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Pedagógus-gyémántdiplomát vehetett át 
dr. Szabó Alfréd

MEGÚJULT AZ EMLÉKMŰ
Egy pályázatnak köszönhetően újul-
hatott meg az első és második világ-
háborús emlékmű, ráadásul ceglédi 
kötődésű szobrászművész, Pintér Attila 
irányításával. Az emlékmű megtisztí-
tása után a hibákat kijavították, ahol 
kellett újra heggesztették, anyagában 
restaurálták. A betűket is újrafestet-
ték és természetesen újra fugázták az 
obeliszket.  Az egyik alak kardjának 
hiányzó darabját is pótolta a művész.

VIRÁGOS CEGLÉD
Zsűrizték a várost a Virágos Magyarország 
verseny keretében. A zsűritagok mintegy 
három óra hosszat töltöttek azzal, hogy ala-
posan körbejárják a tereket, illetve utcákat. 
Ilyenkor több szempontot is fi gyelembe 
vesznek például arról is érdeklődnek, hogy 
az iskolásokat, óvodásokat mennyire vonják 
be a környezet szépítésével kapcsolatos ver-
senyekbe. Az majd később derül ki, milyen 
eredménnyel szerepel Cegléd a Virágos 
Magyarország elnevezésű megmérettetésen.
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A közvilágítás ki- és bekap-
csolása egy tapasztalati úton 
meghatározott, a napkeltéhez 
és a napnyugtához igazodó, 
az NKM Áramhálózati Kft . 
Elosztói Üzletszabályzatában 
rögzített közvilágítási nap-
tár szerint történik, amely 
teljesen automatizált. A köz-
világítási naptár az év összes 
napjára vonatkozóan tartal-
mazza a bekapcsolási és a 

kikapcsolási időpontokat az 
adott évszaknak megfelelően. 
Ezen időpontok már hosz-
szú évek óta változatlanok, 
semmilyen összefüggésben 
nincsenek a hagyományos 
lámpatestek LED-es lámpa-
testekre történő cseréjével.Az 
áramszolgáltató tájékoztatása 
szerint a közvilágítás vezérlése 
szempontjából Cegléd alállo-
másnak minősül, leszakaszo-

lása nem lehetséges.  NKM 
Áramhálózati Kft . telefonos 
elérhetőség: 06/62 565-881 (4. 
menüpont: Közvilágítási hi-
bával kapcsolatos bejelentés)

FELJELENTÉS SERTÉSTRÁGYA ÜGYBEN
Újabb lépés történt a ceglédiek életét évek óta megkeserítő 
sertéstrágya-bűz ügyében. Nemrégiben Takáts László polgár-
mester tett feljelentést környezetkárosítás bűntettének gyanúja 
miatt a rendőrkapitányságon. Mint ismeretes, a városban, 
kiváltképp az Újvárosi részen erős sertéstrágya-bűz érezhe-
tő rendszeresen, különösen a kora reggeli és esti órákban. 

Mivel a Pest Megyei 
Kormányhivatalnál 
korábban kezdemé-
nyezett hatósági el-
járás nem vezetett 
eredményre, így a 
polgármester kérte a 
rendőrséget a büntető 
eljárás lefolytatására.

MEGINDÍTOTTÁK 
AZ ÚJ ELJÁRÁST

Az Albertirsa-Kecskemét 
400 kv-os távvezeték léte-
sítése” ügyében a bírósági 
döntés új eljárás lefolytatá-
sára kötelezte a Budapest 
Főváros Kormányhiva-
talt, aki jelezte, hogy az 
új eljárást megindította. 
Az ezzel kapcsolatos fel-
hívás elolvasható a www.
kormanyhivatal.hu/hu/
hirdetmenyek internetes 
oldalon és az önkormány-
zat hirdetőtábláján, ahol az 
érintett ingatlanok helyrajzi 
számai is megtalálhatóak.

KÖZVILÁGÍTÁS KI-ÉS BEKAPCSOLÁS
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IN MEMORIAM

Elhunyt Tabányi Mihály, a harmónika király. 
Pilisen született, s gyermekkorát Alberti-Ir-
sán töltötte. Az önmagát „jazzemberként” 
meghatározó művészt 1942-ben a Tangó-
harmonika Olimpiász, a nép szavazatával 
a tangóharmonika királyává választotta…

DEMONSTRÁCIÓ
Az éjszakai autóversenyzés ellen szer-
veztek demonstrációt a Szabadság téren. 
A rendezvényen a húsvétkor tragikus 
körülmények között elhunyt B. Emesére 
is emlékeztek. A demonstráción a tér te-
rületén krétával hagyhattak üzeneteket a 
résztvevők…

Bronzérmet szereztek a 
Lőrincz testvérek a minszki 
Európa Játékokon. Lőrincz 
Tamás a kötöttfogású bir-
kózók 77 kg-os súlycso-
portjában, míg Lőrincz 
Viktor a 87 kg-os kategó-
riában vehetett át bronz-
érmet az eredményhirdetés 
során…

Van diák, aki nyaralásra, míg más ruhára vagy 
éppen jogosítványra gyűjt pénzt a nyáron. Sok 
középiskolás vállal munkát Cegléden is. Leg-

inkább könnyű fi zikai munkára keresik a fi ata-
lokat. A város egyik legnagyobb cége, az Ecseri 
Kft . is szívesen foglalkoztat diákokat a nyáron…

A térfi gyelőkamerák 

segítségével találták 

meg azokat a fi ata-

lokat, akik össze-

fi rkálták az Ordass 

köz térkövét…

Híreinket bővebben megtalálják a CTV facebook oldalán és  a www.ctv.hu oldalon!

BRONZÉRMES TESTVÉREK

DIÁKMELÓ
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Pályázati program keretében, 
több mint 20 millió forintból 
újulhat meg a a Damjanich 
utca.. A zavartalan munka-
végzés érdekében teljes széles-
ségben lezárták a Damjanich, 

a Pesti út és az Árpád utca 
közötti szakaszát. A Szent-Im-
re herceg utcai jelzőlámpás 
kereszteződésben pedig ki-
kapcsolták a lámpákat. A 
munkálatok során javítják, 

illetve cserélik a szegélyeket, 
felmarják a burkolatot, utána 
pedig meleg hengerelt aszfalt 
terítést kap az út. Ha minden 
a tervek szerint halad július 
végéig befejezik a felújítást.

MEGSZÜLETETT A MEGÁLLAPODÁS
Indulása esetén Dr. Csáky Andrást támogatja a Czigle Egyesü-
let az őszi önkormányzati választásokon.Ezt jelentette be július 
ötödikén Magyar Károly.  Az erről szóló megállapodást az 
érintettek aláírták. Ebben az is szerepel: közös önkormányzati 
listát is szeretnének felállítani. Szerkesztőségünk megkereste 
dr. Csáky Andrást, aki a következőt mondta: „Július negyedikén 
a Czigle Egyesület tájékoztatott arról, hogy indulásom esetén 
támogatnak a polgármester választáson. A közeli jövőben egyéb 
ügyben is tájékoztatni kívánom a közvéleményt és akkor az 
önkormányzati választással kapcsolatban is bejelentést teszek. 
Mindenki türelmét és mégértését kérem!”

75 ÉVVEL A SOÁ UTÁN
Gyászistentisztelettel emlé-
keztek a holokausztban meg-
gyilkolt zsidó származású 
ceglédiekre. A városban élő 
közösséget 1944 júniusában 
deportálták. A tragédia év-
fordulóján hajtanak fejet a több 
mint ötszáz mártír emléke előtt 
az izraelita imaházban.

ÚTFELÚJÍTÁS
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A Külső-budai úti városrész 
több, eddig földes utcája kap 
útalapot. A Zrínyi utca, illet-
ve a Kámán utca egy újabb 
szakasza lesz jól járható. Az 
önkormányzat saját forrásból 
fedezi a költségeket. A körzet 
önkormányzati képviselője 
elmondta: mindenképpen 
szeretnék folytatni a munkát, 
a tervek szerint sor kerül az 
Istvánligeti utca, valamint a 
Kámán utca újabb részének 
útalappal való ellátására. 

