disznózsírból 
főzött szappanok. A bőrünket 
különösen próbára tevő szeles 
őszi időjárás „ellenszere” min-
den egyes darab.

Az egykor híres szegedi 
szappanfőző mesterek méltó 

utódja Baranyai Erika Piros, 
aki a hagyományt kellő szak-
tudással és szeretettel (ahogy ő 
fogalmaz: szerelemmel) ötvözi 
a XXI. század elvárásaival.

– Mióta használ az em-
ber tisztálkodásra szap-
pant?

– Az első szappanok az 
ókori Babilonban, Mezopo-
támiában és az ősi Egyiptom-
ban készültek. Eleinte nem a 
személyes higiénia céljából, 
hanem gyógyászati céllal. 
Máig fennmaradtak olyan 

híres szappanfajták, 
mint a Marseille-i 
szappan, melyet 
már a középkorban 
is gyártottak és az 
Aleppói szappan, 
melyet több mint 
ezer éve készítet-
tek a szíriai Aleppó 
városában. Magyar-
országon is vannak 
híres szappanfőző 
települések, ilyen 
Sopron, ahol már 
1379-ben dolgozott 
szappanos mester. 
Debrecen volt a má-
sik nagy szappanfő-

ző központ Magyarországon, 
itt a XV. századból vannak erre 
utaló írásos dokumentumok. 
A céhekbe tömörült meste-
rek nagy piacokat hódítottak 
meg, hiszen rendszeresen 
szállítottak árut Erdélybe és a 
Felvidékre, a XVII. században 
pedig szultáni külön adóként 
pipereszappant vittek Kons-
tantinápolyba. Szappanjaikat 
levendulával és rózsaolajjal 
illatosították. Ekkorra olyan 
méreteket öltött a szappan 
előállítása, hogy szabályozni 
kellett a főzőmesterek nyers-
anyag beszerzését, mert az 
alapanyagként használt fagy-
gyúra a gyertyakészítő mes-
tereknek is szüksége volt. 
Híres volt a szegedi szappan is, 
melyet egykor az alföldi szikes 
talajból gyűjtött sziksóból főz-
tek. Kemény és tartós állaga 
sok irigységre adott okot.  A 
jó minőségű szappanból több 
ezer mázsányit hordtak szét a 
szegedi kofák és szekeresek.

– Érdekes, hogy meny-
nyire elterjedt volt a 
szappan már évszáza-
dokkal ezelőtt, mégis 
csak a XVIII.-XIX. század-

Hiszek 
a 
növények 
gyógyító 
erejében
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ban kezdtek az emberek 
nagyobb fi gyelmet for-
dítani a tisztálkodásra. 

– A parasztság nem tisz-
tálkodott mindennap. Az 
alsóruházatot csak hetente 
cserélték le, a pásztorok pe-
dig még ritkábban.  Nyá-
ron hetente egyszer-kétszer 
megmosakodtak, időnként 
megfürödtek a tóban. Télen 
pedig két-három hónap után 
mosták le magukról a koszt, 
izzadságot. Még a két világ-
háború között is leginkább a 
látszó részeket (arcot, kezet) 
mosták meg, illetve esténként 
a lábukat, altestüket pedig a 
vasárnapi mise előtt.

– Milyen alapvető ösz-
szetevőket használsz?

– Én kizárólag természetes 
alapanyagokból dolgozom, 
szappanjaim sem színezetük-
ben, sem illatukban nem tar-

talmaznak mesterséges ada-
lékokat. Elsősorban növényi 
olajokat és vajakat használok.  
Ezeket kombinálom kecs-
ketejjel vagy gyógynövény 
főzettel és egyéb természe-

tes összetevőkkel.  Emellett 
korszerű körülmények között 
– nem üstben és hamulúggal 
– hanem nátrium hidroxid-
dal és étkezési disznózsírral 
főzök disznózsír szappanokat. 
Az emberek rácsodálkoznak 
amikor meglátják a kész ter-
méket, mert sokan a ma is a 
padlásokon előforduló sárga 
tömbszappanokra asszociál-
nak. Disznózsír szappanjaim 

- Kukorica Jancsi Szappany és 
Iluska Szappany - agyaggal 
enyhén színezett és illóolajjal 
illatosított általános mosako-
dó szappanok, egyre kedvel-
tebbek a vásárlók körében. 

