
HÍREK
Újraindult az Ovizsaru program

KULTÚRA
A Bábszínház ünnepére készülünk

SPORT
Profi  karrierje újabb győzelmét aratta 
Szellő Imre

Ceglédi
Hírmondó

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

X
X

X
. é

vf
o

ly
a

m
 5

. s
zá

m

www.cegled.hu  2019. március 7.

FELÚJÍTJÁK A VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰVET 
(Részletek a 20. oldalon)



2. oldal

HÍREK 
INNEN-ONNAN
Báloztak 
a vadászok

3-6. oldal

KÖZÉLET
Miniszteri 
elismerés

23. oldal

KÖZÉLET
Rendhagyó 
pincelátogatás

10. oldal

HÍREK 
Iskolai élet

31. oldal



3. oldal

JÓL HALADNAK 
A MUNKÁKKAL

Kijelölték a járdák útvonalát 
a megújuló Kölcsey téren, 
a munkák a térkő leraká-
sának előkészítésévél majd 
lerakásával folytatódnak. A 
szakemberek a következő 
hetekben folyamatosan dol-
goznak. hogy a vasútállomás-
nál lévő terület minél szebb 
legyen. Fákat, cserjéket és 
több mint háromezer évelőt 
is kiültetnek.

Több mint száz dolgozó adott 
vért az Infi neon Kft -nél. A cég 
évente három alkalommal 
biztosít helyet véradásnak. 
A tapasztalat azt mutatja, 
hogy munkatársaik szívesen 
segítenek és erre buzdítanak 
másokat is. Egy véradó három 
ember életét menti meg. De 
nemcsak a másokon való se-
gítés miatt nagyon jó dolog a 
véradás, hanem azért is, mert 
önmagunk egészségéért is 
tehetünk, hiszen a véradást 
szűrővizsgálat előzi meg.

MENTS ÉLETET!

FALMÁSZÓ VERSENYT TARTOTTAK 
A TÁNCSICS ISKOLÁBAN
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Híreinket bővebben megtalálják a CVT facebook oldalán és  a www.ctv.hu oldalon!

Március 18-ig SMS-ben is 

kérhető az SZJA bevallás 

tervezet elkészítése és 

postázása az adóható-

ságtól. A (30) 344-43-

04-es telefonszámra kell 

elküldeni a személyes 

adatokat…

AKADÉMISTÁK A CSAPATBAN

A Nemzeti Kézilabda Akadémia négy korábbi növendéke 
is lehetőséget kapott idén az NB I-ben szereplő ceglédi 
csapatban. Gábor Marcell és Kecskeméti Tamás után Schäf-
fer Zsolt és Spekhardt Gergő a szezon közben érkezett a 
ceglédi csapathoz…

TÁNCOS 
MULATSÁG

Vidám hangulatú farsangi 
ünnepséggel kedveskedett 
tagjainak a Látássérültek 
Egyesülete. A civil szerve-
zet igyekszik a városban 
minél több olyan fejlesztést 
kérvényezni, mellyel meg-
könnyítik a látássérültek 
közlekedését…

ISZIK VAGY VEZET?

Egy nap alatt két teherautó-
sofőrt is eltiltott a vezetéstől 

a Ceglédi Járásbíróság. A 
két férfi  ittasan vezetett-az 
egyikük már nem is első al-
kalommal. Mindkét sofőr 
ügyében gyorsított eljárásban 
hozott ítéletet a bíróság. Tel-
jes körben eltiltották őket a 
vezetéstől, és felfüggesztett 
fogházbüntetést is kaptak. 

GYAKORLAT

Az egyik ceglédi középiskolában tartottak 
gyakorlatot a tűzoltók a közelmúltban. A 
helyismeret és a taktikai beavatkozások is-
merete nélkül nem lehet hatékony, és gyors 
a tűzoltás egy-egy épületnél. A lánglovagok 
ezért tartanak rendszeresen gyakorlatot. 
Ilyenkor megismerik az épületek sajátos-
ságait, a menekülési útvonalakat és azt is 
meghatározzák, egy-egy esetleges tűznél 
hol álljanak meg a tűzoltóautóval.
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hírek
innen-
onnan

A GYEREKEK 
BIZTONSÁGÁÉRT

Újra indult az Ovizsaru prog-
ram Cegléden. Elsőként a 
Lövész utcai óvodában tartott 
játékos foglalkozást Sós Zsa-
nett, a ceglédi kapitányság 
munkatársa. A program célja, 
hogy növeljék az óvodáskorú 
gyerekek biztonságérzetét, va-
lamint megtanulják, hogyan 
kezeljék az idegenekkel való 
találkozást és merjenek se-
gítséget kérni a rendőröktől.

SZÉPKORÚAK 
FARSANGJA

Télűző, farsangi mulatságot 
tartottak a Bajcsy-Zsilinsz-
ky úti idősek otthonában. A 
már hagyománynak számí-
tó rendezvényen a műsort 
az intézmény dolgozói és 
lakói adták. Idén sem ma-
radt el a jelmezes felvonu-
lást követő, kora estig tartó 
ének és tánc.

BORRENDI BÁL

Együtt báloztak a térség bo-
rászai és borkedvelői. A 21. 
Borrendi bálon hirdették ki 
a körzeti borverseny eredményeit és a 
Vadászok bora verseny díjazottjait. A 
körzeti borversenyen a Kemenczés Bor-
ház, a Kökény és Fia Családi Pincészet 
és Haris Miklós vehetett át első díjat. 
A Vadászok bora címet pedig egy éven 
át Arany Zsolt, valamint a Kemenczés 
Borház borai viselhetik.
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A Gerje-menti vadász-
társaságok részvételével 
tartottak vadászbált. Majd’ 
kétszázan vettek részt a 
zenés esten. Pilis, Alber-
tirsa, Törtel, Ceglédber-
cel, Cegléd, Pusztavacs 
vadászai és a települések 
vezetői, valamint minden 
vadászesemény elmarad-
hatatlan szereplői, a Pipacs 
Vadászkürt egyesület tagjai 
ünnepeltek együtt.

ITT A FAGYISZEZON!

Március elsején-a meteoro-
lógia tavasz kezdetén – sok 
fagyizó kinyitott. Az egyik leg-
kedveltebb ceglédi fagyizóban 
is bőséges kínálattal várják a 
vendégeket. Mint a tulajdo-
nos elmondta: a tapasztalat 
szerint még mindig a klasszi-
kus ízek a legnépszerűbbek, 
de egyre inkább kedvelik a 
vásárlók a rétegezett fagyikat. 
A gyümölcsfagyiknál pedig 

TELTHÁZ VOLT A TÉLI NÓTAESTEN

fontos, hogy valódi gyümölcs-
csel készüljön. Az árak csak 

kismértékben emelkedtek 
tavaly óta.

BÁLOZTAK A VADÁSZOK
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A rendszer áldozata volt az is, 
akit vallattak és kínoztak, akit 
megbélyegeztek, akit kiéhez-
tettek és bekebeleztek, akit 
kirekesztettek vagy börtönbe 
zártak, akit csoport-,politikai- 
vagy vallási hovatartozása mi-
att üldöztek – így fogalmazott 
a polgármester, Takáts László 
a kommunizmus áldozatainak 
emléknapján. 

Az Országgyűlés 2000. jú-
nius 13-án elfogadott hatá-
rozata értelmében minden 
év február 25-én tartják a 
kommunizmus áldozatainak 
emléknapját annak emlékére, 
hogy Kovács Bélát, a Függet-
len Kisgazdapárt főtitkárát 
a megszálló szovjet katonai 
hatóságok 1947. február 25-én 
jogtalanul letartóztatták és a 
Szovjetunióba hurcolták, ahol 
nyolc évet töltött fogságban. 
Takáts László polgármester 
beszédében úgy fogalmazott: 
meg kell ismertetni a felnö-
vekvő, új magyar generációval 
az átkos négy évtized borzal-
mait, hogy hiteles tudásuk 
legyen arról, miket kellett 
elszenvedniük mindazoknak, 

akik ártatlanul váltak egy 
eszement idea áldozataivá.

TAKÁTS LÁSZLÓ, pol-
gármester: Emlékezzünk az 
eszme áldozataira, akiknek 

számát a világban mintegy 
100 millió főre becsülik a 
történészek. Jóval többre te-
hető azonban azoknak száma, 
akiket a diktatúra hétköznapi 

valósága testileg és lelkileg 
megnyomorított. A rendszer 
áldozata volt az is, akit val-
lattak és kínoztak, akit meg-
bélyegeztek, akit kiéheztettek 
és bekebeleztek, akit kirekesz-
tettek vagy börtönbe zártak, 
akit csoport-, politikai- vagy 
vallási hovatartozása miatt 
üldöztek; mindenki, akit meg-
fosztottak a szabad cselekvés 
és választás lehetőségétől.

Történelmi visszatekintést 
Jónás Róbert, a Rendszervál-
tás Történetét Kutató Intézet 
és Archívum munkatársa 
tartott. A megemlékezésen 
az Erkel Ferenc Művészeti 
iskola diákjai és pedagógusai 
adtak műsort.  Az emléknap 
alkalmából „Rabszolgasorsra 
ítélve” címmel kiállítás is nyílt 
a kamaragalériában.

A KOMMUNIZUMUS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK
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Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy
a 2019 adóév I. félévben esedékes 

helyi adójukat 2019. március 15-ig 
fi zethetik meg pótlékmentesen!

Felhívjuk valamennyi gazdálkodó szervezet 
figyelmét – ide értve az Egyéni Vállalko-
zók Nyilvántartásában (EVNY) szereplő 
magánszemélyeket is –, hogy 2018. január 
1. óta elektronikus úton kötelesek kapcsola-
tot tartani az önkormányzati adóhatósággal 
cégkapun keresztül, az EVNY-ben szereplő 
vállalkozók pedig a saját KÜNY tárhelyük 
útján (ügyfélkapu)

A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
elektronikus ügyintézést biztosító kötele-
zettségének törvényi előírások alapján, az 
ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP 
e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az 
ügyfelek a www.cegled.hu oldalon keresztül, 
az Önkormányzati Hivatali Portálon érhet-
nek el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Ezen a portálon van lehetősége pl. az 
adózónak egy kiválasztott önkormányzati 
adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenlege 
lekérdezésére. A szolgáltatás igénybevéte-

léhez elektronikus azonosítás (ügyfélkapu) 
szükséges!

Az önkormányzati adóhatóság az arra köte-
lezettekkel kizárólag elektronikus úton tarthat 
kapcsolatot, papír formátumban

• nem szolgáltat adatot,
• nem küld egyenlegértesítőt és
• postai készpénz-átutalási megbízást.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötele-

zett adózó a fi zetési kötelezettségét belföldi 
pénzforgalmi számlájáról történő átutalással 
köteles teljesíteni.

Személyes tájékoztatást az Adóhatósági Iro-
da munkatársai adnak ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:
 Hétfő: 12.30-16.00
 Kedd: 08.00-12.00
 Szerda: 12.30-18.00
 Csütörtök: nincs
 Péntek:  08.00-12.00
Kérjük, az esedékes helyi adókat határidőben 

befi zetni szíveskedjenek!
Együttműködésüket köszönjük!

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

KÖZELGŐ HATÁRIDŐ
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Tájékoztatás általános iskolai 
felvételi körzethatárokról

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatala köznevelési feladatokat ellátó ható-
sági jogkörében eljárva a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 
bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdé-
seiben foglalt felhatalmazás alapján kijelölte 
és a következő elérhetőségen közzétette a Pest 
megye közigazgatási területén működő álla-
mi feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító 
általános iskolák körzethatárait a 2019/2020. 
tanévre vonatkozóan.

A ceglédi általános iskolák felvételi körzet-
határai – terjedelmi okokból – a Pest Megyei 
Kormányhivatal honlapján tekinthetők meg 
a www.kormanyhivatal.hu oldalon

Takáts László
polgármester
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Simon Ernő 30 éven keresztül 
volt annak a cégnek a vezető-
je, amely az Unghváry László 
által 100 évvel ezelőtt épített 
pincében elsősorban szovjet 
piacra készítette a nem ke-
vés alkoholfokkal bíró italo-
kat. A borrend tiszteletbeli 
elnök-nagymestere vezette 

körbe az érdeklődők népes 
táborát és mesélt azokról az 
évekről, amikor a cég és így a 
pince is virágkorát élte. A fala-
kon még ott vannak a számo-
zások, látható, hol is tárolták 
egykor az óriási mennyiségű 
bort.Nyomon követhető még 
a bor útja – ám már jócskán 
vesztett egykori fényéből és 
szépségéből a Schéner Mihály 
Kossuth-díjas keramikus által 
készített „mézeskalács fal”. 