Az eddig földes utcákon 
nem lehetett kulturáltan köz-
lekedni, főként a csapadékos, 
téli hónapokban. A korábbi 
években már több utcát is út-
alappal láttak el a Külső-budai 
úton.

DR. FERENCZI NORBERT, 
önkormányzati képviselő: 
Kettő évvel ezelőtt az Őrház 
utca és a Kámán utca első 
szakasza újulhatott meg, utá-

na a Tarló utca és az Erdész 
utca. Ebben az évben pedig a 
Zrínyi Ilona utca és a Kámán 
utca következő szakasza kerül 
megújításra.

A munkát pedig minden-
képpen szeretnék folytatni az 
elkövetkező években – hang-
súlyozta a képviselő. 

Hozzátette: a tervek szerint 
a Kámán utca következő sza-
kasza, illetve Istvánligeti utca 
is hamarosan útalapot kaphat. 
Fontos tudni, hogy csak ott 

ésszerű elkészíteni az útalapot, 
ahol van csatorna. 

A város más részein is zaj-
lanak hasonló útfelújítási 
munkálatok. Az Újváros szé-

len például már elkészült 
az új út. Július első napjai-
ban pedig a Rigó utcában 
is dolgoztak a Flaszter Kft  
munkatársai. A Rigó utcában 
a markológép kiszedte a tük-
röt, ezután pedig daráltbeton 
terítést és martaszfaltot kap 
majd az út. 

A beruházás során mintegy 
10 utcában végeznek még 
útalap építési és javítási mun-
kákat. Bizonyos utcákban a 
tükör kialakítása után darált-
betonos terítést szórnak, illet-
ve martaszfaltos kiegyenlítést 
végeznek, más utcákban pedig 
a meglévő útalap kap martasz-
falt terítést.

TÖBB FÖLDES UTCA IS ÚTALAPOT KAP
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Budapesten, a Kincsem Parkban június 
30-án megtartott 2. Civil Ügetőderby 
résztvevőit ismét internetes szavazással 
választották ki. Az öt versenyző idén is 
erre a célra kialakított tandem sulkyban 
(kétkerekű ügetőkocsiban) ülve mérte 
össze a tudását, profi  hajtóval a háta mö-
gött. A látássérült ceglédi Czene András 
nyerte meg a versenyt a Kincses nevű 
lóval, Kele Judit profi  hajtó segédletével.

Hamarosan megkezdődik a 
napraforgó virágzása, ami-
kor is a méhészek gyakran 
tapasztalják a méhcsaládok 
gyengülését, pusztulását. A 
méhelhullási esetek hatékony 
és szakszerű kivizsgálása érde-
kében az Agrárminisztérium 
kéri, hogy a méhészek hala-
déktalanul jelentsék az ese-
teket a NÉBIH zöld számán 
(06-80/263-244).

A gyors bejelentés kiemel-
ten fontos annak érdekében, 

hogy a szakemberek meg-
tehessék a szükséges intéz-
kedéseket. 

A helyszíni szemle és a mie-
lőbbi laboratóriumi vizsgála-
tok alapján ugyanis nagyobb 

eséllyel tárható fel, mi okozta 
az állatok pusztulását. A beje-
lentési kötelezettséget törvény 
is előírja az állattartók részére, 
de az esetekről való értesülés 
egyfajta visszacsatolás is a 
hatóságok számára.

A vizsgálati eredmények 
hosszú távon hozzájárulnak 
ahhoz, hogy minden szük-
séges intézkedést megtehes-
senek a méhek védelme ér-
dekében.



A ceglédi kórház első kinevezett igazgatójára, 
Dr. Dobos Ferencre emlékeztek egykori ott-
honánál. A jelenleg ipartestületi székházként 

működő épület falán őrzi tábla az elismert 
szakorvos emlékét. Itt helyeztek el koszorút 
Semmelweis nap alkalmából.

DR. DOBOS FERENCRE EMLÉKEZTEK

A NÉBIH ZÖLD SZÁMÁN JELENTHETŐK A MÉHPUSZTULÁSI ESETEK

LÁTÁSSÉRÜLT CEGLÉDI A CIVIL ÜGETŐDERBY GYŐZTESE
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A kuláküldözés 1948-ban, a 
kommunista hatalomátvétel-
lel kezdődött meg. A sztálinis-
ta Rákosi-rezsim kíméletlen 
harcot indított a magyar ag-
rártársadalom ellen, minden 
eszközzel arra törekedtek, 
hogy lerombolják a hagyomá-
nyos paraszti életformát, és a 
gazdákat földjeik elhagyására 
kényszerítsék. Kuláknak szá-
mított minden 25 holdnál 
nagyobb termőterülettel, vagy 
5 hold feletti szőlővel rendel-
kező gazdálkodó. 

De a földtulajdonos orvo-
sok és ügyvédek sem mente-
sültek a megbélyegzés alól. 
Az Országgyűlés 2012-ben 
nyilvánította a kommunista 
diktatúra idején tönkretett 

magyar gazdák emléknapjává 
június 29-ét. Ezen a napon 
egy gyilkos rendszer beteg 
kegyetlenségeinek áldozataira 
emlékezünk – mondta beszé-
dében a polgármester.

TAKÁTS LÁSZLÓ, polgár-
mester: Nem lehetett kitöröl-

ni sem a közgondolkodásból, 
sem az emlékezetből, sem a 
mindennapokból, mert még 
a kuláknak nyilvánított csa-
lád gyerekeinek neve mellé 
is egy nagy K-betű került 
megbélyegzésből, megalázás-
ból az osztálynaplóba. A be-
jegyzés pedig meghatározta 
a fi atalok jövőjét is. Ki kell 
mondanunk a múlt bűneit 
és eltökéltnek kell lennünk, 
hogy ez az embertelenség 
soha ne ismétlődhessen meg 
Magyarországon!

Országszerte 70 ezer, Ceg-
léden 500 családot érintett a 
kizsákmányolás. Felfogha-
tatlan az a pusztítás, ame-
lyet az ’50-es évek okoztak 
nemzetünkben – erről már 
ifj .Kőhalmi Dezső, fi lozófus 
beszélt az emléknapon. 

A kuláküldözés emléktáblá-
jánál az önkormányzat, civil 
szervezek és hozzátartozók 
rótták le kegyeletüket. 

Országszerte 70 ezer, Cegléden 500 családot érintett a kizsák-
mányolás, a megbélyegzés, amit egy beteg rendszer, a kom-
munista diktatúra idején a kuláküldözés jelentett- hangzott 
el azon az emléknapon, amelyet a tönkretett magyar gazdák 
tiszteletére tartottak. 

„KI KELL MONDANUNK A MÚLT BŰNEIT!”
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Megválna a használaton kívüli 
üvegpalackoktól, 

befőttes üvegektől, 
borosüvegektől, sörösüvegektől, 

de nem tudja elhelyezni?

VAN 
MEGOLDÁS!

CEGLÉDI 
ÜVEGGYŰJTÉSI 
AKCIÓ!

Cegléd Város Önkormányzata 

2019. július 23. és július 30. között 
lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására 

a város négy különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel,
az alábbi helyszíneken: 

• a Szabadság téren, az Evangélikus templom előtt

• a Gubody park Rákóczi út felőli részén, a Sportcsarnok előtt

• a Vörösmarty téren, a faházak oldalában

• a Bajcsy-Zsilinkszky téren, a DTKH Kft. (volt Ökovíz Kft.) épülete mellett

Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával!

Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek!
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

FELNŐTT ORVOSI ÜGYELET
Helye: Cegléd, Rákóczi út 51-55. szám alatt 

(a volt Tömörkény patika épületében) Telefon-

szám: 06-1-301-6969.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Hétvégén és ünnepnapon reggel 8 órától este 

20 óráig! Helye: Cegléd, Rákóczi út 51-55. szám 

alatt (a volt Tömörkény patika épületében) 

Telefonszám: 06-1-301-6969.