– Rendkívül gazdag 
összetételű a Szögedi 
Boszorkány Szappanod. 
Honnan jött az ötlet?

– Ez a szívem csücske, va-
lószínűleg azért is, mert két 
évi munkám van benne. Öt 
féle gyógynövényből készül, 
emellett méz, c vitamin, aloe 
vera is gazdagítja, melyek 
mindegyike különleges bőrre-
generáló hatással bír. Az ötle-
tet a szegedi boszorkányperek 
adták. A magyar történelem 
1728. évében lezajlott leg-

nagyobb boszorkányüldözés 
emlékére készítettem. Hiszek 
a gyógyfüvek erejében és itt 
a kapcsolódási pont, mert a 
„boszorkányok” is használták 
az erdők-mezők növényeit. A 
természet kincseiből „csoda-
tévő” főzeteket, „bájitalokat”, 
„varázserejű” kenőcsöket ál-
lítottak elő annak idején. Tu-
dásuk lett tulajdonképpen a 
vesztük.

– Nagyon tetszik a di-
zájn, amelyet a „Piros 
Pont – szappanok a ter-
mészetből” vállalkozás 
köré felépítettél. Gon-
dolok itt a formákra és 
a tartókra egyaránt.

– Különböző szilikonos 
öntőformákat használok a fa 
öntőláda mellett. Számomra 
fontos, hogy a gazdag tarta-
lom mellett külsőre is tetsze-
tősek legyenek a szappanok.

Mivel imádon a természe-
tes anyagokat, nagyon jól 
illeszkedik az én szappan vi-
lágomhoz Takács Judit vessző 
szappantartója. Az idei év 
újdonsága pedig a kerámia. 
Forró István vásárhelyi faze-
kas és Sprokk Anikó szegedi 
keramikus munkái.

– Új szappanterv?
– Van: Vörösbor Csoko-

ládéval és Rózsával – Antó-
nia szappanja. Igazi luxus 
szappan, ezt annak idején a 
lányom 22. születésnapjára 
készítettem. Ez lesz a követ-
kező különlegesség, amivel a 
vásárlóimnak kedveskedem. 

KozI



26. oldalKészült Magyarország Kormánya megbízásából.

VÉDJÜK MEG
MAGYARORSZÁGOT!

Az Európai Parlament bevándorláspárti többsége el akar

hallgattatni minket, mert kerítéssel védjük hazánkat és Európát.

NE ENGEDJÜNK A ZSAROLÁSNAK!
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KÖNYVAJÁNLÓ

Josh Nava: 
A fafaragás alapjai

A kézműves tevékenységek 
iránt világszerte egyre nagyobb 
az érdeklődés, és a fafaragás is 
egyre népszerűbb, mert tökéle-
tes kikapcsolódást nyújt, egy-
szerű és könnyen tanulható. Eb-
ből a könyvből megismerhetjük 
ezt az alacsony költségigényű, 
szép és régi mesterséget.

A színes fotók és a munka-

folyamatok lépésről lépésre 
történő leírása végigkíséri a 
kezdőket a faragás valamennyi 
fázisán, a faragókések kiválasz-
tásától kezdve a legcélszerűbb 
felületkezelési technikákig, a 
polírozástól az olajos kezelésen 
át a pácolásig. Megismerhetjük 
a fafaragás alapjait és trükkjeit, 
hogy a nyers munkadarabokból 
hibátlan mesterművek szület-
hessenek.

A fa a legtökéletesebb alap-
anyag az egyedi ajándék- és 
emléktárgyak saját kezű készí-
téséhez: a kötetben bemutatott 
25 tárgy elkészítési útmutatóját 
követve saját kézzel faraghatunk 
sótartót, könyvtámaszt, írószer-
tartót vagy éppen merőkanalat. 

Viktor Pelevin: 
iPhuck10

Viktor Pelevin a mai orosz 
irodalom kultikus, világszerte 
népszerű szerzője. Nevezték 
már a „gogoli hagyományok 
továbbírójának”, a „cyberkor 
pszichedelikus Nabokovjának” 
is, míg ő maga „turbórealista-
ként” határozta meg prózáját. 
1992-ben jelent meg első novel-
láskötete, majd 1993-ban első 
kisregénye Omon Ré címmel, 
mely a szovjet űrkutatást ábrá-
zolja groteszk módon. 