Mint ahogy az egykor pado-
kat takaró báránybőrökből 
is már csak néhány darabka 
maradt. Díszes fal, padló és 
báránybőr. Ebbe a pincébe 
invitáltak ugyanis egykor min-
den „fontos” Ceglédre érkező 
vendéget. Utoljára Németh 
Miklós egykori miniszter-
elnök kóstolhatott itt bort, 
de a magyar űrhajós, Farkas 
Bertalan is megízlelhette az 
alföldi nedűket. 

Több mint 20 éve a Múzeum 
és Gubody utca közötti épüle-
tek alatt húzódó pince bezárt. 
Előtte azonban 5000 négyzet-
méteren 38 hordóban 42 ezer 
hektoliter italt tároltak. Évente 
30 millió liter bor indult innen 
útnak. A városon áthaladó kis-
vasút naponta kétszer húzott 
ide tartálykocsikat, vagonokat, 
hogy elindulhasson az értékes 
árucikk. Volt, hogy az Ungh-
váry pince napi 20 vagont is 
megrendelt a vasúttársaságtól.  
Az exportra készített borok 

alkoholtartalma ráadásul na-
gyon magas, 18,5 százalékos 
volt. Ezt úgy érték el, hogy 
évente megközelítőleg 2,5 mil-
lió liter tiszta szeszt használtak 
fel – mesélte Simon Ernő. Volt 
olyan nap, hogy a tiszta szesz-
ből – amiből az átlagember alig 
tudott beszerezni egy kis üveg-
gel is – 60 ezer liter fogyott el. 
Az export fő iránya a Szovjet-

unió volt. Az ellentételezés 
pedig sok esetben nyersolaj 
volt. Ezzel a borgazdaság nem 
igazán tudott mit kezdeni, 
ezért leleményességgel dol-
lárért eladták Ausztriának. 
A kisvasútat megszüntették, 
viszont a hordógyár Cegléd-
re települt, hogy csak a pince 
számára évente 30 ezer hordót 
gyártson.  A pince 1995-ben 
bezárt. A jellegzetes szagok, il-
latok eltűntek. A helyiségekben 
azonban még emlékeztetnek 
tárgyak, feliratok Unghváry 
László hagyatékára, az egykor 
óriási forgalmat lebonyolító 
pincére. 

Bekker

Van, aki dolgozott ott. Van, aki látta még a ház előtt megálló 
vonatot. Sokan vannak, akik emlékeznek még az utcára áradó 
jellegzetes illatokra, szagokra. Ám kevesen vannak, akik az el-
múlt években beléphettek az egykor óriási forgalmat lebonyolító 
Unghváry Pincébe. Rendhagyó látogatásra, tárlatvezetésre 
néhány órára újra megnyílt a most már kissé titokzatos és régi 
fényét vesztett hely Kossuth Ferenc utcai kapuja.

RENDHAGYÓ PINCELÁTOGATÁS
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TESZEDD! 
Cegléd Város Önkormányzata az idén is 

részt vesz az országos akción és arra kéri a 
lakosságot, hogy amennyiben tenni szeretné-
nek környezetük érdekében, csatlakozzanak 
a rendezvényhez.

A hulladékgyűjtésre az alábbi időpontok-
ban kerül sor:

2019. március 22-én (pénteken) 
08:00-14:00 és 2019. március 23-án 

(szombaton) 08:00-16:00
Az iskolák, hivatalok, közületek, gazdasági 

társaságok részvételére 2019. március 22-én, a 
magánszemélyek, családok, baráti társaságok, 
lakóközösségek, egyesületek 
segítségére 2019. március 
23-án számítunk. Ameny-
nyiben Önt is zavarja, hogy 
utcáink, tereink, parkjaink 
látképét a szemét csúfít-

ja el, és tenni szeretne egy tisztább, szebb, 
élhetőbb Ceglédért, kérjük, vegyen részt a 
rendezvényen, mert céljainkat csakis együtt 
érhetjük el! Mindannyiunk érdeke, hogy egy 
tisztább, rendezettebb városban élhessünk. A 
magánszemélyek, családok, baráti társaságok, 
lakóközösségek, egyesületek részére biztosí-
tunk lehetőséget új gyűjtőpont létrehozására 
is, amennyiben ilyen javaslattal szeretnének 
élni. Amennyiben önálló javaslatuk nincs, 
biztosítunk csatlakozási lehetőséget már 
meglévő gyűjtőpontokhoz. 

Kesztyűt, hulladékgyűjtő zsákokat biz-
tosítunk. Jelentkezni lehet 2019. március 
14-ig: személyesen a Ceglédi Közös Önkor-

mányzati Hivatal Hatósági 
és Igazgatási Irodájában 
(2700 Cegléd, Kossuth tér 
1., 133. iroda) e-mailen: 
kovacs.miklos@cegledph.hu 
telefonon: +36 53 511 423.

Az Értem belüli, a Névtelen, 
a Nullás dűlő és az Ölyv utca 
a felső rétegen szórtalapos 

stabilizált burkolatot kapott. 
Napokon belül pedig ugyan-

ezzel a munkával végeznek a 
Pesti dűlő és a Seres dűlőben 
is szakemberek. A tervek sze-
rint május végéig az összes 
dűlő mart aszfalt burkolatot 
kap. Mint már beszámoltunk 
róla, hét dűlő újul meg egy 
korábban elnyert támogatás-
nak köszönhetően. A ceglédi 
önkormányzat mintegy 100 
millió forintot nyert vidék-
fejlesztési forrásból. A pályá-
zatból a burkolat stabilizálása, 

csapadékvíz elvezetés, padka 
rendezés valósulhat meg 6.324 

méteren és 3 m szélességben. 
A szakemberek ütemterv sze-
rint haladnak a munkákkal.

ÜTEMTERV SZERINT HALADNAK
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MEGSZÉPÜLT 
AZ 

ÜGYÉSZSÉG

Újra régi fényében tün-
dököl az Ügyészségnek he-
lyet adó belvárosi épület. A 
szakemberek tavaly a bádo-
gosmunkákat végezték el, 
megújult a tető, majd a hom-
lokzat szépült meg. Pótolták 
az eredeti stukkókat és kő-
babákat, visszaadva az épü-
let régi patináját. Mostanra 
pedig a lépcsőház is telje-
sen új arcát mutatja. Szépen 

ÚJABB TERVEK

Eredményes évet zárt tavaly a 76 taggal mű-
ködő Városvédő és Szépítő Egyesület. 
Az évértékelő gyűlésen az idei tervekről 
is beszéltek. Mint Kocsis István, elnök 
mondta: a városalapítók napján újabb 
ajándékot szeretnének adni Ceglédnek. 
Ezúttal egy ceglédi kannaoszloppal ked-
veskednek majd a városnak. Folytatják 
a település szépítését, a Rákóczi úton 
parkosítani szeretnének, és jónéhány 
helyen eltüntetik majd a falfirkákat. 

Tervük, hogy újabb családokat vonnak be az 
egyesület életébe. Tavaly 9 felnőtt és családja 
csatlakozott a városszépítő munkához. 

FELHŐK FELETT 
– NEPÁL
Nepál különleges világát mutatta 
be Vajda Zoltán, aki eddig életé-
ben háromszor járt a dél-ázsiai 
országban. A hegyek szépsége, 
valamint az emberek mentalitása 
nagyon megragadta az utazót, aki 
még 18 éves korában fogadta meg: 
addig nem halhat meg, míg nem 
járt Nepálban.

helyreállították a belső teret, 
és kicserélték a nyílászárókat 
is – természetesen a műemléki 
előírásoknak megfelelően. Az 
épület külső-belső felújítása 

mintegy 30 millió forintba ke-
rült. Az ingatlanon 20-25 évig 
biztosan nem kell komolyabb 
munkákat végezni – tájékozta-
tott a Várvag Kft . ügyvezetője.

hírek
innen-
onnan
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Aktuális pályázat:

Emberi Er források Minisztériuma 

"A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása"

Támogatás összege: 670.000 Ft. - vissza nem térítend  támogatás

Kedvezményezett: Lövész Utcai Óvoda

Projekt id szak: 2018. szeptember 01.-2019. június 30.

 

Tehetségkuckók a Lövész Utcai Óvodában 

 

Óvodánk pályázatot nyújtott be az Emberi Er forrás Támogatáskezel  által meghirdetett    
„A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” cím  nyílt 
pályázatra. 

A pályázatban vállalt két f  tevékenység: Mozgás-tánc valamint a logika-matematika 
tehetségterület. 

Intézményünkben a tehetségcsírák felkarolására már az elmúlt években is tudatos figyelmet 
fordítottunk, igyekeztünk észrevenni a kiemelked  képességre, képességekre utaló jeleket. 
Az azonosítás szempontjából sokrét , örömteli játékot, tevékenységet, a közvetlen 
tapasztalatszerzést, kísérletezést biztosítottuk a gyermekek számára – az élménypedagógia 
módszereit felhasználva – hogy kipróbálják, mi érdekli ket, miben ügyesek és miben tudnak 
kiteljesedni.  

A tehetség felismerésében az óvodapedagógusnak kulcsszerepe van. F  feladata az, hogy a 
mindennapokban felismerje az átlagon felüli képességeket és egyéni módszerekkel fejlessze 
azokat a csoportban, vagy azon kívül. 

Ebben a nevelési évben a megnyert pályázat két területére összpontosítottunk és az 
óvodapedagógusok tapasztalata, megfigyelése alapján azokat a gyermekeket választottuk ki 
a tehetségm helyekbe, akik az átlagtól eltér  képességeket, érdekl dést mutattak a mozgás-
tánc, valamint a logika-matematika területén.  

A pályázat segítségével gazdagabbá vált eszköztárunk, hiszen több új fejleszt  játékot, 
digitális eszközt tudtunk vásárolni. Lehet ségünk nyílik majd kimozdulni az óvodából küls  
helyszínekre, kirándulásokra. Így még vonzóbbá, színesebbé tudjuk tenni a 
„Tehetségkuckókban” a Lövész Utcai óvodások pillanatait. 
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Felnőttként ma is nagyon 
szeretek a mesék világában 
kalandozni. Nagyszüleim 
történetei átszőtték gyermek-
koromat és ezt a példát adtam 
tovább a gyermekeimnek is. 
Mesét szerető, olvasó felnőtté 

cseperedtek, akik nosztalgiá-
val emlegetik az esti diafi lm-
vetítéseket a gyermekszoba 
mennyezetén, a házi bábjá-
tékokat és a temérdek mese-
könyvet. Na meg az „igazi” 
meséket! Amit a közös családi 

élményekből kellett kitalálni, 
szereplővé előléptetve egy ovis 
társat, a postás nénit vagy 
éppen a kiránduláson meg-
csodált hangyabolyt. Hiszen 

nem csak Grimmnek, An-
dersennek vagy éppen Elek 
apónak határtalan a fantázia 
világa.

A kisgyermeknek fontos 
minden inger: legyen az egy 
mondóka, dal, mese vagy 
színházi játék, persze az élet-
korának megfelelően. Mind-
ez nagy szerepet játszik az 
értelemgazdagságának fejlő-
désében. Idővel megtanul kü-
lönbséget tenni a jó és a rossz 

Bábvarázslat, az Üveghegyen innen
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között, a valóság és a mese 
között. Mert bármennyire is 
reménykednek, végül mégis 
megértik, hogy tündérek, sár-
kányok és beszélő állatok csak 
a mesékben léteznek.

De addig is, amíg a valóság 
és a varázslat mezsgyéjén jár-
nak, fogjuk meg a kezüket s 
induljunk közösen a mesék 
birodalmába. Ehhez pedig 
nem kell a hétmérföldes csiz-
mát a lábunkra húzni, hiszen 
helybe jön a bábvarázslat, ide 
Ceglédre, hónapról hónapra. 

Azt persze a szülőnek 
kell tudnia, hogy gyermeke 
mennyire és milyen színházi 
élményre nyitott. Ha ezzel 
tisztában van, nézőként pil-
lanatok alatt kézbe veszi a 
történet fonalát. 