Orvosi és gyógyszertári ügyeletekOrvosi és gyógyszertári ügyeletek

Július 11. Tömörkény Gyógyszertár Cegléd, 

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

telefonszám: 06 30 531 8675

Július 12. Szent Imre Gyógyszertár Cegléd, 

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

Készenléti telefonszám: 06 20 579 2659

Július 13. Kígyó Patika Cegléd, Reggel u. 2. 

Telefonszám: 315-114 Készenléti telefonszám: 

06 20 476 0699

Július 14. Felszegi Gyógyszertár Cegléd, 

Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Telefonszám: 500-785 

Készenléti telefonszám: 06 30 407 1320

Július 15. Szent Anna Gyógyszertár Cegléd, 

Kőrösi út 11. Telefonszám: 316-620 Készenléti 

telefonszám: 06 20 369 0110

Július 16. Belvárosi Gyógyszertár Cegléd, Sza-

badság tér 9. Telefonszám: 500-079 Készenléti 

telefonszám: 06 70 296 2869

Július 17. Gyógyír Gyógyszertár 2700 Cegléd, 

Rákóczi út 7. Telefonszám: 319-200 Készenléti 

telefonszám: 06 30 333 4401

Július 18. Pingvin Patika Cegléd, Múzeum u. 2-4. 

Telefonszám: 500-295 Készenléti telefonszám: 06 

30 989 7341

Július 19. Schulek Gyógyszertár Cegléd, Kőrösi 

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

telefonszám: 06 30 531 8678

Július 20. PatikaPlus Gyógyszertár Cegléd, 

Malomtó szél 30. TESCO Áruház Telefonszám: 

500-252 Készenléti telefonszám: 06 20 269 0075

Az úgynevezett gyógyszertári készenléti 
ügyelet megszűnt, de ügyelet továbbra 

is van. Minden nap ( ünnepeken is ) reggel 
7 és este 10 óra között. Vagyis a gyógyszer-
tárak este 10 és reggel 7 óra között vannak 
zárva de senki nem marad ellátatlanul. A 
betegeket az orvosi ügyelet látja el vagy 
szükség szerint kórházba irányítják.
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Idén hárman részesültek Ceg-
léd Város Egészségügyéért 
elismerésben a Toldy Ferenc 

Kórház Semmelweis napi 
ünnepségén. Dr. Molnár At-
tila, nyugalmazott radiológus 
főorvos, Dr. Mohos Tibor, 
fogszakorvos és Lovas Ottó, a 
ceglédi mentőállomás vezető-
je. Öten kaptak tudományos 

díjat, 9 orvost előléptettek, 
83 dolgozó, valamint a Fő-
nővéri Szakértői Team igaz-
gatói dícséretet vehetett át, 
de elismerést nyújtott át a 
Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara, valamint 
a Magyar Ápolási Egyesület. 
Az ünnepségen köszöntötték 
a többszörös véradókat is.

KÖSZÖNET MUNKÁJUKÉRT!
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

14. oldal

Felsővadászi II. Rákóczi 
Ferencet (1676 –1735) 1704. 
július 8-án választották meg 
erdélyi fejedelemmé. Rá-
kóczi az 1703-ban indított 
szabadságharccal a teljes ál-
lami függetlenséget kívánta 
visszaszerezni a Habsburg 
birodalomtól. A független-
ségi harc 1711. április 30-án 
a szatmári békekötéssel ért 
véget. 2019-ben emléke-
zünk Rákóczi fejedelemmé 
választásának 315. évfor-
dulójára. 

Cum Deo pro patria et 
libertate! (Istennel a 

hazáért és a szabadságért!)
„Az erdélyi fejedelmek a 

16. és 17. században arra tö-
rekedtek, hogy hazánkat az 
osztrák és török uralom alól 
felszabadítsák. E törekvések 
legutóljára Rákóczy Ferenc-
ben jutottak érvényre, ki egész 
lelkével rajongott a haza füg-
getlenségén. … Czegléd a 
kuruc-labancz világban na-
gyobbára a függetlenségért 
küzdő magyarok kezében 
volt… (Czegléd, III. évf. 11. 
sz., 1885. március 15. 1-2. o.)

Midőn Rákóczy 1704. jú-
nius 9-én a solti táborból 

felhívja a czeglédieket, hogy a 
haza megmentéséhez hozzájá-
ruljanak, már számos czeglédi 
lakos állott Rákóczy zászlói 
alatt. De a felhívás folytán új-
ból számosan fognak fegyvert. 
A Duna-Tiszaköz vezénylő tá-
bornokává 1705-ben Bottyán 
János nevezetvén ki, örömmel 
mennek a régi ismerős zászlai 
alá. (A czeglédiek a magyar 
szabadságmozgalmakban / 
Hübner Emil. – Czegléd, XX. 
évf. 41. sz., 1902. október 12. 
1-2. o.)

Cegléd eddig, mint legbel-
jebb fekvő város, viszonylag 
biztonságban érezte magát 
a rácoktól, annál nagyobb 
lett a rémület, mikor 1709. 
április 21-én váratlanul a rác 
martalócok ütöttek német 
vezetés alatt a városba… Rá-
kóczi kegyes szívvel vette a 
„megromlott szegény Czeg-
lédi lakósok” kérését, minden 
adóhátralékot és újabb adót 
elenged nekik a szerencsi 
táborból jún. 2-án kelt ren-
deletével. (Cegléd 1730-ig / 
Oppel Jenő. - Cegléd : Helikon, 
1931., 85-92. o.) 

„A kuruc mozgalom a vége 
felé járt … 1710. januárjában 

Egerbe rendelik a ceglédi 
szabókat, a hadsereget felru-
házni, februárban pedig 1000 
rénes frtot adnak Rákóczinak, 
ki akkor Szentmártonkátában 
táborozott. Február 20-án 
maga Rákóczi is bejött Ceg-
lédre és két napig itt táboro-
zik.” (Cegléd 1730-ig / Oppel 
Jenő. - Cegléd : Helikon, 1931., 
85-92. o.) 

„Október 20-án elesett Szol-
nok, Ceglédet német csapatok 
szállták meg, s újra kezdődtek 
a zaklatások. Ugyanakkor 
lefoglalták a ceglédi kuru-
coknak minden vagyonát. 
Karácsony előtt br. Ebergényi 
László tábornok személyesen 
jött Ceglédre, s az egész várost 
feleskette a király hűségére. 
A kuruc világnak vége lett a 
Duna-Tisza közén.” (Cegléd 
1730-ig / Oppel Jenő. - Cegléd 
: Helikon, 1931., 91- 92. o.) 

II. Rákóczi Ferenc, erdélyi fejedelem
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Készpénz, Bankkártya, Kultúra Erzsébet-utalvány, SZÉP-kártya, előreutalás

VALÓDI HAMISÍTVÁNY
KOMÉDIA

Rendező:  VALLÓ PÉTER

Szereplők:   HERNÁDI JUDIT | KERN ANDRÁS

HATAN PIZSAMÁBAN 
VÍGJÁTÉK

Rendező:  GÁLVÖLGYI JÁNOS

Szereplők:   HAJDU STEVE | VÁNDOR ÉVA / SZŐLŐSKEI TÍMEA
   CSONKA ANDRÁS | FÁBIÁN ANITA | LÉVAY VIKTÓRIA
   BARABÁS KISS ZOLTÁN 
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TIZENKÉT DÜHÖS EMBER
BUNÜGYI JÁTÉK 

Rendező:  KISS JÓZSEF

Szereplők:   HORVÁTH GYÖRGY | TÁRNAI ATTILA | MOLNÁR LÁSZLÓ
   HORVÁTH GÁBOR | VÁNDOR ATTILA | DEME GÁBOR
   HARNA PÉTER | SZÉLES TAMÁS | KARCZAG FERENC |  ZELEI GÁBOR | 
   MÉSZÁROS ISTVÁN | ÓNODI GÁBOR | KINCZEL JÓZSEF