A Pelevin rajongók kissé fa-
nyalogtak az utóbbi évtizedben 
megjelent kötetivel kapcsolat-
ban, mondván, azok elmarad-
tak a munkássága elején írt mű-
vektől minőségben és a téma 
kiválasztása szempontjából is.  
De ugyanezek a rajongók most 
azt állítják, legújabb regényé-
vel végre visszatért az eredeti 
útra. A történet a nem túl tá-
voli jövőbe tekint: az iPhuck10 
groteszk víziójában a darabokra 
szakadt néhai Egyesült Államo-
kat már hatalmas fal választja el 

Mexikótól, Oroszország felett 
válogatott génekből kitenyész-
tett klón-cár uralkodik, a volt 
szovjet tagországok alkotta 
EU pedig jó pénzért bérbe 
adja légterét bárkinek, aki a 

szomszédos államot akarja 
lőni. A XXI. század második 
felére nemcsak a politikai, de 
a nemi élet is radikálisan meg-
változott; globális járványok 
következtében a szexualitás a 
virtuális térben létezik, tabuk 
nélkül; akár Hitler németjuhá-
sza Angela Merkel alakjában is 
reinkarnálódhat egy erotikus 
iFilmben. 
A regény főhőse, Porfi rij Pet-
rovics rendőrségi-irodalmi al-
goritmus ebben a világban él és 
dolgozik, és a XXI. század elején 
alkotott rejtélyes (és értékes) 
műalkotások nyomába ered. 
Kalandjait ezzel párhuzamo-
san detektívregény formájában 
rögzíti, de rá kell jönnie, hogy 
még a szürreális jövőben sem 
veszélytelen a nyomozás.

Pap Zoltán
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A rendezvény a triál mesteré-
nek, Hegedűs Lászlónak lát-
ványos bemutatójával indult, 
ezt követően Hegedűs Ágota 
alpolgármester hivatalosan 
is megnyitotta a versenyt. 
Majd a szervező Majoro-
si-Lázár Anitának is nagy 
meglepetésére két kislánya 
és keresztgyermekei énekel-
ték el a Himnuszt. A férfi ak 
long cycle és biathlon (16, 20 
és 24 kg), a hölgyek long cyc-
le, biathlon és snatch (8, 12, 
16 és 20 kg), a kids és junior 
kategóriások pedig long cycle, 
biathlon, snatch és jerk (3, 4, 

6 és 10 kg) versenyszámban 
indulhattak. 

Majorosi-Lázár Anita: „Tu-

datosan készültünk erre a 
viadalra, de nem csak erre. Já-
runk sok versenyre, ám most 
különösen figyeltünk arra, 
hogy meg tudjuk mutatni 
Cegléd városának és népsze-

rűsítsük ezt a sportágat. Fan-
tasztikusan szerepelt, a vártnál 
jobban teljesített mindenki, 
pedig volt sok első bálozó 
is. Ami külön büszkeségem, 
az a gyerek és a junior kate-
gória, mert ők aztán tényleg 
fantasztikusak voltak. Nagyon 
büszke vagyok, hogy a Ceg-
lédi Kettlebell SE versenyzői 
minden kategóriában indultak 
és jeleskedtek, hisz minden 

Szeptember 29-én rendezték az első Kettlebell Sport Bajnok-
ságot Cegléden. A WKSF Open Hungarian Trophy 2018-on 
10 magyar és 6 külföldi – szlovén, szerb és horvát – klubból 
közel 80 versenyző küzdött a dobogós helyekért a Gál József 
Sportcsarnokban.

ELŐSZÖR CEGLÉDEN, ÉS NEM UTOLJÁRA!



29. oldal

ceglédi versenyző éremmel 
zárta a megmérettetést! Hálás 
vagyok a sorsnak, hogy része-
se lehettem szervezőként, féltő 
anyaként, edzőként, edzett-
ként, versenyzőként, barát-
ként ennek az eseménynek.” 