Emlékszem, a pécsi Bóbita 
Bábszínház Diótörő előadá-
sára. Nem szólaltatták meg a 
bábokat a színészek, (nem volt 
szájbarágás), a zene, a mozgás 
és a gesztusok szőtték izgal-
mas cselekménnyé a darabot. 
Mindezt alátámasztotta a 
fényjáték és a magával ragadó 
díszlet. A gyerekek gyorsan 
eggyé váltak a szereplőkkel, 
szinte sodródtak a történettel. 

A bábszínház a színjátszás 
egyik legősibb formája, ame-
lyet minden kor új hagyomá-
nyokkal gazdagított. Három 
évtizeddel ezelőtt szentség-
törésnek számított a para-
ván elé kimenni, ma már a 
paravános bábjáték számít 
különlegesnek. A színészek 
együtt élnek, lélegeznek, érez-

nek, énekelnek a bábokkal a 
színpadon. Van, hogy sötét 
lepelbe burkolózva, mert a 
fénybe tartott fi gurák így te-

remtenek tökéletes illúziót, 
máskor színesbe öltözve a 
díszlettel harmonizálva lép-
nek elénk. 

Bármelyikről legyen is szó, 
varázslat a gyerekek számára 
éppúgy, mint az előadás ide-
jére gyermekké váló felnőttek 
számára. 

A bábszínház legnagyobb 
ünnepére készülünk Ceglé-
den. A Bábszínházi Világna-
pot – március 23-án délután 
– ki mással is ünnepelhetnénk 
a Kossuth Művelődési Köz-
pontban, mint a Kós Lajos 
alapította pécsi Bóbita társulat 
tagjaival. Azzal a társulattal, 
mely a vidéki bábegyüttesek 
közül elsőként kapott hiva-
talos bábszínházi státuszt, s 
amelynek tagjai nagy szerepet 
játszottak a bábozás modern 
hagyományainak kialakítá-
sában. Mesefeldolgozásaik 
sokfélesége kiemelkedő. Ezt 
több ízben is bizonyították 

már színpadunkon, s nem 
lesz ez másképp ezen a dél-
utánon sem.

Két klasszikus bábfi gura, 
Paprika Jancsi és Vitéz Lackó 
állják útját Torzonborznak, s 
vetnek véget a galád rabló gaz-
tetteinek. A mesefeldolgozást 
zenei betétek és a színészek 
játéka, a szereplők humora 
teszi élménygazdaggá, s olyan 
értékeket közvetít a darab, 
mint a segítőkészség, becsü-
letesség, empátia, bátorság, 
tisztelet. 

A színházi élményt követő-
en a Bóbita Bábszínház elmúlt 
hét mesebeli esztendejének 
szereplőiből nyílik kiállítás a 
kamaragalériában. Fehérlófi a, 
Hüvelyk Matyi, Boróka király-
kisasszony és társaik utoljára 

lépnek közönség elé, majd 
hazatérésük után a tervezők 
asztalán születnek újjá, már 
egy másik történetben.

Van hát mivel megtöltsük 
mesebeli tarisznyánkat ezen 
a hétvégén. 

KozI
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A városi könyvtárban gya-
korlatot szerzett, a főisko-
lán-egyetemen rendszerezte 
tudását, a közgazdasági isko-
lában, valamint a Losontzi 
iskolában pedig nap mint 
nap kamatoztatja mindezt. 
Kötelező feladatain túl folya-
matosan új és új kihívásokat 
keres. A Közgáz könyvtára 
az ő munkája révén vált az 

iskola legfontosabb közössé-
gi terévé, egyben tevékeny-
ségével a város egészére is 
kiható kulturális központtá. 
Kovács Anikó Ágnes könyv-
tárostanár a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából vehette át 
a Cegléd Város Kultúrájáért 
elismerést. 

– Hogyan fogadta az el-
ismerés hírét?

– Karácsonyi ünnepi ebéd 
volt az iskolában, az igazgató-
nő egy hivatalos levelet adott 
a kezembe – alá kellett írnom 
az átvételt ott rögtön, a te-
rített asztalnál –, amelyben 
a kitüntetésről értesítettek. 
Az első gondolatom az volt, 
hogy miért pont én miért 
pont most. Azután próbál-
tam valami ideológiát találni 
magamnak, átgondolni, hogy 
hoztam-e létre olyan mara-
dandó dolgot, amiért ilyen 
nagy elismerés jár. Arra jutot-
tam, hogy nincs ilyen, viszont 
szép képzavarral élve nagyon 
sok kis téglát építettem 18 éves 
korom óta a kultúra házának 
falába.

– Mi vitte a könyvtár vilá-
ga felé?

– A könyvek, az olvasás 
szeretete. Folyton szidtak 
gyerekkoromban, mert annyit 
olvastam. Mindig és mindent 

A CEGLÉDI KULTÚRA KIVÁLÓSÁGAI

Kovács Anikó Ágnes könyvtárostanár
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és mindenhol olvastam tulajdonképpen. Egye-
temre nem kerültem be érettségi után, ezért 
munkát kerestem és kaptam a könyvtárban.

– 1983 és 2000 között a Városi Könyvtár, 
2000 óta pedig a Ceglédi Közgazdasági 
és Informatikai Szakközépiskola könyv-
tárosaként majd könyvtárostanárként 
dolgozott, dolgozik. Hosszú évek egy-egy 
munkahelyen. Nagyon hűséges típus…

– Alapvetően igen. A mai napig a könyvtár-
ban dolgoznék talán, ha a két legfontosabb, 
a két lányom nem lép az életünkbe. Amikor 
kicsik voltak, úgy éreztem, könnyebb össze-
egyeztetni az iskolai munkát a gyermekne-
veléssel. Ám nagyon nehezen szakadtam el a 
kollégáktól. Sokat tanultam a városi könyv-
tárban, gyakorlatilag mindent a szakmáról, 
a könyvtári szolgálatról. A főiskolán és az 
egyetemen rendszereztem azt a gyakorlati 
tudást, amit a könyvtárban megszereztem.

– 1998-ban könyvtárosi, 2001-ben in-
formatikus könyvtárosi, 2013-ban pedig 
gyógypedagógusi diplomát szerzett. Dip-
lomái mellett 2007-ben könyvtári szakértő 
és szakfelügyelő szakképesítést szerzett. 
Ennyire fontos volt a folyamatos képzés?

– Mindig hajt a kíváncsiság, ezért képeztem 
folyamatosan magam. A biblioterápiás képzést 
is elkezdtem, ám végül azt nem fejeztem be, 
de a gyakorlatban alkalmazom a megszerzett 
tudást. A könyvtári szakértőséget és szakfel-
ügyelőséget már nem gyakorlom. Lelkileg 
megterhelő más emberek munkáját vizsgálni, 
minősíteni. A szakfelügyelői munka legidő-
igényesebb része az volt, hogy megnyugtassam 
a kollégákat. Érezzék, nem bántani akarok, 
hanem a pozitívumokat megtalálni. 

– Könyvtárosi hivatásában a Városi 
Könyvtáron és a Művelődési Központon 
túl együttműködik az ifjúsági könyvtárral 
és a ceglédi iskolák könyvtárosaival is. Mi-
ért fontosak ezek a kapcsolatok?

– Úgy lehetek hatékony, ha együtt tudok 
működni másokkal. Ez az iskolában is igaz. 

Ráadásul mindez nagyon fontos ahhoz, hogy 
a fi ataloknak lehetőségeket tudjunk keresni 
és kínálni. Például tehetséges fi ataloknak be-
mutatkozási lehetőséget. 

– Az iskolai diáknap szervezésébe is óri-
ási energiával veti bele magát valamint 
a 2005-ös „Nagy Könyv” programsoro-
zatból alaposan kivette részét, amikor is 
megszervezte, hogy heteken keresztül 
a szünetekben egy-egy diák vagy tanár 
kedvenc könyvét mutassa be az érdek-
lődőknek.

– Ezt nagyon szerettem, mert nagyon so-
kan beszéltek a kedvenc olvasmányaikról. De 
ugyanilyen kedves számomra a könyvtárak 
éjszakája is, ahol szintén a kollégákkal és a 
fi atalokkal közösen hozunk létre érdekes 
és szórakoztató programokat. Az olvasás, 
a történetek megszerettetése a cél, mert az 
egymásnak mesélt történetek fontosak, akár 
írjuk, olvassuk vagy akár elmondjuk egy-
másnak azokat.

Bekker

Az alábbi helyszínen és időpontokon várunk Téged:
10:00-11:00 között Cegléd, Művelődési Ház (Kossuth tér 5/a)

A megadott dátumok közül 
bármikor jöhetsz, az időpont mindig 

azonos lesz

 2019.03.12.

2019.04.02. vagy 2019.04.23.
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A magyar kistájak természete 
a színesség és a faji gazdagság. 
A nagy rendezőelvet nehéz 
megnevezni, de annál egy-
szerűbb az „eredményeket” 

láttatni. A Duna-Tisza köze 
északi felének benépesülése 
együtt járt, hogy a megnőtt 
népesség több lakó- és műkö-
désteret kívánt. Akadályt je-
lentett a szabadon nyargalászó 
homok és nem ritkán a felesle-
ges víz. Ahol sajátos buckás és 

mélyedékes felszín alakult ki, 
ott a mélyedékekben – nyárfás 
és más vízigényes növények 

telepedtek meg (és mocsári 
mészkő „termett”), a dűné-

Mocsári kosbor 
(Vásártéren)

Vitézvirág (Csíkosszél 
mélyebb része)

Mocsári nőszőfű 
(Zöldhalom-Tőzeges)

Buglyos szegfű 
(Zöldhalom-Tőzeges)

Őszi kikerics 
(Ugyeri 0-s dűlő)

Cegléd környéki növényritkaságok II.
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ken pedig a szárazságkedvelő 
boróka és kísérő növényei 
(Tatárszentgyörgyön és Bu-
gacon maradt meg).

A felszíni és felszín közeli 
vizek aránya a vízrendészeti 
munkákkal nagyon lecsök-
kent…   Cegléd nemcsak 
föld-és talajtani értelemben, 
hanem a száraztűrő és víz 
menti növények vonatkozá-

sában is átmeneti jellegű. A 
válogatás mintegy 40 éves 

terepjárás képeiből állt ösz-
sze, nem manipulált viszont 
a válogatás. Célszerű még az 

olvasó fi gyelmét felhívni a nö-
vényfajok virágszínére. Ehhez 
is még egy megjegyzés, a nagy 
pacsirtafű és az odvas keltike 
korán (áprilisban) virágzik, 
a többi később – és kéken…

ESDÉ

KÁNTOR JÓZSEF képzőművész és ZAKAR 
JÓZSEF ceglédi keramikusművész kiállítása 
nyílik 2019. március 9-én, szombaton 16.00 
órakor a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben.

A kiállítás egymásra rímelő konstrukci-
ókat mutat be. Kántor József képzőművész 
rétegekre épülő kompozíciói síkban, Zakar 
József keramikusművész autonóm plasztikái 
térben hozzák létre a geometria harmóniáját. 
A kiállítást köszönti: Pelyhe József, Gödöllő 
város alpolgármestere. A kiállítást megnyitja: 
Keppel Márton művészettörténész. A tárlat 
április 28-ig tekinthető meg Gödöllőn, a Kö-
rösfői u. 15-17.sz alatt. www.facebook.com/
GodolloiIparmuveszetiMuhely

Nagy pacsirtafű 
(Csíkosszélen)

Odvas keltike 
(Dolinában)

Széleslevelű gyapjúsás 
(Zöldhalom-Tőzeges)

Szibériai nőszirom 
(Nagyerdő menti árkok)
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A város pályázaton nyert két 
és fél millió forintot a Szé-

chenyi és Rákóczi út sarkán 
álló világháborús emlékmű 

felújításra. Még az év első fe-
lében megszépülhet a szobor 
és annak talapzata.  Emellett 
a hősi halottak nevét tar-

talmazó feliratokat is újra 
festik.  A munkálatok során 
az emlékmű teljes bronz fe-
lületét magas nyomású száraz 
szemcseszórással fém tisztára 
pucolják, majd az anyaghibák 
és plasztikai sérülések helyre-
állítása után a felületeken el-
végzik az újra patinázást. A kő 
és műkő elemeket letisztítják, 
a repedéseket, hibákat kijavít-
ják majd az emlékművet anti 
graffi  ti vegyszerrel kezelik. 
A felújítással a tervek szerint 
júniusig végeznek. 