HOGYAN NEVEZZELEK?
VÍGJÁTÉK

Rendező:  SCHLANGER ANDRÁS    

Szereplők:   VEREBES LINDA | KÁLID ARTÚR | PÁL TAMÁS
   SIMON KORNÉL | MOLNÁR GYÖNGYI

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Tagozatok, „kipes” órák és 
tanórán kívüli 
foglalkozások

A Várkonyiban két speciális 
képzés folyik. Az egyik a né-
met és angol nyelv, a másik a 
matematika tagozat. A matek 
tagozatosok rendszeresen ko-
moly eredményeket érnek el 
a két legnagyobb hazai meg-
méretésen, a Bólyai és a Zrínyi 
versenyeken. De ezen kívül is 
sorakoznak előkelő helyezést 
tanúsító díjaik, amelyeket 
más országos versenyeken 
gyűjtöttek be. Ez így van an-
nak dacára, hogy a tucatnyi 
legjobb diákjukat ötödikben 
„lehalássza” a Kossuth Lajos 
Gimnázium. „Büszkék va-
gyunk a kisgimnazistáinkra 
is, különösen azért, hogy a 
többi általános iskolából csak 
együtt jut be közéjük annyi 

gyermek, mint amennyi tő-
lünk” – mondta az igazgató.

Az idegen nyelvi tagozaton 
minden évben kerül néhány 
tanuló, aki sikeres nyelvvizs-
gát tesz. Már a kormányzati 
programot megelőzve is ki-
fizették a vizsgadíjakat, az 
iskolai alapítványuk jóvoltá-
ból. A németesek rendszere-
sen tanulmányi kirándulásra 
utaznak Mühldorfb a, Cegléd 
német testvérvárosába. Min-
dig szerveznek egynapos bécsi 
kirándulást is Bécsbe. „Éles 
helyzetben” bátran használ-
ják a gyerekeik az iskolában 
tanultakat. Ez annál is inkább 
fontos a németesek számára, 
mert a TV csatornákon dön-
tően angol nyelvű mese és 
zenei csatornák találhatók, 
amelyek szintén kiválóan se-
gítik a nyelvtanulást.

A most lezárt a tanévben 
újdonságként bevezették a 
„Komplex alapprogram” nevű 
projektet, ami az úgynevezett 
helyőkereszttúri modellre 
épül. Ott vezették be elő-
ször az Amerikából átvett 
módszert, hogy „kipes” órá-
kat tartanak. (KIP: Komplex 
Instrukciós Program). Ez egy 
jól tervezett csoportmunkára 
épülő tanóra, ami szervezésé-
ben eltér a korábbitól. A for-
gószínpad-szerűen megoldott 
feladatok során a csoporton 
belül mindenki minden szere-
pet betölt. A központi feladat 
nyitottvégű, a szokványostól 
eltérően, a gyerekek számára 
érdekes, izgalmas feladatot ad, 
megoldáskreativitást igényel 
a csoporttól, és megköveteli 
a közös munkát. 

A fentieken kívül ötféle al-
program foglalkozásokat is 
tartanak a tanórákon kívül. 
Amelyek a következők: digi-
tális, logikai, művészeti, élet-
vitel alapú és testmozgásalapú 
foglalkozások. Ezek komplexi-
tásukból adódóan jelentősen 
eltérnek a hajdani szakköri és 

Nagyszerű eredmények, remek tantestület 
a „Várkonyiban”

Az egykori vásártéren épült Várkonyi István Általános Iskola 
Széchenyi úti épületét 1962-ben adták át, ahol az alsósokat ta-
nítják. 1980-ban elkészült a „nagy” Várkonyi a Rákóczi úton, 
s ott a felsőtagozatosok tanulnak. Az Örkényi úti (Ugyeri) 
tagintézmény 2007-ben került hozzájuk és vették át a szép új 
nagy épületet. Bögös István intézményvezető beszélt minden-
napjaikról és terveikről.
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önképzőköri foglalkozások-
tól. Egy tantárgyhoz köthető 
témakört feldolgozhatnak 
például képregény, dráma, 
rajz, vagy plasztika formájá-
ban a művészeti alprogram 
keretében.

Az oktatási intézmény há-
romszor elnyerte az alap ki-
írások szerinti címeket, az 
„Örökös Öko Iskola” és az 
Örökös Boldog Iskola” titu-
lusok használati jogát. Hogy 
megfelelnek -e a címmel járó 
feltételeknek, azt rendszeresen 
ellenőrzik, „monitorozzák”. A 
sokrétű öko feladatokat éves 
munkatervben határozzák 
meg. Benne van többek kö-
zött a tanórákba épülő öko 
gondolkodás erősítése mellett 
például szelektív hulladék-
gyűjtés, madáretetés és kör-
nyezetápolás. 

Az országos Boldogság-
programnak lényege egy 10 
témakört felölelő tematika. 
Amiben a mindennapi együtt-
élés feltételeit dolgozzák fel a 
diákok a tanáraik segítségével. 
Csak néhány témakör: illem, 
családon és közösségen belül 
való együttműködés, empá-
tia. A Várkonyi az Oktatási 
Hivatal bázis iskolája. Ami 
annyit tesz, hogy az alsósok az 
úgynevezett Boldogság prog-
ramban való részvétellel, míg 
a felsősök az Arizóna program 
keretében kapcsolódnak be 
a projektbe. Az Arizóna a 
tanórai fegyelmezetlenséget 
háttérbe szorító, együttmű-
ködést segítő program. Amely 

három alapelven működik: 
1./ A tanulónak joga van a 
zavartalan tanuláshoz, 2./ A 
tanárnak joga van a zavartalan 
tanításhoz, 3./ Mindenkinek 
tiszteletben kell tartani a má-
sik jogát.

Ami még jelentős és nagy 
érték az, az alsós napközi, 
ahol az egész osztályok bent 
maradnak délutánra. Így az 
szinte egész napos iskolaként 
működik.

A tanórán kívül foglalko-
zások körét színesítik a nyári 
öko és kézműves táborok. 
Rendszeressé vált a hetedike-
sek számára a „Határtalanul” 
program keretében szervezett 
egyhetes kirándulás Erdélybe. 
Kedveltek az egy-két napos 
belföldi osztálykirándulások 
is. 

Digitális környezet, 
iskolai környezet

A szeptemberben induló 
tanévben új program indul, 
aminek a kódja: VEKOP 7.3. 
3. Ez a „Digitális környezet az 
közoktatásban” témát foglalja 
magába. A programba hat al-
sós és négy felsős pedagógus 
kapcsolódik be, és a termé-
szettudományos tantárgyak 
körébe épül be. A Rákóczi úti 
felsős épületben kialakítottak 

egy „okos tantermet”. Ahová 
beszereltek egy nagyteljesít-
ményű projektort, digitális 
táblát, s egy osztálynyi táb-
lagépet. Rengeteg oktatást 
segítő szoft ver áll a tanárok 
rendelkezésére. A Ceglédi 
Tankerületi Központtól ígé-
retet kaptak, hogy (anyagi 
lehetőségek függvényében) 
jövő szeptemberben az alsó 
tagozatosok részére is kiala-
kíthatnak egy okos tantermet.

Alapítványi támogatással 
a Rákóczi úti épület aulájá-
ban nemrégiben kicserélték 
a bútorokat. Az alsós épület 
udvarát az utóbbi öt évben 
térkővel burkolták, ami szalet-
lit és pihenőszigeteket kapott. 
Nyáron, az élelmezést bizto-
sító TS Gastro Kft . felújítja 
az ebédlőt.

Az iskolai környezethez, 
komfortérzethez tartozik az 
is, hogy a tankönyvellátás 
teljesen ingyenes, és aki kéri, 
az nyáron is kaphat ebédet.

Az iskola szép és megfelelő 
környezetet biztosít a tanév-
záráskor 1011 fős diáksereg 
(ami közel kétszázzal több a 
nyolc év előttinél), és a 87 fős 
tantestület számára.