Még idén további kihívások 
előtt állnak a ceglédiek. Portu-
gáliában lesz egy Európa-baj-
nokság, ahol hárman fogják 
képviselni a várost és az egye-
sületet: Angyal Viktória, Amb-
rózi Gábor és Majorosi-Lázár 
Anita. Ezt követi majd Győr-
ben egy Világkupa verseny, oda 
szép számmal mennek majd 
ceglédiek is, hiszen országon 

belül jobban tudnak mozogni. 
A külföldi utak az anyagi von-
zatuk miatt nem egyszerűek, 
de ha megtörténik a szövetség 
megalapítása, ami már csak 
néhány tollvonás, akkor talán 
könnyebb lesz. Zárásképpen a 
ceglédi versenyről még annyit, 
hogy a visszajelzések mind a 
magyar, mind a külföldi klubok 
részéről rendkívül pozitívak 
voltak és egyértelműen számí-
tanak erre a versenyre rendsze-
resen a következő években is. 
Van, aki már előre bejegyezte 
a versenynaptárba. Jövőre Ve-
letek ugyanitt!

VGM 
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata
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Csurgai László 1838-ban szü-
letett Cegléden. Édesapja 
Csurgai Mihály gazdálkodó, 
1848-ban a ceglédi nemzet-
őrség hadnagya volt. László 
a nagykőrösi gimnáziumba 
járt, ahol híres tanárok – köz-
tük Arany János – vonzot-
ták a magyar fi atalságot más 
városokból, így Ceglédről 
is.  Szilágyi Sándor – Arany 
tanártársa – az 1850-es évek-
ben titokban rejtegette Petőfi  
Sándor, Emich Gusztáv ki-
adásában 1847-ben megjelent 
és az osztrák hatalom által 
betiltott kötetét. Ebben az idő-
ben már csak egy-két példány 
volt fellelhető. Szilágyi ezt a 
kincset Arany Jánosra bízta. 
Tanítványai, Laukó Károly 
(szintén Cegléden született 
ev. egyházi lelkész) és Csurgai 
László odaálltak tanáruk elé 
és elkérték az értékes kötetet, 
hogy lemásolhassák. Arany 
így válaszolt: „Fiaim – ugy-
mond – nagy dolgot akartok 
művelni. Hát itt van, írjátok 
le.” Éjjel-nappal dolgoztak, 
mielőtt visszaadták a könyvet. 

Csurgai érettségi után be-
iratkozott a bécsi egyetemre. 

A Petőfi kötetet Bécsbe is 
magával vitte és másoltatta 
megbízható diáktársaival. 
1863-ban diplomát szerzett 
Budapesten is, a Magyar 
Királyi Tudományegyetem 
Orvosi Karán. 1866-ban fe-
leségül vette Borka Rózát, 
egy sertéskereskedő lányát. 
A ’48-as hagyományokat a 
család továbbra is őrizte, test-
vére, Csurgai Mihály 1877-
ben tagja volt a turini százas 
küldöttségnek, akik meg-
látogatták a száműzetésben 
élő Kossuth Lajost. Csurgai 
László Ceglédre került vá-
rosi orvosnak. 1876-ban ke-
rült elfogadásra az a magyar 
egészségügyi törvény, amely 

a leghaladóbb volt az akkori 
Európában. Egyebek között 
ennek gyakorlati alkalmazá-
sát is végezte városunkban. 
1877-ben nagy szőlőbirtokot 
vett a Kámánban. Az 1880-as 
években a város legnagyobb 
bortermelői közé tartozott. 
1883-ban a nagykőrösi gim-
názium Arany ünnepélyt 
rendezett, ahol részt vettek 
Arany János egykori tanítvá-
nyai, köztük Csurgai László 
is. Megalapították az „Arany 
János ösztöndíjat”, amelyre 
ő is adományozott 10 frt-ot. 
Lakása és rendelője Cegléden 
a Berényi - ma Kossuth Ferenc 
- és Teleki utca sarkán állt. Be-
tegei messziről jártak hozzá. 
1904. december 26-án halt 
meg. A Petőfi -gyűjteményt 
lánya, Csurgay Adél örököl-
te, aki híres operaénekes lett.

Felhasznált irod.: A Petőfi -ház 
története és katalógusa. – Bu-
dapest: Kunossy Kiad., 1911. p. 
102-104. Arany tanár úr diákjai 
voltak : Ma is őrzik a kéziratos 
Petőfi -kötetet / Hidvégi Lajos. - 
Pest Megyei Hírlap : Nagykőrösi 
Híradó, XXII. évf. 150. sz., 1978. 
június 28. , p. 11. Egy mezővárosi 
család gazdasági-társadalmi 
törekvései Cegléden 1730-1930 / 
Kocsis Gyula. – Szentendre, 1987., 
148-149. p. 