A HŐSÖK EMLÉKE
Még a világháború alatt, 
1917-ben született az a tör-
vénycikk, amely arra köte-
lezte a magyar települése-
ket, hogy a világháborúban 
elesett polgáraik tiszteletére 
emlékművet állítsanak. Ceg-
léden – a Rákóczi út és a Szé-
chenyi út sarkán álló – hősi 
emlékmű 1927-ben készült 
el. Damkó József alkotásán a 
csapatát rohamra vezető fő-
tiszt, a zászlót magasra tartó 
gyalogos, a daliás kürtös és 

az obeliszk tetején a „Had-
úr” kardját őrző turulmadár 
látható. A szobor 7 méter 
magas obeliszkjén 26 tiszt, 
145 altiszt és 621 közkatona 
neve olvasható. 1927 május 
utolsó vasárnapján tartották 
a hivatalos megemlékezést, a 
Hősök Napját, ekkor avatták 
fel a szobrot. A hősök szob-
ráról képeslap is készült. 
1991-ben Novák István tervei 
alapján emlékfalat emeltek az 
emlékmű köré, ahol már a 
II. világháború áldozatainak 

nevei is olvashatók. Az avatá-
son Antall József is részt vett. 

Régi képeslap a Hősök szobráról

MEGÚJUL AZ EMLÉKMŰ
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

FELNŐTT 
ORVOSI ÜGYELET

Helye: Cegléd, Rákóczi út 

51-55. szám alatt (a volt 

Tömörkény patika épüle-

tében) Telefonszám: 06-1-

301-6969.

GYERMEKORVOSI 
ÜGYELET

Hétvégén és ünnepnapon reg-

gel 8 órától este 20 óráig! He-

lye: Cegléd, Rákóczi út 51-55. 

szám alatt (a volt Tömörkény 

patika épületében) Telefon-

szám: 06-1-301-6969.

Orvosi és gyógyszertári Orvosi és gyógyszertári 
ügyeletekügyeletek

Március 7. Szent Anna Gyógyszertár Cegléd, Kőrösi 

út 11. Telefonszám: 316-620 Készenléti telefonszám: 

06 20 369 0110.

Március 12. PatikaPlus Gyógyszertár Cegléd, Ma-

lomtó szél 30. TESCO Áruház Telefonszám: 500-252 

Készenléti telefonszám: 06 20 269 0075.

Március 8.  Belvárosi Gyógyszertár Cegléd, Szabadság 

tér 9. Telefonszám: 500-079 Készenléti telefonszám: 

06 70 296 2869.

Március 13.  Tömörkény Gyógyszertár Cegléd, Rákóczi 

út 46-49. Telefonszám: 310-524 Készenléti telefon-

szám: 06 30 531 8675

Március 9.  Gyógyír Gyógyszertár 2700 Cegléd, Rákó-

czi út 7. Telefonszám: 319-200 Készenléti telefonszám: 

06 30 333 4401.

Március 14.  Szent Imre Gyógyszertár Cegléd, Szent 

Imre h.u.22. Telefonszám: 500-562, 315-845 Készenléti 

telefonszám: 06 20 579 2659

Március 10. Pingvin Patika Cegléd, Múzeum u. 2-4. 

Telefonszám: 500-295 Készenléti telefonszám: 06 

30 989 7341.

Március 15. Kígyó Patika Cegléd, Reggel u. 2. Te-

lefonszám: 315-114 Készenléti telefonszám: 06-20/ 

476 0699.

Március 11. Schulek Gyógyszertár Cegléd, Kőrösi 

út 51. Telefonszám: 500-603, 500-604 Készenléti 

telefonszám: 06 30 531 8678.

Március 16.  Felszegi Gyógyszertár Cegléd, Baj-

csy-Zsilinszky tér 3/a. Telefonszám: 500-785 Készenléti 

telefonszám: 06 30 407 1320.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Március 9-10. (szombat-va-

sárnap): Dr. Nagy Barnabás  

Cegléd, Pesti út 28., T: 06-

30/938 8078. Március 15. 
(péntek ) Dr. József András 

Albertirsa, Táncsics u. 3. T: 06-

20-530-5521. Március 16-17. 
(szombat-vasárnap): Dr.  Ádám 

Tamás Albertirsa, Dánosi út 7. 

T: 06-30/942- 8707.

Ügyeleti időben a szolgáltatási 
díjak magasabbak a hétköz-
napokon megszokottaknál!
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Ady halálának 100. évfordulója 
megmozgatta a kultúra iránt 
elkötelezetteket. Cegléden ja-
nuár 7-én volt Ady műveiből 
felolvasóest a könyvtárban Az 
est sikerének híre elterjedt, 
így – örömünkre – ismétlésre 
is sor került, illetve lesz még 
folytatás is.

Ady örök!
Az Irodalmi Kör városi 

könyvtárban tartott felol-
vasóestjéről már beszámol-
tunk a Ceglédi Hírmondó 
2. számában. Február 15-én 
– meghívásra – Csemőben is 
előadta a Kör az Ady Endre 
műveiből szerkesztett össze-
állítást. A helyszín a Polgár-

mesteri Hivatal díszterme 
volt. A szervezők bevonták 
a csemőieket is a szereplők 
közé (ez elismerést érdemel!). 
Sok résztvevő, szereplő, ér-
deklődő közönség vett részt 
az esten, amelynek keretében 
megalakult a csemői Irodal-
mi Kör is, Bartha Melinda 
vezetésével. Az est végén 
Bögös István alpolgármester 
köszönte meg a szereplőknek 
egy-egy szál jácinttal a „tava-
szi varázslatot” (stílusosan a 
lányok rózsaszín, a fi úk kék 
virágot kaptak).

Meg kell még említeni, hogy 
a csemői könyvtárban január 
22-étől Ercsei Lenke ceglédi 

szobrászművész alkotásait 
mutatták be, ezt az Irodalmi 
Kör tagjai is megtekintették.

Az Irodalmi Kör vendégsze-
repléseinek sorozata Cegléd-
bercelen folytatódik. Április 
12-én a Költészet Napja al-
kalmából lesz Ady-est. 

Lehetséges, hogy még to-
vábbi vendégjátékok várnak 
az Irodalmi Körre, hogy ezek 
Ady műveit fogják felidézni, 
vagy a tavalyi nagy sikerű Jó-
zsef Attila-est kerül ismétlés-
re, azt ma még nem lehet tud-
ni. Az minden esetre öröm, 
hogy városunknak a kultúra 
is „exportképes” tereméke!

JI, a Krónikás

Cegléd köztiszteletben álló 
gyermekgyógyászának nyílt 
fotókiállítása február 22-én a 
gimnázium dísztermében, 
a Ceglédi Kossuth Gimna-
zisták Öregdiák Egyesülete 

szervezésében. Megtekinthe-
tő március 29-ig. A megnyitó 

– rendhagyó módon – két 
tartalmas beszélgetésből állt, 
egyrészt hobbijáról, a fotó-
zásról, illetve a doktor úr 

életéről, pályafutásáról. Erről 
– terjedelmi okok miatt – a 
Ceglédi Hírmondó követke-
ző számában számolunk be.

JI, a Krónikás

DR. JÓJÁRT GYÖRGY KIÁLLÍTÁSA A GIMNÁZIUMBAN

CEGLÉDI KULTÚREXPORT
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Kosaras Lászlóné segédápo-
lóként kezdte az I. belgyó-
gyászaton, majd elvégezve az 
ápolói és asszisztensi szakot, 
később az Egészségügyi Fő-
iskolán szerzett diplomát. 
1991-től látja el a neurológia 
osztály főnővéri feladatait. A 
45 ágyas osztályon mintegy 
15 ápoló dolgozik. Mint a fő-
nővér mondta: nagyon büszke 
kollégáira, az összeszokott 
csapat rengeteget tesz a bete-
gek testi-lelki gyógyulásáért. 

KOSARAS LÁSZLÓNÉ: 
Mindent megteszünk – sok-
szor erőn felül –, hogy bete-
geink gyógyultan távozzanak 
a kórházból. Nagyon jó a kol-
lektíva, és ez elengedhetetlen 
is, főleg ebben a szakmában. 
Mai napig hivatásként tekin-
tek a munkámra. Ezt másként 

nem lehet és nem is érdemes. 
Nagyon örülök a miniszteri 
elismerésnek, nem is gondol-
tam, hogy ennyien gratulál-

nak és ennyi szeretetet kapok. 
Hálás vagyok érte!

Az ápolói pálya nehéz de 
mégis az egyik legfeleme-
lőbb, leggyönyörűbb hivatás, 
ha újrakezdeném, ugyanezt 
választanám – teszi hozzá 
Kosarasné Hajni. A minisz-
teri oklevél otthonom egyik 
legszebb éke! – zárta gondo-
latait a főnővér.  

Rengeteg gratulációt kapott kollégáitól, barátoktól, ismerősök-
től és a betegektől Kosaras Lászlóné. A Toldy Kórház neuro-
lógiai osztályának főnővére miniszteri elismerést vehetett át a 
közelmúltban Budapesten az ápolók napi ünnepégen. Kosaras 
Lászlóné 40 éve van a pályán, a ranglétra minden fokát meg-
járta. A főnővér lelkiismeretes, magas szintű szakmai munkáját 
ismerték el az országos kitüntetéssel.

„HIVATÁSKÉNT TEKINTEK A MUNKÁMRA!”
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Közvetlenül az I. világháborút 
követően alapította a Mór-
ról Ceglédre házasodott Tetz 
György tánc- és illemtanár a 
Tetz Tánciskolát. 
A helybéli társasági élet köz-
kedvelt színterét a második 
világégést követően szovjet, 
majd magyar tisztek klubja-
ként, később ÁFÉSZ bútor-
raktárként üzemeltették és 
alaposan lelakták. Az épület 
többszöri tulajdonostárscserét 
követően a 2010-es évek ele-
jén ismét a család birtokába 
került. Ahol most művészeti 
iskola működik, amelynek 
munkájáról kérdeztem prof. 
dr. Mihálka Györgyné igaz-
gatót és fi át, a hajdani tánc-
iskolát alapító dédunokáját, 
a fenntartó ügyvezetőjét dr. 
Mihálka Györgyöt. 

Prof. dr. Mihálka György, 
felesége és fi uk  2004 nyarán 
alapították meg a Tetz Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
ményt, amelynek neve ma 
már Tetz Alapfokú Művészeti 
Iskola. Induláskor képző-, 
zene-, tánc- és színművé-

szeti ágon indult a képzés. 
Az első években 600 fölötti 
létszámmal működött az is-
kola, húszat meghaladó tanári 
létszámmal. Délutáni órákat 
tartottak a ceglédi, újszilvási, 
nyársapáti és tápiószelei isko-
lákban. A jelenleg is folytatott 
gyakorlat szerint heti négy 
tanórát tartanak a gyerekek-
nek.  Azokat veszik fel, akik az 
adott év szeptember elsejéig 
betöltik a hatodik életévüket. 
Természetesen ennél idősebb 
általános- és középiskolások 
is beiratkozhatnak.

A Tetz Alapfokú Művészeti 
Iskola kizárólagos feladata a 
ceglédi és a Cegléd környéki 
fi atalok művészeti fejlődésé-
nek, nevelésének, kulturális 
életének a támogatása. Tánc- 
és képzőművészeti oktatást 
folytat az intézmény. Az iskola 
célja a tehetségek gondozása, 
veleszületett vagy szerzett ké-
pességeik továbbfejlesztése, 
megtalálni számukra azt az 
„utat”, amelyen elmélyülten, és 
eredményesen fejlődhetnek és 
képesek legyenek az átlagost 

túlhaladó teljesítményekre. 
2007-ben az országos szak-

mai minősítési eljárásban az 
iskolát kiválóra minősített 
alapfokú művészetoktatási 
intézményként értékelték. 
Új tanszak és telephely in-
dítása okán 2011-ben, újabb 
minősítést követően, jóvá-
hagyták a kiváló minősítési 
fokozatot. 2010-ben az iskola 
munkájának elismeréseként 
megkapta az Alapítványi és 
Magániskolák Egyesületének 
„Minősített intézmény” dísz-
tábláját, amelyet 2017-ben 
újból sikerült elnyerni.