A felvételiken jelentkező 
sokaság és a kivétel nélkül 
továbbtanuló diákjaink bizo-
nyítják, hogy remek kollégáim 
kiváló munkát végeznek. Nem 
véletlenül számít nagy csáb-
erőnek az iskolánk a szülők 
körében! – zárta a beszélgetést 
Bögös István.

Kőhalmi Dezső
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Aranyérmes lett a prágai 
kyokushin karate Európa-baj-
nokságon Mikó András. A 
Spirit SE versenyzője a –75 
kg-os súlycsoportban, az 
U16-os korosztályban négy 
ellenfél legyőzése után állha-
tott fel a dobogó legmagasabb 
fokára.

Mikó András, U16-os kyo-
kushin karate Európa-bajnok: 
„Azt szeretem a karatéban, 
hogy nem csak egy sport, 
hanem az életre is nevel. 2009-
ben kezdtem, 6 évesen, előtte 
nem is sportoltam. Eddig 
többször nyertem országos 
bajnokságokat és diákolimpi-
át, illetve nyílt szlovák bajnok-
ságot is. Az Európa-bajnok-
ságra sok edzéssel készültem, 
az utóbbi pár héten előfordult, 
hogy heti 8-9 is volt. Az edzés 
volt az első és csak utána a 
többi elfoglaltság. Nagyon 
sok mindent gyakoroltunk, 
de a fő szempont a kondíció 
volt: bírjam végig a küzdelme-
ket, s hogy még a legvégén se 

engedjek ki. A mezőnyt nem 
igazán ismertük, de alaposan 
felkészültünk és a többi már 
csak az adott pillanattól füg-
gött. Az elvárás annyi volt, 
hogy a legjobb teljesítmé-
nyemet adjam, persze a cél az 
volt, hogy megnyerjem. Ez az 
első Európa-bajnoki aranyam, 
ez az eddigi legjobb eredmé-
nyem. Az egyesületben vi-
szont edzőm, Gál Csaba nyert 
már Európa-bajnokságot és 
reméljük, lesznek is még ha-
sonló eredmények. A továb-
biakban készülünk a 2020-as 
Európa-bajnokságra.”   

Gál Csaba elnök, Spirit SE: 
„25 ország közel 400 verseny-
zője vett részt a versenyen. 
Minden ország 2 főt indítha-
tott súlycsoportonként, a két 
legjobbat. Ilyen mezőnyben 
már egy-egy győzelem is ki-
magaslónak számít. Nagyon 
büszke vagyok Bandira, hogy 
ezt a 16 hetes felkészülést ilyen 
minőségben végigcsinálta. 
Az eredménynek is örülök, 

de sokkal fontosabb, hogy 
sokat fejlődött és nagyon jól 
küzdött. Technikailag és tak-
tikailag is magasan a mezőny 
legjobbja volt. Fehérorosz 
ellenfelét magabiztosan verte 
bírói döntéssel, a nyolcad-
döntőben bolgár ellenfelét 
fejrúgással búcsúztatta. Az 
elődöntőben a litván fi út for-
dulós testrúgással fogta. Ez 
volt a legszebb, legtudatosabb 
küzdelme. A döntőben – szin-
tén litván ellenfél ellen –, nagy 
küzdelemben Bandi volt a 
kreatívabb, több fejrúgással 
is eltalálta ellenfelét, így meg-
érdemelten lett ő a bajnok! 
Fizikai és szellemi adottsága 
megvan hozzá, hogy sikeres 
legyen. 

Nagyon motivált és szor-
galmas, az önálló edzéseket 
is precízen elvégzi. Bízom ab-
ban, hogy össze tudja egyez-
tetni a tanulmányaival és fel-
nőtt Európa-bajnokságon is 
eredményes tud lenni!” 

VGM 

Mikó András Európa-bajnoki aranyérmes

sport
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Hunyadi János személye 
nehezen szólítja meg a 

késő utókort. Nem könnyű 
közel férkőzni az alakjához, 
s elképzelni, milyen ember 
lehetett valójában. Törökverő 
hős, monumentális léptékű, 
jelképes fi gura: nem csoda, 
hogy minden szobra talpig 
páncélban ábrázolja. Ő Hu-
nyadi Mátyás atyja, „Walachia 

fehér lovagja”, ahogy kortársai 
emlegették, s mindenek előtt 
– a nándorfehérvári győztes.

Családfája a homályba vész, 
a történelmi adatok csak 
nagyapja, Serbe generáció-
jáig engednek leereszkedni a 
múlt kútjába. Apjáról, Vajkról 
alig tudni valamit, anyja neve 
nem maradt fenn, talán ezért 
vették körül alakját megszépí-

tő mendemondák, mint hogy 
Zsigmond király törvénytelen 
fi a volt. Valójában azonban 
mindent saját erejéből ért el, 
ambíciói, tehetsége, kiváló 
hadvezéri és hadseregszer-
vezői képességei segítségével.

Amikor életéről regények, 
drámák, képregények szület-
tek, a szerzőknek szinte a sem-
miből kellett megalkotniuk 
alakját: így annyi különböző 
Hunyadi létezik, ahány irodal-
mi mű megidézi őt. Eközben 
még azt sem tudni, hogyan 
nézett ki: töredékes sírkövéről, 
első fametszetes ábrázolásairól 
annyi derül ki, hogy páncélt vi-
selt és bajusza volt – ez a leírás 
azonban nemes férfi kortársai 
szinte mindegyikére ráillik. 
A Th uróczy-krónika azt írta 
róla: „közepes termetű ember 
volt, erős nyakú, göndör gesz-
tenyeszín hajú, nagy szemű, 
derűs tekintetű, piros arcú, 
egyéb tagjaiban olyan arányos 
és olyan szép megjelenésű, 
hogy ezer közül is fel lehetett 
ismerni fejedelmi személyét.” 
(Bellus Ibolya ford.) Valójában 
tény, hogy egyik legkorábbi 

AKI ANGYALOKKAL DIADALMASKODOTT
Hunyadi János és a nándorfehérvári győzelem
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ábrázolása páncélban, lezárt 
sisakrostéllyal, arc nélkül áb-
rázolta: vonásai ennyire nem 
voltak közismertek.

Személyisége is rejtélyes: 
csak sikerei beszélnek róla. 
Udvari apródként kezdte, 
valószínűleg sosem részesült 
különösebb oktatásban, talán 
írni-olvasni sem tudott: élete 
során mégis elnyerte a szöré-
nyi bán, az erdélyi vajda, a te-
mesi ispán, a nándorfehérvári 
főkapitány, a besztercei gróf 
címeit és méltóságait. Hatal-
mas vagyon tulajdonosa, egy 
nagy főúri szövetség össze-
tartója, vezetője lett, s 1446 
és 1453 között kormányzója 
volt Magyarországnak. Egész 
életében a törökkel csatázott, 
nagy győzelmeket aratva: te-
kintélye vitathatatlan volt, s 
amikor a Bizánci Birodalom 
maradéka veszélybe került, 
még azt is tőle várták, hogy 
felmentse Konstantinápolyt.

1453 után sokan remélték, 
hogy háborút indít az Oszmán 
Birodalom ellen. Az európai 
uralkodók azonban nem tar-
tották sürgősnek a Magyar 
Királyság támogatását: sőt, 
amikor II. Mehmed szultán 
1456 júniusának végén megér-
kezett Nándorfehérvár, a déli 
végvárvonal kulcsa alá, még a 
magyar nemesség is késleke-
dett táborba szállni. Hunyadi 
csak magára számíthatott: se-
regét 10 ezer válogatott katona 
alkotta, a várat sógora, Szilá-
gyi Mihály védte 7000 főnyi 
őrséggel, s segítségére volt az a 

30 ezer, jórészt felfegyverzet-
len, de bátor keresztes felkelő 
is, akiket az Itáliából érkezett 
fanatikus ferences, Kapisztrán 
János vezetett. Mindezek az 
erők azonban eltörpültek II. 
Mehmed közel 100 ezres, 
kiválóan képzett és veszedel-
mes ostromszerekkel ellátott 
hada mellett. A július 4-én 
megkezdett ostrom mégis a 
magyarok győzelmével ért 
véget. Július 14-én Hunyadi 
legyőzte a dunai török fl ottát, 
s áttörve az ostromzárat segít-
séget küldött a vár védőinek. 