CEGLÉDI HISTÓRIÁK…

Arany János tanítványa volt…
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Kötöttfogásban és szabadfo-
gásban is megnyerte a diák I. 
korosztály idei magyar bajnok-
ságát. A diákolimpián kötött-
fogásban szintén aranyérmes 
lett. Az alábbiakban következ-
zen annak a Csiszár Márkónak 
a története, aki nem is olyan ré-
gen kezdett el birkózni, ennek 
ellenére versenyről versenyre 
már most bizonyítja, hogy kor-
osztályának egyik legjobbja. 

Csiszár Márkó birkózó, 
CVSE – T.S. Integral: „Ceglé-
den születtem, 13 éves vagyok, 
a Várkonyi István Általános 
Iskolába járok. Körülbelül há-
rom éve kezdtem el rendsze-
resen sportolni. Rögtön a bir-
kózással kezdtem és terveim 
szerint meg is maradok ennél 
a sportágnál, mert nagyon 
közel áll hozzám, ráadásul 
a családban nem én vagyok 
az egyedüli, aki birkózik. A 
felkészülésemet Pap Ferenc, 
Pap Attila és Kovács Béla 
irányítja, s hetente általában 
négy edzésen veszek részt. 
Van itthon néhány igen erős 
rivális a korosztályomban és 

a súlycsoportomban, a 63 
kg-ban. A nemzetközi me-
zőnyre még igazából nincsen 
rálátásom, de ez remélem vál-

tozni fog azzal, hogy sikerül 
kivívnom a válogatottságot 
és indulhatok majd a serdü-
lő Európa-bajnokságon. Az 
országos bajnoki címeimet 
tartom az eddigi legkiemelke-
dőbb eredményeimnek illetve 
a diákolimpiai aranyat. Ha 
választani kellene közülük, a 
legnagyobb sikernek talán az 
utóbbit érzem, a diákolimpiai 
elsőséget, hiszen azt most si-
került először begyűjtenem. 
Inkább a kötöttfogás a ked-
vesebb számomra, azért is, 

mert úgy érzem, nem vagyok 
annyira hajlékony, az meg 
kell a szabadfogáshoz. A kö-
töttfogásban látok nagyobb 
sikerekre lehetőséget. Ami 
pedig a példaképeimet illeti, 
azok egyértelműen a Lőrincz 
testvérek.”

Pap Ferenc vezetőedző, 
CVSE – T.S. Integral: „Már-
kó nagyon tehetséges, rá-
adásul fi zikálisan erősebb a 
vele egykorúaknál, ezt is tudja 
kamatoztatni. Idén a saját 
korosztályában gyakorlatilag 
minden viadalt megnyert, 
amin elindult, de az idősebbek 
között versenyezve is dobogó-
ra tudott állni. Minden esélye 
megvan arra, hogy korosztá-
lyos válogatott legyen.” 

Csiszár Márkóra idén még 
a szabadfogású diákolimpia 
és a serdülő csapatbajnok-
ság vár. A súlycsoportváltása 
sincs már messze, szintúgy a 
serdülő korosztály jövő évi 
kontinensviadala, amihez a 
válogatottság kivívásán ke-
resztül vezet az út.    

VGM 

Sporttehetségek – Csiszár Márkó

sport
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A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

Apróláb – amerikai családi animációs fi lm, kaland-

fi lm, vígjáték.

A jetik békésen élnek biztonságos, tágas, vidám 

világukban. Az általános boldogságra csupán 

egyvalami vet árnyat: azok a titokzatos lábnyo-

mok, amelyek egy ismeretlen, titokzatos lénytől 

származnak. Ám egy jeti úgy gondolja, tudja a 

megoldást. Ötlete bátor és furcsa, meglepő és 

szeszélyes: azt állítja, a titokzatos lény egy addig 

ismeretlen, kislábú fajtól származik, amely rejtőz-

ködő életét él, nehéz megtalálni, de talán érdemes.

És elindul, hogy felkutassa az ismeretlen fajt...