Az iskolában jelenleg a di-
ákok tánc-, képző- és zenei 
művészeti ágakon, társastánc, 
néptánc, festészet, grafika, 
zongora, hegedű és képző-
művészeti tanszakokon dél-
utáni foglalkozások kereté-
ben előképző, alapfokú, és 
továbbképző évfolyamokon 
szerzik meg ismereteiket. A 
csoportok most Cegléden, 
Nyársapáton, Tápiószelén, 
Monoron, Nyáregyházán, 
Nagykőrösön és Törtelen 

Művészeti oktatás alapfokon
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működnek. A táncművészeti 
és a képzőművészti szakokon 
12 évre kiterjedő oktatási 
programmal rendelkeznek. A 
tantestületi változások miatt 
egy ideje elmaradt a szín-
művészeti szak. Jelenleg 390 a 
tanulóink száma. Táncművé-
szeti szakon hatvan, zenemű-
vészetin húszegynéhányan, 
s a többiek képzőművészeti 
szakon tanulnak. A táncot és 
a képzőművészetet tanulók 
oktatása kétéves előképzővel 
kezdődik. 

A zeneszakon az első két 
esztendőben heti két órában 
szolfézst tanítanak, két órában 
pedig hangszeres képzést vé-
geznek. A képzőművészeten 
belül festészetet és grafi kát 
oktat kilenc tanáruk.  A tánc-
művészeti szak két tanára 
közül az egyik néptáncot, míg 
a másik társastáncot tanít. 
Zeneművészeti ágon zongo-
ra és hegedűszak működik. 
A két év előképző után hat 
esztendeig tart az alapfokú 
oktatás. Ennek befejeztével a 
tanulók művészeti alapvizsgát 
tehetnek.  Erről bizonyítványt 
állítanak ki a részükre. Aki 
szeretné, az további négy évig 
részt vehet úgynevezett mű-
vészeti továbbképző évfolya-
mokon. Aminek befejeztével 
művészeti záróvizsgát tesznek 
a diákok. 

A Tetz Alapfokú Művé-
szeti Iskola szoros és széles-
körű kapcsolatot tart fent 
a működési területén lévő 
általános- és középiskolákkal, 

önkormányzatokkal, továbbá 
kulturális- és közművelődési 
intézményekkel. A települé-
sek a táncosaikat, zenészeiket 
rendszeres fellépésre hívják 
állami ünnepekre és kulturális 
rendezvényekre. Képzőmű-
vészeik gyakran rendeznek 
tárlatokat az alkotásaikból. 
Nemrégiben a Nyáregyházi 

Falunapokon és február vé-
gén a Ceglédi Kossuth Lajos 
Gimnáziumban állították ki 
képeiket művészpalántáik. 
A ceglédi George Pal Film-
színházban öt esztendeje ren-
deznek tárlatokat, előre mag-
határozott tematika alapján 
készült művekből. Ilyen témák 
például: sci-fi , közterületek 
kívül és belül, a fi lmművészet 
festményekben. Ezért cserébe 
a diákjaik az iskolalátogatá-
si kártyájuk felmutatásával 
kedvezményes mozijegyet ve-
hetnek. Az iskola tanulói szí-
vesen látott fellépők, kiállítók 
a ceglédi Laska Fesztiválon és 
a Kossuth Napokon, amelyen 
tavaly nagy sikert aratott egy 

a Kossuth téren kifeszített 
nyolc méter hosszú molinó. 
A vászonra előre felfestették 
lakóhelyünk több jellegzetes 
épületének a kontúrját, és a 
közönség kiszínezhette azo-
kat. A szabadtéri festés lehe-
tőségét idén is biztosítják a 
település legnagyobb köztéri 
rendezvényén.

Megtudtam azt is, hogy 
rendszeresen pályáznak di-
ákjaik számára az Erzsébet 
táborokon való részvételre, s 
többször eredménnyel jártak. 
Idén természetesen ismét el-
küldik a pályázatukat.

Befejezésként dr. Mihál-
ka György elmondta, hogy 
hamarosan pályázatot írnak 
ki a megüresedett táncta-
nári állásukra, ugyanis ez a 
képzés elég szakember híján 
csak Monoron folyik. Továb-
bi álláslehetőséget kínálnak 
főállású pedagógus számára, 
akit irányítási és igazgatási 
feladatok ellátásával bíznak 
majd meg.

Kőhalmi Dezső
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Február 28-án Szilassi Lajos 
matematikus tartott előadást 
a gimnázium dísztermében a 
Bolyai geometriáról. Szilassi 
professzor nevét 1977-ben 
ismerte meg a világ, amikor 
a róla elnevezett Szilassi-po-
liédert felfedezte/megalkotta.

Nem nagyon kell bizony-
gatni, hogy a magyar mate-
matikusok a világ élvonalába 
tartoznak. Elég, ha csak Bolyai 
János vagy Neumann János 
nevét megemlítjük, de nem 
árt azt sem tudni, hogy Lo-
vász László, az MTA jelenlegi 
elnöke a ma élő legnagyobb 
matematikusok egyike a vi-
lágban, és szintén magyar 
az a Szemerédi Endre, akit 
2012-ben (eddig egyetlen 
magyarként) kitüntettek az 
Abel-díjjal, ami a matemati-
kusok Nobel-díja.

A mértani testek kutatá-
sában, megalkotásában is 
jeleskednek a magyarok. Gon-
doljunk csak a Rubik-kockára 
(működését algebrai csoport-
elméleti algoritmusokkal lehet 
leírni), a nemrég megalkotott 
gömböcre (amelynek mind-
össze két egyensúlyi helyzete 
van, egy stabil és egy instabil), 

vagy a Császár Ákos meg-
alkotta Császár-féle polié-
derekre, amelyeknek közös 
sajátosságuk, hogy nincs belső 
átlójuk.

Szilassi professzor a poli-
éderek (síklapokkal határolt 
mértani testek) kutatásában 
ért el nemzetközi hírű ered-
ményt. A Szilassi-poliéder 
maga elég bonyolult, 7 darab 
szabálytalan hatszög határolja, 
és van benne egy lyuk is (ún. 
toroid). Különleges tulajdon-
sága ennek a mértani testnek, 
hogy bármely két lapjának van 
közös éle, azaz minden lap 
szomszédos az összes többi 
lappal. Egyetlen másik ilyen 
poliédert ismerünk még, ez 

a négy darab háromszögből 
álló tetraéder.

A Szilassi-poliédert a világ 
több pontján köztéri szo-
borként is megjelenítették, 
így például Bonyhádon, a 
Michigan-tó partján, Francia-
országban (a „nagy” Fermat 
szülőházában) vagy Canber-
rában.

Szilassi Lajos gimnázium-
ban tartott előadásában szólt 
az euklideszi geometria fej-
lődéséről, a gömbi és a hi-
perbolikus geometriáról, a 
Poincaré-modellről. Az elő-
adást Geogebra-animációkkal 
illusztrálta. A gimnázium 
diákjai mellett több helyről 
is érkeztek érdeklődő mate-
matika tanárok, az előadás 
kedvéért még Mezőtúrról 
is érdemes volt ideutazni. E 
cikk szerzője – persze mate-
matikusként – nagy élvezettel 
hallgatta a neves szakembert.

Szilassi professzor nem elő-
ször tartott előadást a gim-
náziumban. Köszönet Volter 
Etelka igazgatóhelyettes asz-
szonynak, hogy a nagy hírű 
tudóst ismét meg tudta invi-
tálni városunkba.

JI, a Krónikás

Világhírű matematikus előadása a gimnáziumban



27. oldal

KÖNYVAJÁNLÓ

David Attenborough: 
EGY IFJÚ TERMÉSZETTUDÓS 

TÖRTÉNETEI 
„David Attenborough egy kihalás szélén álló 
embertípus képviselője. Egyike az utolsóknak, 
akik még eredeti pompájában látták az eső-
erdőt, az óceánt, a szavannát. Egy tűz körül 
üldögélt a vadászó-gyűjtögető törzsekkel. Jól 
megértették egymást, hiszen Attenborough is 
gyűjtött mindent, ami él és mozog: állatokat, 
hangokat, képeket és történeteket. Ezek különös 
egyvelege ez a kötet. Aki gyanútlanul olvasni 
kezdi, hamar egy fatörzsből kivájt kenuban 
vagy kényelmetlen függőágyban találhatja 
magát. És ha óvatlanul még beljebb merész-
kedik a sorok sűrűjébe, megtudhatja, mi teszi 
a természetfi lmest. Azt az embert, aki négy 
fal közé szorult embertársait újra és újra össze 
tudja kapcsolni a természettel.”

Molnár Attila Dávid 
természetfi lmes

1954-ben az ifj ú David Attenborough-nak 
káprázatos alkalmat kínált az élet: világ körüli 
útra indulhatott, hogy ritka és különleges ál-
latokat gyűjtsön a Londoni Állatkert számára, 
és minderről fi lmeket készítsen – a BBC új, 
Állatkerti gyűjtőutak című sorozatát.

Ez a könyv három ilyen utazás története. Tár-
saival a helybeli őslakosokkal együtt kutatott 
az akkori Brit Guyanában óriáshangyászok, 
Indonéziában komodói sárkányok és Para-
guayban tatuk után. Volt dolguk pirájákkal, 
dühös kúszósülökkel és szökésre mindig kész 
pekarikkal. 

Megküzdöttek a komisz terepviszonyokkal, 
a kiszámíthatatlan folyókkal, hogy megörökít-

hessék e távoli vidékek hihetetlen szépségeit 
és mesésen változatos élővilágát. Módszereik 
ma már idejétmúltnak tűnnek, de az állatok, 
növények, helybeli emberek és a környezet 
iránti csodálatuk és tiszteletük még mindig 
példamutató. 

A szerzőre oly jellemző szellemességgel és 
bájjal megírt történetek nemcsak az emléke-
zetes kalandokról szólnak, hanem arról az 
emberről is, aki rajongó szeretetet ébresztett 
bennünk a természet iránt, és lelkesedése 
azóta is töretlen.

Pap Zoltán
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Horváth Gábor önkormányzati 
képviselő a februári testüle-
ti ülés után a Ceglédi Városi 
Televízió Városháza Magazin 
című adásában megismételte a 
Roma Önkormányzatra mon-
dott súlyos állításait. Kértem 
Jakab Istvánt, a kisebbségi ön-
kormányzat elnökét, ismertesse 
a munkájukat és válaszoljon a 
vádakra.

– Önkormányzatunk öt éve 
alakult meg, azóta én vagyok az 
elnök. Kiemelt célunk a Ceglé-
den élő többségi társadalom és 
a romák közötti bizalom hely-
reállítása. Sokszor elmondtam 
a médiában, hogy ezt olykor a 
hatáskörünket is túllépve akar-
juk a munkánkkal elérni. Így 
például, azonnal megkeresnek 
az önkormányzattól bennün-
ket, ha egy romával még ál-
talunk orvosolható probléma 
van. Ha romák között kereke-
dik komolyabb nézeteltérés, 
akkor is ott kell teremnünk. 
Higiéniai problémák esetén 
többször kérték az együttmű-
ködésünket. Hivatalos, olykor 
még családi ügyekben is min-
den tőlünk telhető segítséget 
megadunk a hozzánk forduló 
romáknak. Például ha valaki 
anyagi problémája miatt nem 
tudja a hozzátartozóját elte-

mettetni, vagy egy roma csa-
lád lakásbérleti kérelmét kell 
kitölteni. Gyakran kiváltjuk a 
rászoruló öregek gyógyszereit. 
Van, hogy pelenkát viszünk a 
fekvőbetegeknek. Igyekszünk a 
jó körülményeket megteremte-
ni bútorral, ruhával, ha emiatt 
akarják kiemelni valakinek a 
gyermekét a családból. Saját 

erőforrásaink mozgósításá-
val évente többször feltöltjük 
élelmiszerrel a legszegényebb 
családok hűtőszekrényét, kam-
ráját. Ezeket a jócselekedeteket 
nem az önkormányzati pénz-
ből, hanem a sajátunkból va-
lósítjuk meg.