A törökök július 21-i rohama 
nem járt sikerrel, felőrölte vi-
szont a török gyalogságot. A 
döntő ütközet napja július 22. 
lett, amikor a keresztesek és 
Hunyadi serege két irányból 
is harapófogóba szorította a 
török haderőt, majd a védők 
is kitörtek a várból, végképpen 
menekülésre kényszerítve az 
oszmán erőket.

Ma sokan úgy tudják, ennek 
a diadalnak az emlékére szól 
délben a harangszó: s bár a 
harangozás eredetileg a pápá-
nak a török feletti győzelemért 

imádkozást elrendelő bulláját 
kísérte, valóban egyszer s 
mindenkorra összefonódott 
a nándorfehérvári győzelem 
emlékezetével. Ahogy Dugo-
vics Titusznak, az önfeláldozó 
nándorfehérvári hősnek a 
neve is, aki birokra kelt egy, a 
győzelmi zászlót a vár ormára 
kitűzni akaró törökkel, s nem 
bírva vele, végül a mélybe rán-
totta. Igaz, a hős sosem léte-
zett, csak 1824-ben említették 
először, hatására néhány ha-
misított oklevélnek, amellyel 
a Dugovics-család igyekezett 
bizonyítani ősi nemességét. 
Wagner Sándor azonban már 
1853-ban olyan hatásos képet 
festett az eseményről, hogy a 
bátor vitéz örökre bevonult 
a magyar történelem nagy 
alakjai közé – pedig nem is élt. 
A nándorfehérvári ostromra 
gondolva sokszor őt képzel-
jük el a viharfelhős ég alatt, 
tekintetét a lobogó nemzeti-
szín zászlóra szegezve, amint 
meghozza végső döntését, s 
lélegzetét visszafojtva, utolsó 
imát mormolva elrugaszkodik 
a várfaltól, karolásában a meg-
lepett és megrémült törökkel.

A sosem élt hős alakja meg-
mozgatja a késő utódok fan-
táziáját. Hunyadi János sze-
mélye kevésbé szólítja meg az 
utókort. De tettei beszélnek 
helyette. S legfőképpen az 
utolsó: hihetetlen, áldozatos 
győzelme a török felett, a 
nándorfehérvári diadal, amely 
563 éve őrzi az emlékét.

Dr. Bárdos Dóra
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Visszaköltöztek az orvosok a 
megújult Kárpáti Aurél utcai 
rendelőbe és az ügyeleti ellátás 
is megkezdődött. Az épületre 
szinte rá sem lehet ismerni, 
teljesen megújult az épület-
gépészet, a rendelőhelyiségek, 
a mosdók, kicserélték a nyí-
lászárókat és elegáns, szép, új 
színt kapott az homlokzat. Az 
önkormányzat mintegy 150 
millió forint kormányzati tá-
mogatást nyert a munkákra.

Szép, frissen festett falak, új 
burkolat, kulturált mosdók és 

új ajtók-ablakok. Ez fogadja 
a Kárpáti Aurél u.9-Kossuth 
Ferenc u.17 szám alatti ren-
delőbe érkezőket. A korábban 
omladozó, korszerűnek egy-
általán nem mondható épület 
teljesen megújult. A tetőt szi-
getelték, a homlokzat fi nom, 

MEGSZÉPÜLT ÉPÜLET, 
KULTURÁLT ORVOSI ELLÁTÁS
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elegáns színt kapott csakúgy, 
mint a belső terek. Emellett 
gépészetileg is megújult a 
rendelő, valamint akadály-
mentesítették is az épületet. 
Nem csupán az épület újult 
meg, de orvostechnikai és 
egyéb eszközökkel is gazda-
godott a rendelő.   

A munkák idején az ügyelet 
és az itt rendelő házi, valamint 
gyermekorvosok ideiglenesen 
a város más részén fogadták 
a betegeket, most azonban-az 
épület elkészülte után- vissza-

költöztek. Július másodikától 
dr. Kelemen István (I. körzet) 
és dr. Tamás László (V. körzet) 
háziorvosok is itt rendelnek, 
csakúgy, mint öt gyermek-

orvos: dr. Vukovics Csilla (I. 
körzet), dr. Füle Lóránt (II. 
körzet), dr. Iacovides Pet-
ros(III. körzet), dr. Nyújtó 
Éva (VI. körzet) és dr. Sivók 
Ágnes (VII. körzet). Az ügye-
leti ellátás már június 28-tól 
visszaköltözött a Kárpáti Au-
rél utcai rendelőbe. 

Cegléd Város Önkormány-
zata valamennyi szolgáltató-
nak, közreműködőnek, be-
tegnek és szülőnek tisztelettel 
köszöni türelmét és az átme-
neti időszakban tanúsított 
szíves hozzáállását!
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Az első magyarországi 
ír-skót népzenét játszó csa-
pat a M.É.Z. – Meg nem Értett 
Zenekar – 1988-ban alakult. 

Az elmúlt három évtized alatt 
több CD-t jelentettek meg és 
mintegy 2100 koncertet adtak. 
Ír, skót tradicionális dalla-
mok, balladák, kocsmadalok 
alkotják a repertoárt több 
száz év népzenei kincséből 
merítve. Az ír kirajzás miatt 
több Amerikából származó 
dal is elhangzik koncertjü-
kön – közelünkben július 
13-án, szombaton 19.00 órától 

Ceglédbercelen –, mely után 
a közönség lelki felfrissülését 
testi is követi a táncházban. 
A vendégek mindeközben a 
Megyeri-Hanti PINCE borait 
és házi szörpöket iszogathat-
nak, valamint mézes kenyérrel 
csillapíthatják étvágyukat, sőt 
kecskesajtot is kóstolhatnak. 
www.mez.hu, Facebook/FLO-
Wers Életmód Műhely. (Ceg-
lédbercel, Mély u. 1.)

kulturális
paletta

29. MŰVÉSZETEK VÖLGYE
Július 19. és 28. között újra a Balaton-felvidék három apró te-
lepülése, Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend lesz az ország 
központja. Tíz napon át koncertekkel, színházzal, irodalommal, 
tánccal, zöld programokkal, hangversenyekkel, újcirkusszal, 
beszélgetésekkel, gyerekprogramokkal telnek meg az utcák, az 
udvarok és a terek Magyarország legnagyobb összművészeti 
fesztiválján. www.muveszetekvolgye.hu 

Az oldalt összeállította KozI

Különleges városnéző sétára 
indulhatunk július 14-én, va-
sárnap, 9:00 órakor, melyen 
megismerhetjük az ország 
első pénzintézetének épüle-
tét, de a 20. század elejének 
legimpozánsabb bank- és 
takarékpénztár székházait 
is bemutatják a szervezők. 
„A magyarországi bankrend-
szer igazi korszaka az 1867-es 
Kiegyezés után bontakozott 
ki. A pénzintézetek, taka-
rékpénztárak gomba módra 

szaporodtak. 1873-ra már 
637 pénzintézet működött az 
országban… A 19. sz. köze-
pétől a Lánchíd pesti hídfője 
környékén született meg a 
főváros kereskedelmi köz-
pontja. Ez az a kor, amikor a 
környéken felépülő fényűző 
paloták - főleg Hild munkás-
ságának köszönhetően - egy-
séges városképet formáltak... 
A program második felében 
látogatást teszünk a Gresham 
palota közösségi tereiben. 