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

FILMAJÁNLÓ:
APRÓLÁB

OKTÓBER 11-TŐL OKTÓBER 17-IG
Patkós Irma terem
16:00 Apróláb – am. an. kalandfi lm, vígjáték

18:00 Venom – am. sci-fi , akció-horror

20:00  Húzós éjszaka az El Royale-ban – am. krimi, 

horror, misztikus fi lm

szombaton és vasárnap:
14:00 Apróláb – am. családi an. fi lm, kalandfi lm, 

vígjáték

Huszárik Zoltán terem
Csütörtöktől – szombatig és hétfőtől-szerdáig
15:45 Néma forradalom - német dráma

17:45  Könnyű leckék - magyar dokumentumfi lm

19:45   Nyitva - magyar romantikus komédia

Szombat 
14:00  Könnyű leckék - magyar dokumentumfi lm

Október 14, vasárnap: 
III. Európai Art Mozi Nap – Európa mozizni megy!

10:00 Egri csillagok  - magyar történelmi kalandfi lm

14:00 Bergman 100 - színes, feliratos, svéd-norvég 

dokumentumfi lm

16:00 Ruben Brandt, a gyűjtő - magyar animációs 

fi lm/akció-thriller

18:00 Egy nap - színes, magyar játékfi lm

20:00  A bűnös - színes, dán thriller

****
OKTÓBER 18-TÓL OKTÓBER 24-IG

Patkós Irma terem
16:00 Szabadság, szerelem - magyar fi lmdráma

18:00 Meztelen Juliette - amerikai zenés vígjáték

20:00 Csillag születik - amerikai zenés dráma, musical 

Szombat-vasárnap
14:00 Pelyhes – Kalandra fel! - izlandi-belga animá-

ciós kalandfi lm, családi fi lm

Huszárik Zoltán terem
15:45 Szaffi  - magyar rajzfi lm

17:45 Venom - amerikai sci-fi , akció-horror

19:45 Nyitva - magyar romantikus komédia

Szombat-vasárnap
14:00 Néma forradalom - német dráma
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Ceglédi Hírmondó

Kéthetente Ceglédről

Hétfőtől péntekig: 
18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédről és a térség-
ből minden hétköznap
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében? Min-
den hétköznap a Híradó után
Hétfő:  18:50 Archív-múltidéző magazin
Kedd:  18:50 Sportközvetítés
Szerda: 18.50. Sporthírek 
 19:10 Hosszabbítás 
 19:30 Fogadóóra – politikai magazin
Csütörtök:  19:00 Múzsa – kulturális magazin
 19:30 Könnyű – zenei magazin
Péntek:  18.50 Múzsa (ism.) 
  19:30 Fogadóóra (ism.)
Szombat:  18:00 Heti hírösszefoglaló
Vasárnap:  18:00 Sportközvetítés (ism.) 
  19:10 Háttér – a hét magazinjainak 
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BELVÁROSI PIACBELVÁROSI PIAC

(Büfé: lángos, hekk, hurka, kolbász.)

sárgarépa: 100 Ft/csom. vagy 280 Ft/kg-tól
zöldség: 200 Ft/csom. vagy 800 Ft/kg-tól 
burgonya: 100 Ft/kg-tól
hegyes erős paprika: 30 Ft/db-tól
Tv paprika: 200 Ft/kg-tól 
kápia paprika: 300 Ft/kg-tól
fürtös uborka: 300 Ft/kg-tól
kapor: 100 Ft/csom.
paradicsom: 300 Ft/kg-tól
tojás: 29 Ft/db-tól 
vöröshagyma: 200 Ft/kg-tól
kelkáposzta: 400 Ft/kg-tól
fehérkáposzta: 250 Ft/kg-tól 
karalábé: 100 Ft/db-tól
karfi ol: 780 Ft/kg-tól
zeller: 80 Ft/db-tól  
szilva: 200 Ft/kg-tól
őszibarack: 200 Ft/kg-tól
sárga dinnye: 300 Ft/kg-tól
főző tök: 200 Ft/kg-tól
cukkini: 100 Ft/db-tól 
padlizsán: 400 Ft/kg-tól
fejtős bab: 350 Ft/kg-tól
zöldbab: 450 Ft/kg-tól
csemege kukorica: 80 Ft/db-tól
körte: 350 Ft/kg-tól
szőlő: 200 Ft/kg-tól
füge: 70 Ft/db-tól
fejes saláta: 200 Ft/db
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Október 14. 16 óra

96 perc, 2018 (12)

Október 14. 18 óra
EGY NAP

99 perc, 2018 (12)

Október 14. 20 óra
 

85 perc, 2018 (16)

 1000 Ft egész napra

III. ART MOZI NAP

Október 14. 10 óra

Október 14. 14 óra
BERGMAN 100

117 perc, 2018 (12E)
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