Az ugyeri Mindennapi Ke-
nyerünk Szociális Szövetke-
zettel karöltve kecskéket osz-
tottunk a tanyán élő szegény, 
általában nagycsaládos romák-
nak, a jószágok szaporítása 

céljából. A kecsketartás szak-
szerűségéhez egy agrármérnök 
ad folyamatosan tanácsot és 
rendszeresen ellenőrizzük az 
állattartás eredményét. Más 
(nem önkormányzati) forrás-
ból pedig tyúkokat adtunk több 
családnak.

Szoros a kapcsolatunk több 
munkaerő közvetítő irodával 
és a munkaügyi hivatallal. Így 
sok hozzánk forduló roma és 
nem roma származású ember 
számára szereztünk munka-
helyet, valamint segítettünk 
szakmát szerezni az állami 
oktatás keretében.

Megkülönböztetett figyel-
met fordítunk az Ugyerban 
viszonylag nagy tömbben, rossz 
körülmények között lakó ro-
mákra, miközben bevonjuk 
őket a környezetvédelembe. 
Többször szedtük velük együtt 
a szemetet a dűlőkben, er-
dőkben. Az önkormányzati 
szemétszedési akciókban is 
rendszeresen részt vesznek a 
romák. Például az Akasztó-
szélen, a Csengeriben, a Mizsei 
úton és a Puttony utcában.  Az 
ugyeri iskolában heti rend-
szerességgel működő klubot 
hoztunk létre, ahol mindenki 
elmondhatja a problémáját; 
megpróbálunk nekik segíteni, 

Válasz a Roma Önkormányzatot ért vádakra
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és keresztény identitásra nevel-
jük őket. Jószándékú, segítő-
kész barátainknak köszönhe-
tően tavaly két ízben tudtunk a 
legszegényebb ugyeri családok 
részére tisztasági csomagokat, 
ruhákat, gyermekjátékokat, de 
még kerékpárokat is osztani; 
alkalmanként több mint egy-
millió forint értékben, ezt sem 
az önkormányzat fi nanszírozta. 
Megdöbbentő volt, hogy a kör-
zet önkormányzati képviselője, 
Horváth Gábor sorozatos inter-
netes támadásokat indított az 
adakozó magánszemélyekkel 
szemben. Akik ezért majdnem 
visszaléptek a szándékuktól. 
A képviselőt az adományozók 
kénytelenek voltak letiltani az 
internetes portáljukról. Itt kell 
elmondanom, hogy több roma 
és nem roma lakostól kaptunk 
panaszt, hogy a képviselő ag-
resszíven lép fel velük szemben, 
s tegeződve zaklatja őket.

Első intézkedéseink egyi-
keként létrehoztuk a Ceglédi 
Roma Táncházat, amit én ve-
zetek. Akkora az érdeklődés, 
hogy kénytelenek voltunk a 
tagok számára korlátozni a 
belépést. A fellépések koreogra-
fálására felkértünk egy fővárosi 
szakembert. Gyakori vendé-
günk a híres zenés-énekes Kis 
Grófo és a szintén zenész édes-
apja Nagy Grófo, akiről kevesen 
tudják, hogy aranysarkantyú 
díjas néptáncos. A klubtagok 
nemcsak önmaguk örömére és 
szórakozására ropják a táncot. 
Rendszeres fellépői a helyi és a 
környékbeli önkormányzatok 

szabadidős programjainak. 
Különösen nagy izgalommal 
készülnek a Gál József Sport-
csarnokban hagyományosan 
megrendezett jótékonysági, 
adományosztással egybekötött 
karácsonyi gálára, ahová va-
lamennyi városlakót szívesen 
látunk. Tavaly a táncházasok 
és idősebb romák bemutatták 
a hagyományos roma leányki-
kérőt. Csak egy országos hírű 
fellépő kért fellépti díjat. A mű-
sor és az adományok árát nem a 
város, hanem az elnökség állja, 
a soha fel nem vett, s jótékony-
ságra fordított tiszteletdíjából. 
Nem önkormányzati támogatói 
körünket kihasználva kétszer 
rendeztünk a Szabadság téren 
műsoros családi napot. Ősz-
szel általános iskolák részére 
tanszereket, írószereket ado-
mányoztunk és gyerekeknek 
autóbuszos kirándulást szer-
veztünk a fővárosi állatkertbe, 
nem önkormányzati, hanem 
saját erőből.

Cegléd Város Roma Nem-
zetiségi Önkormányzata va-
lamennyi párt helyi politi-
kusával igyekszik jó kapcso-
latot ápolni. Horváth Gábor 
jobbikos képviselő kivételével 
ez sikeresen működik. Az ő 
„pitbull” politikai stílusával 
nem értek egyet, azonban nem 
szállok vele ringbe.  A romák 
érdekében végzett tetteink 
önmagukért beszélnek. A kép-
viselőnek a testületi ülésen és a 
helyi televízióban elmondott, 
kisebbségi önkormányzatot 
sértő rágalmait cáfolom és 
visszautasítom. Felszólítom a 
képviselő urat, hogy hozzánk 
hasonlóan ő is fordítsa a kép-
viselői tiszteletdíját a szegények 
megsegítésére és személyes 
kapcsolatai révén ő is szerezzen 
legalább évi ötmillió forintot 
a rászorulók megsegítésére. 
Ezután kritizáljon, de csak 
megalapozottan – zárta a be-
szélgetést Jakab István.

Kőhalmi Dezső

„Horváth Gábor: … nem érzi azt a fajta valódi segítséget, 
amiért a cigány önkormányzat létrejött. A segélyosztásokon 
és a mulatásokon, mulattatásokon kívül nem látja azt, hogy 
bármilyen érdemi változás lenne a cigányság tekintetében, nem 
látja a felzárkózást segítő műveleteket. Itt például az ingyenes 
kukák kiosztásának lehetőségére gondol. Továbbra is azt látja, 
hogy mindaddig, amíg mulatni és segélyeket osztani kell, és 
ezáltal a népszerűségét növelheti a cigány önkormányzat, addig 
pedig a másik oldalról szinte tehetetlenséget bizonyít. Ennek 
okán tartózkodnának a szavazástól.” Mondta a képviselő a 
testület 2019. január 24-ei ülésének jegyzőkönyvében leírtak 
szerint a Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatá-
val kötött megállapodás felülvizsgálata tárgyú napirendről 
szóló részben.
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

30. oldal

Minden év március 8-án Pat-
kós Irma operetténekesre, 
színésznőre emlékezünk, aki  
1900-ban született Cegléden. 
Az országos hírű művésznő 
neve gyakran szerepelt az 
újságok hasábjain. 

„Amint értesültünk a Pat-
kós Irma a bajai színház volt 
kitünő primadonnája a sze-
gedi színházhoz szerződött 
énekesnőnek.”

(Mohácsi Hírlap, XV. évf. 
30. sz., 1925. július 26., 4. o.)

„A Nagy nő szerepét a kis 
Patkós Irma játssza. A pre-
mier előtt felkerestük Sziklai 
Jenőné Patkós Irmát és meg-
kértük, hogy a Nagy nő-ről 
nyilatkozzék. – Istenem nem 
is tudom, mit mondjak, annyi-
ra kedves ez a szerep – mondja 
a színésznő halkan, suttog-
va. Mert Patkós Irma beteg. 
Meghült. Köhög, a torka fáj, a 
nyaka úgy be van bugyolálva, 
hogy gyönyörű szőke feje is 
alig látszik ki belőle. De azért 
mosolyog és bizakodva suttog 
tovább. – Tudja, egész biztos, 
hogy ennek az operettnek is 
nagy sikere lesz. Nagyon ked-
ves darab. Azonfölül pedig a 
zenéje is gyönyörű. Azonfö-

lül pedig én játszom benne a 
címszerepet.”

(Pécsi Napló, 35. évf. 39. 
sz., 1926. február 18., 6. o.)
„Amikor a szegedi társulat 

először jött fel Budapestre és 
Lehár Ferenc operettjét ját-
szotta, a világhírű komponista 

maga hívta fel a figyelmet 
primadonnájára, aki a „Szép 
az élet” vidéki előadásán ma-
gának és a szép darabnak 
páratlan sikert szerzett. De 
felfigyelt Patkós Irmára a 
pesti közönség is, és tapsos 
elragadtatással vette tudomá-
sul, hogy a Király Színházban 
egy énekesnő énekel, akinek 

van hangja és énekelni is tud.”
(8ÓraiÚjság, XXI. évf. 103. 

sz., 1935. május 7. 12., o.)
„Ezután kezdődött meg a 

legszebb magyar operettek 
egyikének, a Cigánybárónak 
az előadása, amelyet az uj tár-
sulatról érkezett előzetes hirek 
alapján nagy várakozás előzött 
meg. A közönség ebben a vá-
rakozásában nem csalódott. 
Elsősorban az a körülmény, 
hogy Sz. Patkós Irma, ez a 
csodás hangu és egyedülálló 
színésznő visszanyerve egész-
ségét, ismét színpadra léphet, 
olyan nyeresége a színháznak, 
amelyet felértékelni nem is 
lehet.”

(Szegedi Új Nemzedék, 
XIX. évf. 233. sz., 1937. 

október 14., 5. o.)
„A Városi Színház a szezon 

végére eljutott a régi klasszi-
kus operettek legszebbikéhez, 
a Stambul rózsájához. A szín-
házat szépen megtöltő közön-
ség nagy élvezettel hallgatta 
végig a dallamos melódiákat, 
gyönyörködött a készült, jó 
előadásban, amely egyben Sz. 
Patkós Irma és D. Kovács Jó-
zsef búcsúestjét is jelentette.”

(Szegedi Új Nemzedék, 
XXI. évf. 103. sz., 

1939. május 5. 10. o.)

„Stambul rózsája”  – Patkós Irma primadonna
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EURÓPA NAP
Az Európai Parlament működéséről, 
feladatairól, a tagországok sajátosságai-
ról adhattak számot középiskolások. A 
versenyben ceglédi, monori, jászberé-
nyi és nagykátai diákok vettek részt. A 
vetélkedő is része volt a Közgazdasági 
és Informatikai Szakgimnázium által 
szervezett Európa napnak. A program-
mal szeretnék segíteni az első szavazó 
fi atalok tájékozottságát.

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
Több mint kétszáz résztvevője volt a Tiszán in-
nen Dunán túl országos népdaléneklési verseny 
megyei döntőjének. Mint kilenc éve mindig, 
most is a Táncsics Mihály Általános Iskola ad 
otthont a megmérettetésnek. A diákok egyéni 
és csoportos produkcióval is készülhettek. A 
zsűri arany, ezüst és bronzminősítésekkel dí-
jazta az énekeseket. 

KIÁLLÍTÁS A GIMIBEN

KIS GIMIS 3 címen nyílt kiállítás a 
Kossuth Lajos Gimnázium klubhely-
ségében. A tárlaton Pál Zsófi a, Gecse 
Gerda és Fási Krisztina festményei, 
portréi, fotói és grafi kái láthatók. Az 
alkotók mindhárman gimnazisták, de 
ketten közülük a Tetz művészeti isko-
lában is képzik magukat.

FONTOS A PÉNZÜGYI 
TUDATOSSÁG

Sok más intézményhez hasonlóan az Ungh-
váry László Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakközépiskolában is megtartották a 
pénzhetet. A pénzhét célja, hogy játékosan, 
élményekkel telve mutassák be a diákoknak 
a pénzügyi és vállalkozói kultúrát.

iskolai 
élet
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Március közepén nyílik a 
FLOWers Életmód Műhely 
Ceglédbercelen, melynek 
ötletgazdái és működtetői 
nem ismeretlenek a ceg-
lédiek előtt. Megyeri Kata 
nagyszüleinek parasztházát 
alakította át Scheff er Krisz-
tina muzeológussal karöltve 
vállalkozásuk otthonának, az 
Ady Endre u. 3 szám alatt. 
A kezdeményes korántsem 
„ördögtől való”, olyannyi-
ra, hogy már a nyitás előtt 
is folynak a tréningek. Mint 
mondják csapatuk hamaro-
san bővül, állandó- és külsős 
munkatársakkal. Megyeri 
Katával beszélgettem a mű-
hely életéről.

– FLOWers Életmód Mű-
hely. Mit takar az elnevezés?

– Mindenképpen azt sze-
rettük volna, hogy egy dina-
mikus név legyen, ami arra 
sarkall, hogy cselekedjél. Az 
emberek az akarják, hogy 
változzon az életük, jó irány-
ba természetesen. A FLOW 
jelentése áramlás. A világ 
áramlásban van körülöttünk 
és fontos, hogy mi magunk is 
részei legyünk ennek, minél 
nagyobb lendülettel. A vállal-
kozásunknak lényege, hogy 
mindezt elősegítsük.