Az épület a szecesszió ma-
gyarországi műremeke és 
más Duna-parti épületekkel 
a Világörökség része.” www.
greetingsfrombudapest.hu

MONARCHIÁS PÉNZINTÉZETEK

MÉZ - TRADICIONÁLIS ÍR-SKÓT NÉPZENE ÉS TÁNCHÁZ
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Van-e köze egymáshoz a ke-
resztyénségnek és a környezet-
védelemnek? A zöld gondol-
kodás alapjában véve teljes 
egységben van a keresztyén 
hittel. A zöld gondolkodás 
harcosabb tételei viszont el-
lentétesek a keresztyén hittel. 

Alapvető zöld, keresztyén, 
normális emberi érzés, hogy 
valami nincs rendben a kör-
nyezetünkkel. Az ipari világ, 
a rengeteg szemét, az ész nél-
kül épített létesítményeink, a 
levegő minősége, a zaj: ezek 
egy kíméletlen, embertelen vi-
lágnak a jelei. Nem így szeret-
nénk élni, hanem zöldebben: 
élhetőbb, szebb, jobb szagú, 
tisztább, rendesebb világban. 
Isten bizonyára nem azért 
teremtett meg minket, hogy 
az esti szellő nejlonzacskókat 
felkapva orrunkba hajtsa a dí-
zelek füstjét, miközben rozsdás 
maradványokat kerülgetünk az 
agyonbetonozott utcáinkon. 
Idáig tehát rendben volnánk. 

A zöld gondolkodásnak 
azonban van egy erőteljesebb 
szintje is. Ez arról szól, hogy 
a természet szép és csodálatos 
rendjének egyetlen akadálya 
van: az ember. És ha nem vi-
gyázunk, a természet ki fogja 
iktatni magából az embert. 
A feladatunk e gondolkodás 
szerint az, hogy megmentsük 
a földet – magunktól, min-
denáron.

A keresztyén ember azon-
ban egyáltalán nem akarja 
megmenteni a földet. Erre ott 
van Isten. Mi teremtmények 
vagyunk, de nem akármilyen 
teremtmények: az állatokkal és 
a növényekkel szemben egye-
dül nekünk van értelmünk, 
öntudatunk, beszédünk, mely 
elválaszt minket a világ többi, 
öntudatlan részétől. És azt 
gondoljuk, hogy ez a világ nem 
lesz ember nélkül – mert mi 
értelme lenne akkor a világ lé-
tezésének? Nem tudjuk, hogy 
meddig tart ez a világ ebben 
a formájában, de nem is ránk 
tartozik. Nem a mi feladatunk 
megmenteni a világot. 

Számtalan jóslatot olvas-
hatunk manapság. A sarkkö-
rök olvadnak, a tenger szintje 
emelkedik, az időjárás egyre 
szélsőségesebb, a szén-dioxid-
ból túl sok van, stb. Ezek az 
előrejelzések mindig bizony-

talanok. Katasztrófák voltak 
és lesznek, de sosem úgy, aho-
gyan megjósoltuk őket! Fontos 
jósolni, fontos elgondolkodni a 
jövőnkről, felkészülni bizonyos 
dolgokra – de nem azon múlik 
a sorsunk, hogy ki tudjuk-e 
találni, melyik vészjósló for-
gatókönyv fog bekövetkezni.  
Bízzunk abban, hogy Isten 
megtartja ezt a világot, és ben-
ne az embert! Figyeljünk oda a 
bolygóra, mert azt a feladatot 
kaptuk a Teremtőtől, hogy 
méltó módon éljünk a földön. 
De azt a feladatot kaptuk, hogy 
itt éljünk! Védjük meg a kör-
nyezetünket egész egyszerűen 
azért, mert az otthonunk.

A Biblia első lapjain olvas-
hatunk a teremtett világgal 
kapcsolatos bizalomról: „És 
látta Isten, hogy minden, amit 
alkotott, igen jó.” (Mózes első 
könyve, első fejezet.)

Bereczky Örs

JÉZUS ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM
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Már a vakáció első heté-
ben sok diák táborozott 

Cegléden. A gyerekek többféle 
elfoglaltság közül választ-
hatnak, a legnépszerűbbek 
azonban kétségkívül a sport-
táborok. Nagyon kedvelt a 
kézilabda, a foci, az úszó- és 
a tollaslabdatábor is, de sokan 
választják a lovastábort is. 

A Művelődési Központ idén 
is minden érdeklődési körű 
diáknak kínál kikapcsolódási 
lehetőséget a nyárra, kivételes 
népszerűségnek örvend a 
néptánc-és hagyományőrzős 
tábor. 

Szlaukó Orsolya, evangéli-
kus lelkész óvodás és iskolás 
korú gyerekeknek szervezett 

különleges hittan tárbort, 
ahol a gyerekek a hét minden 
napján más bibliai alakkal, és 
szuperhőssel ismerkednek 
meg, többek között Th orral, 
Wonderwomannel, vagy ép-

TÁBOROZNI JÓ!
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Valamint megtalálható még mezei szegfűgomba, 
nagy őzlábgomba, házi túró,  tej, sajt, füstölt áruk, 
homoktövislé, savanyúság, vágott baromfi , hús- 
hentesáru, pékáru, méhészeti termékek, virág, 
palánták, fonott kosár, használt cikk stb.

BELVÁROSI PIACBELVÁROSI PIAC

(Büfé: lángos, hekk, hurka, kolbász.)

új sárgarépa 80 Ft/csom.-tól vagy 200 Ft/kg-tól
új zöldség 100 Ft/csom.-tól
zeller 120 Ft/db-tól
új burgonya 200 Ft/kg-tól
új vöröshagyma 220 Ft/csom.-tól
új fokhagyma 1.000 Ft/db-tól
karfi ol 300 Ft/kg-tól
karalábé 60 Ft/db-tól
új kelkáposzta 380 Ft/kg-tól
tv paprika 300 Ft/kg-tól vagy 70 Ft/db-tól
hegyes erős paprika 40 Ft/db-tól
magyar kápia paprika 1.800 Ft/kg-tól
koktél paradicsom 900 Ft/kg
paradicsom 200 Ft/kg-tól
kígyóuborka 360 Ft/kg-tól
mini kígyóuborka 400 Ft/kg
zöldhagyma 100 Ft/csom.-tól
laskagomba 900 Ft/kg-tól
sóska 800 Ft/kg-tól
spenót 900 Ft/kg-tól
főzőtök 250 Ft/kg-tól
padlizsán 800 Ft/kg-tól
cukkini 300 Ft/kg-tól vagy 100 Ft/db
zöldbab 700 Ft/kg-tól
kapor 100 Ft/csom.-tól
saláta 200 Ft/db-tól
magyar eper 1400 Ft/kg-tól
cseresznye 1000 Ft/kg-tól
egres 700 Ft/kg-tól
sárgabarack 400 Ft/kg-tól
őszibarack 250 Ft/kg-tól
meggy 400 Ft/kg
málna 2400 Ft/kg-tól

pen Pókemberrel. A Városi 
Gyermekkönyvtár olvasó-és 
ifj úsági táborral is készült a 
diákoknak, a Budai úti isko-
lában pedig napközis táborral 
várják a gyerekeket. 

Idén hat Erzsébet tábor-
ra nyert forrást a Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ. Ez azt jelenti, hogy 
180 hátrányos, illetve hal-

mozottan hátrányos helyzetű 
diák vehetett részt ingyenesen 
a táborban. A gyerekek elláto-
gathatnak a Parlamentbe és a 
Tropicáriumba, strandolhat-
tak, és játékos feladatokon 
vehetnek részt. 

Képes beszámolónkban 
a ceglédi nyári táborokból 
láthatnak ízelítőt a teljesség 
igénye nélkül!
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Harmadik nyáron telik meg 
zenével, mesével, mókával és 
kacagással a Ceglédi Kaszinó 
udvara.

****
A nyári rendezvénysorozat 

helyszíne az egykori polgári 
ház udvara, amely július min-
den csütörtökén „Mesekertté” 
változik, és a kisgyermekes 
családok számára igényes 
szabadtéri előadásoknak biz-
tosít helyet.

Nyaranta az ország számos 
pontjáról érkeznek ide a Kos-
suth Művelődési Központ 
meghívására zenészek, báb-
színészek, vándormuzsikusok, 
hogy játékukkal elvarázsolják 
az ifj ú közönséget.