– Több lábon álltok: csa-
lád, szülő, önismeret. Kik 
vállalják fel az előadói sze-
repkört?

– Először is próbáljuk azt 
kamatoztatni, amit már mi 
ketten megtanultunk. Gondo-
lok itt a családállításra. Ezen 
felül természetesen meghívott 
szakemberekkel, trénerekkel 
dolgozunk, akik az élet külön-
böző területeiről csatlakoznak 
majd hozzánk.

– Mit jelent egészen pon-
tosan a családállítás? 

– Testi-lelki bajaink, is-
métlődő munkahelyi, vagy 
párkapcsolati problémáink 

okát keresve gyakran kiderül, 
hogy a nehézségek gyökere 
nem a mi életeseményeink 
között található. Ma már 
nyilvánvaló, hogy dédszü-
leink, nagyszüleink traumái, 
félelmei, nehéz sorsa unokáik 
depressziójában, szorongá-
saiban köszön vissza. Ahhoz, 
hogy ezt a nehéz terhet lete-
hessük és az utánunk jövő 
generációnak már ne kelljen 
cipelnie, fel kell tárnunk csa-

ládunk múltját. Ebben segít a 
Bert Hellinger pszichológus 
által kidolgozott családállítás 
módszere. 

Azt szeretnénk elősegíteni, 
hogy az illető pozitív irányba 
tudjon változtatni az életén, 
jól érezze magát a bőrében, 
de nem gondoljuk, hogy min-
denhatók vagyunk. Éppen 
ezért szélesebb körű kitekintés 
szükséges, mind a témákat, 
mind pedig az előadókat il-
letően.

– Egy ilyen különleges – 
(ingyenes!) – kitekintésre 
kerül sor március 16-án 
délután. „Az élet küszö-
bén – Fejezetek a szülés 
kultúrtörténetéből”.

– Több okból is ezt válasz-
tottuk nyitó előadásnak. Egy-
részt maga a műhely is most 
születik, így mi más lehet-
ne aktuálisabb téma, mint 
maga a születés. Kriszta ehhez 
a témához jól ért, hiszen a 
Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum történész-régész fő-
muzeológusaként több ilyen 
témájú kiállítást rendezett. 
A másik kapcsolódási pont a 
témaválasztás, hiszen annak a 
családállításhoz, a szülőséghez 
is köze van. Azt gondolom, 
hogy nincs olyan ember, akit 
ne érintene.

– A tréningek iránt mek-
kora az érdeklődés?

– Nem is gondolnád, hogy 

A VILÁG ÁRAMLÁSBAN VAN KÖRÜLÖTTÜNK
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milyen sokan jelentkeznek. A 
személyiségfejlesztő kommu-
nikációs tréningeknek például 
különösen nagy jelentősége 
van manapság, hiszen az em-
beri erőforrásokat szeretnénk 
maximálisan kihasználni. 
Ezek kiscsoportos foglalko-
zások lesznek, csakúgy, mint 
a workshopok.

– Egy önismereti trénin-
gen mennyire nyílnak meg 
az emberek?

– Ezeken nem kell vallani 
magunkról, csak saját ma-
gunknak. Abban segít, hogy 
jobban megismerd az erős-
ségeidet és a gyengeségeidet. 
Ezt könnyű megtanulni és 
később hatékony kormány 
lehet a kezedben egy döntés 
során. Ha helyesen döntesz, 
akkor mindenki boldog. Te 
is és a munkáltatód is, mert 
örömmel és hatékonyan vég-
zed a feladatodat. Ez cé-

geknek is nagy 
segítség a munka-
erőfelosztásban, 
használják is. 

– Milyen tervei-
tek vannak?

– Havi rendsze-
rességgel szerve-
zünk egészség-
megőrzéssel, kör-
nyezet- és termé-
szetvédelemmel 
foglalkozó isme-
retterjesztő elő-
adásokat. Emellett 
igazán különleges 
alkalmak is lesznek, amelye-
ken például a múmiákról, 
a vámpírokról és a tetszha-
lottakról lesz szó. Arra gon-
doltunk, hogy a nyári tábo-
rainkban a gyerekek számára 
is tartunk a tábor témájához 
kapcsolódó előadást, például 
az egyiptomi papiruszról.

****

Sok sikert kívánok Nektek 
ehhez a tartalmas program-
sorozathoz és a műhely éle-
téhez, melynek történéseit a 
Facebook oldalatokon követ-
hetik nyomon az érdeklődők. 
Én pedig kíváncsian várom az 
első előadást.

KozI
Kép: Pálinkás Éva

Háromszék Táncegyüttes legújabb folklór-
előadása – 2019. március 14-én, csütörtökön 
19.30 órától – keserű-édes emlékezés, egy 

olyan táncos-zenés barangolás, amelyben 
a gyergyói, a küküllő-menti, a sajó-menti 
és az észak-mezőségi tájegységek magyar, 
román, illetve cigány népzene és néptánc 
világába utaztatják a nézőt – száz évet visz-
sza az időben.

A Kossuth Művelődési Központ szín-
háztermében bemutatásra kerülő előadás 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A 
március 15-i ceglédi rendezvénysorozat 
kísérőprogramja, ünnepi beszédet mond: 
Földi László országgyűlési képviselő. www.
cegledikultura.hu.

Háromszék Táncegyüttes
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Kolumbusz fedezte fel Ame-
rikát 1492-ben. Azért kapott 
pénzt három hajójának fel-
szerelésére a spanyol királyi 
pártól, hogy eljusson Indiáig, 
és onnan aranyat és drága 
fűszereket szerezzen a spa-
nyoloknak. 

Kolumbusz nyugat felé ha-
józott, és megtalálta Ame-
rikát. Ő azonban haláláig 
úgy tudta, hogy Indiát találta 
meg. Első, sikeres útja után 
már nem három, hanem ti-
zenhét hajóval indult útnak 
1493-ban, 1498-ban már a 
harmadik expedíciójába kez-
dett. Kolumbuszt a felfedezett 
vidékek alkirályának nevezték 
ki, a megtalált kincsek 10%-a 
az ő részesedése volt. 

Egy volt a bökkenő: Kolum-
busz mindenhol zöldellő, cso-
daszép szigeteket és partokat 
talált (a Karib-tenger szigeteit 
és Kubát), mindenféle indián-
nal találkozott – csak éppen 
aranyat és fűszert alig talált.

És a bökkenő egyszer csak 
még nagyobb bajjá változott: a 
portugál király megbízásából 
egy portugál nemes, Vasco da 
Gama 1499-ben ért vissza Af-
rikát megkerülő, a valóságos 
Indiát keleti irányban elérő 

útjáról. Ugyan nagyon ellen-
ségesek voltak vele az arab 
kereskedők, az indiai Kalikut 
kikötővárosában pedig ki-
nevették a portugálok szegé-
nyes portékáit, a hazahozott 
fűszerek mégis hatvanszoros 
hasznot hoztak az út költsé-
geihez képest. 

A spanyol királyi párnak, 
Kasztíliai Izabellának és Ara-
góniai Ferdinándnak gyanús 
lett Kolumbusz. Királyi biz-
tost küldtek utána, aki letar-
tóztatta és fogságba vetette 
és Spanyolországba vitte az 
addigi alkirályt, a nagy fel-
fedezőt.. Kolumbusz később 
tisztára tudta mosni magát 
a királyi párnál, volt is még 
egy negyedik expedíciója, de 
mégis, örökre megroppant a 
vádak miatt. Hiszen új utat 
talált Indiába, mégsem tudta 
teljesen megvalósítani az ál-
mát, a kincsek megtalálását. 
Félretéve, a királyi kegyből 
kiesve halt meg 1506-ban. 

Pedig Kolumbusz tette száz-
szor fontosabb volt Ázsia 
felfedezésénél: hiszen Ame-
rika üres volt, az indiánok 
gyengének bizonyultak, és 
idővel aranyat is bőven talál-
tak. Kolumbusz tehát a spa-

nyol és az emberi történelem 
legfontosabb szereplőinek 
egyike – mégsem volt teljesen 
tisztában annak jelentőségé-
vel, amit tett. 

Nézzük meg a magunk éle-
tét! Mi mindig pontosan tud-
juk, hogy mi miért történik az 
életünkben? Bizony, általában 
később jövünk csak rá éle-
tünk egy-egy fordulatának 
jelentőségére. És bizony az is 
igaz, hogy néha a kudarcok 
győzelmekké, és a győzelmek 
kudarcokká válnak. Nem az 
a dolgunk, hogy pontosan 
megértsük, mi történik ve-
lünk. Sokkal inkább az, hogy 
hűséggel és állhatatossággal 
csináljuk végig a magunk 
feladatait. Maradjunk meg 
abban, amiről meg vagyunk 
győződve, hogy jó. Hordozzuk 
el azokat a szerencsétlensé-
geket, amiket kénytelenek 
vagyunk elviselni. 

Isten tudja, hogy mi mire jó 
az életünkben. Jézus mondja: 
„Ugye, öt verebet adnak két 
fi llérért, de Isten egyről sem 
feledkezik meg közülük. Nek-
tek pedig még a hajatok szála 
is mind számon van tartva. Ne 
féljetek, ti sok verébnél érté-
kesebbek vagytok!” „És íme, 
vannak utolsók, akik elsők 
lesznek, és vannak elsők, akik 
utolsók lesznek.” (Elolvasható 
a Biblia második felében, 
az Újszövetségben, Lukács 
evangéliuma 12. fejezetének 
6 versében és a 13. fejezet 30. 
versében)

Bereczky Örs

Kolumbusz kudarca
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Apró, de egyedülálló doku-
mentummal gyarapodott a 
Kossuth Múzeum gyűjtemé-
nye. Az adományozó, Bitai 
Balykó Péter elmondta: egy 
régi budapesti ház padlásán 
találta meg a szakadt, poros 
borítékot, melyet egykoron 
Louis Kossuthnak címeztek 
Turinban. Ki tudja, milyen 
hosszú utat tehetett meg 
ez a dokumentum, amely 
1879-ben kelt útra Glas-
gowból Kossuth akkori la-
kóhelyére, a Turin (Torino) 

melletti Collegno al Barac-
cone-ba…? Az ajándékért 

ezúton mond köszönetet a 
ceglédi Kossuth Múzeum 
Bitai Balykó Péternek.

Hörömpő Annamária ön-
kormányzati képviselő öröm-
mel tájékoztatott arról, hogy 
végre eldőlt az eljárási rendje 
annak, hogy a 12 ezer forin-
tos egyszeri tüzelőtámogatás 
igénybevételét hogyan tudják 
lebonyolítani a jogos igénylők.

– Cegléd Város Önkor-
mányzata a vonatkozó kor-
mányhatározat alapján ár-
ajánlatot kért fűtőanyagot 
forgalmazó ceglédi keres-
kedőktől. A legolcsóbb árat 
kellett kiválasztania a meg-
adott árajánlatokból, fűtő-
anyag típusonként. Ez alap-
ján értelemszerű, hogy több 
kereskedővel kötött a város 
megállapodást. Ugyanis min-
den fűtőanyagtípus eseté-
ben a legkedvezőbb ajánlatot 
kellett fi gyelembe venni. A 
bejelentett és megvizsgált, 

érvényes igénylők március 
hónapban fogják tértivevé-
nyes postai úton megkapni 
a hivatal szociális csoportja 
által elkészített, jogosultság 
igazolására szóló dokumen-
tumot. A sikertelen postai 
kézbesítéseknél a hivatal meg-
próbálja telefonon keresztül 

vagy lakcímen történő átadás 
során felvenni a lakosokkal a 
kapcsolatot. Az igénylő ezen 
jogosultság igazolás birtoká-
ban 2019. december 15-ig bár-
mikor beszerezheti az igényelt 
fűtőanyagot az önkormányzat 
által megjelölt helyen (ahon-
nan a legolcsóbb árajánlat 

érkezett). Fontos tudnivaló, 
hogy a szállítási költség nem 
része a támogatásnak – mond-
ta a képviselő.

A jogos igénylések kielé-
gítéséig kis segítség, de az 
érintettek számára nagyon 
fontos, hogy dr. Túri József tíz 
mázsa száraz akácfát ajándé-
kozott néhány Szűcs telepen 
élő család között szétosztva a 
körzet önkormányzati képvi-
selője, Hörömpő Annamária 
aktív közreműködésével. A fa-
adományt Vég Miklós ingyen 
szállította ki a címzettekhez és 
azt mondta, jövőre is szívesen 
megteszi, mi több ő is beszáll 
a szegény sorsú környékbeliek 
megsegítésébe. Jakab István 
Cegléd Város Roma Nem-
zetiségi Önkormányzatának 
elnöke köszönetet mondott 
a nemes gesztusért az ado-
mányozónak.

Az oldal hírei: KÖD

KITELEPÍTÉS
A Rákóczi és Teleki utca sar-
kán lévő hivatal tetejére, ab-
lakaira és erkélyére alpinista 
módszerrel dolgozó szakem-
berek galambriasztó hálókat, 
rácsokat helyeztek el. A mada-
rak kitelepítésével végre véget 
ért a bűzös madárpotyadék 
hullás az épület előtt.

Glasgow-Turin-Budapest-Cegléd

Jószívvel adták
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Szellő Imrét (22 győzelem, 
0 vereség) a kiváló mérlegű, 
Németországban élő szlo-
vén Denis Simcic (32 győ-
zelem, 3 vereség, 1 döntet-
len) várta a szorítóban. A 2014 
óta veretlen Simcic sokáig 
félnehézsúlyban küzdött, ahol 
több övet gyűjtött be, többek 
között WBO Európa-bajnok 
valamint BDB (német) baj-
nok is volt. 

Menedzsere elmondása sze-
rint Simcic karrierje mostani 
szakaszában mindent egy lap-
ra tett fel. Szellő néhány hete 
csapattársat kapott a WBO 
nagyközépsúlyú ranglistát 
vezető Shefat Isufi  személyé-
ben, aki karrierjének ugyan-
abban a szakaszában jár, mint 
a magyar klasszis: mindketten 
világbajnoki összecsapás ka-
pujában állnak.

Szellő Imre: „Isufi  érkezésé-
nek rengeteg pozitív hozadéka 
van. Hasonló cipőben járunk, 
és mindketten húzzuk egy-
mást az edzéseken, így köny-
nyebb száz százalékot nyújtani 

A Felix Promotion International február 22-én, Budakalászon 
rendezte idei első bokszgáláját, melynek programjában Ma-
gyarország legmagasabban rangsorolt profi  ökölvívója, Szellő 
Imre is kötelek közé lépett. A veretlen cirkálósúlyú ceglédi 
kiválóság a bokszgála főmérkőzését vívta, s profi  karrierje 23. 
győzelmét aratta.

MEGKERÜLHETETLEN
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napról napra. Már nagyon 
vártam, hogy ott legyek a 
ringben, hiszen az októberi 
mérkőzésem már régen volt. 
Salgótarjánban nagyon pozi-
tív élményekkel gazdagodtam, 
mivel egy olyan ellenfelet si-
került idő előtt megállítani, 
aki korábban számos nagy 
név ellen bokszolta végig a 
mérkőzéseit. A budakalászi 
Magyar Ring Gálán hamar 
eljött a kiütés. Volt bennem 
felgyülemlett munka, meg-
volt bennem a bizonyítási 
vágy. Az volt a taktika, hogy 
a legelső pillanattól kezdve 
olyan nyomás alá helyezzük 
az ellenfelet, amivel össze tud-
juk roppantani. Ez sikerült is 
a második menetben. 

Bertók Róbert vezetőedző 
és Mizere Zsolt erőnléti edző 
nap mint nap szeretnék meg-
keseríteni az életemet, de 
nem tudják, mert mindig 
mosolygósan hagyom el az 
edzőtermet. Viccet félretéve: 
heti 3-4 alkalommal teljesen a 
komfortzónámon kívül moz-
gok, mozgatnak pontosabban, 
ami nem esik jól és fáj. Azon 
vannak folyamatosan, hogy 
minél lehetetlenebb helyze-
tekbe hozzanak, viszont ez a 
tapasztalat élesben, a ringben 
jól jön. Az ökölvívás olyan 
sportág, ahol nincs előre meg-
írt forgatókönyv.

Rácz Félixnek sem könnyű a 
dolga, egyre nehezebb riválist 
találni. Ha minden jól megy, 
akkor május elején a WBA 
világszervezetnél bokszolha-

tok egy világbajnoki kihívói 
pozícióért, de nem akarom 
elkiabálni, nem is nagyon be-
szélünk róla. A súlycsoportom 
eléggé telített. Oleksandr Usyk 
tavaly begyűjtötte az összes 
világbajnoki övet. Egyelőre 
ül rajta, de kacsintgat kifelé, a 
nehézsúlyban folytatja majd. 
Nagyon bízom benne, hogy 

akkor pedig a négy világ-
szervezet valamelyikénél az 
elsők között leszek és kapok 
egy lehetőséget világbajnoki 
címmérkőzésre. Amíg Usyk 
le nem mond, addig a cir-
kálósúly topog egy helyben, 
az aktuális világbajnok nem 
aktív. Abban a periódusban 
vagyunk, hogy szinte – kis 
túlzással – engem nem lehet 
megkerülni. Várjuk, hogy fel-
szabaduljanak az övek, akkor 
elkezdődnek a tárgyalások, 
valamelyik világszervezetnél 
oda kell, hogy érjek!”

Már decembertől a Boksz-
világszövetség (WBA) is a 
legjobb 15 között rangsorolja 
Szellő Imrét, ezzel a Felix Pro-

motion cirkálósúlyú klasszisa 
lett az első magyar hivatásos 
ökölvívó, aki mind a négy 
nagy profi szervezet rang-
listáján ott van az első tizenöt 
között. A WBO cirkálósúlyú 
nemzetközi bajnokát a 14. he-
lyen jegyzi a világ legrégebbi 
hivatásos szervezete, a WBA. 
Szellő ezzel egy hónappal azt 

követően, hogy a WBO jelez-
te, a decemberi ranglistáján a 
török-német Firat Arslan mö-
gött a második helyre kerül, 
újabb nagy lépést tett előre a 
nemzetközi rangsorban. Je-
lenleg tehát a WBO-nál a 2., 
az IBF-nél a 6., a WBC-nél 
a 12., míg a WBA-nál a 14. 
helyen jegyzik. Hogy ez mi-
lyen komoly eredmény illetve 
elismerés, azt mutatja, hogy a 
profi  karrierje során egyaránt 
világbajnoki címet szerző két 
korábbi klasszisunk, Kovács 
István és Erdei Zsolt sem 
büszkélkedhet ezzel.

VGM 
forrás: felixpromotion.com, 

origo.hu 
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mozi-
műsor

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

1849-ben, a világosi fegyverletétel után sokan még nem 

tudják, hogy a szabadságharc elbukott. Barnabás korábban 

megszökött a sorozás elől, az öccse vonult be helyette. Csak 

most, a vereség után csatlakozik a tízen-huszonéves, erdőben 

bujkáló gerillákhoz. A bűntudattól hajtott fi ú bízik benne, hogy 

hazaviheti a testvérét, de egy hazugsága folytán besorozzák, 

így maradnia kell. Közel kerül egy lányhoz, aki a sebesülte-

ket ápolja, és akibe az öccse szerelmes: ez tovább szítja a 

fi vérek közötti ellentéteket. Barnabásnak hamarosan olyan 

döntéseket kell hoznia, amelyeknek egyre súlyosabb követ-

kezményei lesznek.  Főszereplők: Váradi Gergely, Mészáros 

Blanka. Rendező: Kárpáti György Mór.

FILMAJÁNLÓ:
GUERILLA

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ MÁRCIUS 13-ÁN 17:45 KEZDETTEL! 
Vendégünk: Kárpáti György Mór

MÁRCIUS 7-TŐL MÁRCIUS 13-IG
Patkós Irma terem hétköznap:
16:00 Így neveld a sárkányodat 3. – amerikai animációs 

kalandfi lm

Marvel kapitány – amerikai akciófi lm csütörtöktől szombatig,  

17:45, vasárnaptól szerdáig 19:45 kezdettel

Most van most – magyar játékfi lm: csütörtöktől szombatig 

20:00, vasárnaptól szerdáig 17:45 kezdettel

Patkós Irma terem hétvége: 
14:00 Egy kutya hazatér – amerikai családi kalandfi lm

16:00 Így neveld a sárkányodat 3. – amerikai animációs 

kalandfi lm

Huszárik Zoltán terem hétköznap: 
Jó estét, Mr. Waldheim!v – osztrák dokumentumfi lm: csütör-

töktől szombatig 15:45, vasárnaptól hétfőig: 17:45, kedden 

19:45, szerdán 20:00 kezdettel

Ne érints meg! – francia krimi-vígjáték: csütörtöktől szom-

batig 17:45, vasárnaptól hétfőig: 19:45, keddtől szerdáig 

15:45 kezdettel 

Guerilla – magyar játékfi lm: csütörtöktő szombatig 19:45, 

vasárnaptól hétfőig: 15:45, keddtől szerdáig 17:45 kezdettel 

Huszárik Zoltán terem hétvége:
14:00 Guerilla – magyar játékfi lm

MÁRCIUS 14-TŐL MÁRCIUS 20-IG:
Patkós Irma terem hétköznap:
16:00 A királynő kutyája – belga animációs fi lm 

Családi bunyó – angol életrajzi dráma: csütörtöktől szombatig 

18:00, vasárnaptól szerdáig 18:00 kezdettel

Apró mesék – magyar romantikus thriller: csütörtöktől szom-

batig 20:00, vasárnaptól szerdáig 18:00 kezdettel 

Patkós Irma terem hétvége: 
Állati csetepata – Ez már röfi ! – orosz animációs kalandfi lm 

Huszárik Zoltán terem hétköznap: 
Egon Schiele – A halál és a lányka – osztrák-luxemburgi élet-

rajzi fi lm: csütörtöktől szombatig 15:30, vasárnaptól hétfőig: 

17:45, keddtől szerdáig 20:00 kezdettel

Alelnök – amerikai életrajzi dráma: csütörtöktől szombatig 

17:30, vasárnaptól hétfőig: 19:45, keddtől szerdáig 15:30 

kezdettel 

Szabadúszók – francia vígjáték: csütörtöktő szombatig 19:45 

vasárnaptól hétfőig: 15:30, keddtől szerdáig 17:45 kezdettel 

Huszárik Zoltán terem hétvége:
13:30 Egon Schiele – A halál és a lányka – osztrák-luxemburgi 

életrajzi fi lm
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Valamint megtalálható még a házi túró,- tej,- 
sajt, füstölt áruk, homoktövislé, savanyúság, 
vágott baromfi , hús- hentesáru, pékáru, mé-
hészeti termékek, virág, palánták, fonott kosár, 
használt cikk stb.

BELVÁROSI PIACBELVÁROSI PIAC

(Büfé: lángos, hekk, hurka, kolbász.)

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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www.ctv.hu
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Kéthetente Ceglédről

sárgarépa 100 Ft/kg-tól
zöldség 500 Ft/kg-tól
Zeller 380 Ft/kg-tól vagy 150 Ft/db-tól
burgonya 200 Ft/kg-tól
vöröshagyma 280 Ft/kg-tól
fokhagyma 800 Ft/kg-tól
karfi ol 760 Ft/kg-tól
karalábé 100 Ft/db-tól
kelkáposzta 350 Ft/kg-tól
fehérkáposzta 250 Ft/kg-tól
lilakáposzta 400 Ft/db-tól
tv paprika 100 Ft/db-tól
hegyes erős paprika 60 Ft/db-tól
kápia paprika 1200 Ft/kg-tól vagy 150Ft/db-tól
paradicsom 800 Ft/kg-tól
kígyóuborka 800 Ft/kg-tól
újhagyma 150 Ft/csom.-tól
alma 100 Ft/kg-tól
körte 600 Ft/kg-tól
mandarin 350 Ft/kg-tól
narancs 350 Ft/kg-tól
banán 400 Ft/kg-tól
kiwi 350 Ft/doboz
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sütőtök 250 Ft/kg-tól
mák 1500 Ft/kg-tól
dió 3000 Ft/kg-tól
csicsóka 280 Ft/kg
fekete retek 250 Ft/kg-tól
cékla 160 Ft/kg-tól
spenót 1000 Ft/kg
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