A színes papírvirágokkal, 
tarkaruhás bohócokkal, a 
szélben vidáman ringó papír-
sárkányokkal díszített udvar 
első rendezvénye várakozáson 
felüli érdeklődőt vonzott.

****
Július 4-én két kicsi mesé-

vel, „A só” és „A malacon vett 
királylány” című népmesékkel 
érkezett Pécsről a Galóca Báb-
társulás. Illés Ilonának és Zen-
gő Ágnesnek - a pécsi Bóbita 
Bábszínház bábszínészeinek 
- kiváló, magas színvonalú já-
téka lenyűgözte a közönséget. 
„Azért hálás a népmese, mert 
az óvodás korosztálytól egé-
szen a kisiskolás korosztályig 
mindenki egyformán élvezi, 

sőt még a szülők is.” - fogal-
maztak az előadás után. És 
valóban. Akik ott voltak ezen 
a délutánon – óvodások, kis-
iskolás, felnőttek vagy éppen 
alig-alig tipegők – egyformán 
élvezték a mesebeli utazást.

****
S a sorozat célja éppen ez: a 

családok a napi munka után, 
vagy a nyári szabadság idején 
együtt játszhassanak, alkot-
hassanak, miközben szín-
vonalas színházi élményben 
részesülnek. 

A kellemes kikapcsolódást 
segíti elő a gyermekléptékű 
nézőtér. 

A harmonikus, barátságos 
környezet, a „varázslatos” 
színes dekorációk, a kedves 
bábfi gurák, a párnák, szőnyeg, 
melyen a legfi atalabb nézők 
le is fekhetnek, vagy szüleik 
ölébe kuporodva élvezhetik az 
előadást mindezt elősegítik. 

****
A műsor összeállításánál 

fontos szempont volt a sok-
színűség, a MINŐSÉG, fi-
gyelve arra, hogy minden 
korosztály jól érezze magát 

CSALÁDI ÉLMÉNYTÉR: 
MANÓUDVAR – MESEKERT
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a Mesekertben. Éppen ezért 
élőzenés gyermekkoncert, ze-
nés mesejáték, vásári bábjáték 
szerepel a kínálatban.

****
Július 11-én – e beszámoló 

megjelenésének napján - „A 
békamenyecske” című kalota-
szegi népmesével szórakoztat-
ja a nagyérdeműt a két nagy-
szerű vándorkomédiás, Tóth 
Krisztina és Gulyás László, 
vagyis az Álomzug Társulás.

A folytatás hasonlóképpen 
izgalmas lesz.

Ki ne ismerné a szegény 
molnárfi ú és a szép királylány 
szerelmének történetét, s a 
frigy létrejöttének érdekében 
számtalan cselszövést kieszelő 
Csizmás kandúrét. A klasz-
szikus mesét vásári bábjáték 
köntösbe öltöztetve, népda-
lokkal és népzenével színesít-
ve mutatják be Török Ágnes 
és Szívós Károly a Kolibri 
Színház bábszínészei, a Ke-
replő Családi Színház alapítói. 
Július harmadik csütörtökén 
bizton állíthatom, szem nem 
marad szárazon a kacagástól. 

Akik tavaly is a kert vendégei 
voltak jól emlékezhetnek Lu-
das Matyi történetét bemutató 
vásári komédiájukra, mellyel 
fergeteges sikert arattak.

Július 25-én a nyári mun-
kákról, a betakarításról szól 
a Lóca Együttes vidám csa-
ládi koncertje, melynek címe 
„Érik a ropogós cseresznye”. 
Visszatérő, kiváló zenészeket 
üdvözölhetünk ezen a délutá-
non a színpadon, s egyúttal ők 
lesznek azok, akik idén nyárra 
bezárják a Mesekert kapuit.

****
Színházi élmény – játék – 

alkotás
A nyáresti előadásokat apró 

kézműves vásár- és játszóház, 
babakonyha és mesterségbe-
mutató színesíti. 

Köszönet érte a ceglédi al-
kotóknak: Bán Mária báb-
készítőnek, Prekopp Herietta 
papírfonónak, Ungváriné 
Csontos Adrienn keramikus-
nak, Botlik Mária szalma- és 
sásfonó Népi Iparművésznek, 
valamint Göncző Istvánné 
csipkeverő Népi Iparművész-
nek, akiket bemutatkozási 

lehetőséggel támogat az in-
tézmény.

A közkedvelt babakonyha 
Détári-Lukács Ágnes ügy-
vezető gyűjteménye, melyben 
az év során több alkalommal 
– más helyszíneken - is játsz-
hatnak a gyerekek.

A „perecmajszolós” élmény-
ről idén nyáron is az Újvárosi 
Pékség gondoskodik. A vál-
lalkozás kezdettől fogva a 
Mesekert támogatója.

****
Idén nyáron a Ceglédi Ka-

szinó udvara ad otthont a mű-
velődési központ „JazzPéntek” 
nyári koncertsorozatának is. E 
felnőtteknek szóló rendezvény 
következő állomása július 20-
án, szombaton a Boggie duó 
koncertje lesz, majd augusz-
tus 8-án, csütörtökön Bekker 
Bernadett élőzenekaros kon-
certje kínál igazi csemegét a 
közönségnek.

Nincs hát uborkaszezon a 
ceglédi kulturális életben. Aki 
teheti, töltekezzen a patinás 
udvarban, mesével vagy mu-
zsikával, kedve szerint. 

KozI
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Az egész területet 11 parcel-
lára osztották fel, amelyekből 
a rendkívül zsúfolt és elvadult 
10-est és 11-est a korábbi lel-
kész, Gál Géza nagytiszteletű 
úr lezártnak nyilvánított. Az 
utóbbi hónapokig egy fix, 
főállású alkalmazottja volt 
a temetőnek. Nagy István 
temetőcsősz 27 éve végzi ezt 
a munkát. Hihetetlen me-
móriája van. Tudja még az 
elhunytak hozzátartozóit is. 
Azt is, hogy járnak -e a sír-
hoz a családtagok, vagy hogy 
mióta nem voltak- tájékoztat 
Paskáné. Sokan sokkal töb-
bet követlenének a csősztől, 
mint amennyi a tényleges 
feladata. A munkaköri leírás 
szerinti dolga a temető őrzé-
se, a sírhelyek kiásása, az utak 
karbantartása, a járófelületek 

téli sózása, nyári gyomirtás és 
kaszálás. Áprilistól októberig 
négyszer szokott kaszálni. 
A rengeteg esővel váltakozó 

napsütés miatt idén június vé-
gén azonban már a harmadik 
kaszálásnál tartottak. 

Április elseje óta van egy 
újabb főállású alkalmazottjuk, 
aki az állami közmunkaprog-
ram keretében került hozzá-

juk, a Református Szeretet-
szolgálat útján. Átlagosan tíz 
ember pedig a bíróság által 
kiszabott közmunka ítéletét 
tölti le itt. 

Munkájáról, terveiről a 
mérnöknő a következőket 
mondta:

Amikor 2017. január elsején 
átvettem a feladatot, nagy volt 
a kihívás. Szép számmal akad-
tak régen lejárt megváltási 
idejű, gondozatlan, gazdátlan 
sírok. Akadt sok omladozó 
kripta, töredezett, vagy óriá-
sira nőtt, kidőlésveszélyes fa. 

Sokat beszélgettem a régi 
lelkészemmel, Gál Gézával. 
Egyeztettem vele a széles és 
keskeny utak tervezéséről, a 
parcellák kialakításáról, meg 
a kupacra temetkezésről. Az 
utóbbi nem azt jelenti, hogy 
egymás hegyére-hátára temet-
keztek az emberek. Hanem 
azt, hogy a rokonok szeretnek 
egy kupacba, vagyis egymás-
hoz közel temetkezni. 

Nekikezdtünk a rendcsiná-
láshoz és a megváltás nélküli 
sírhelyek sorsának rendezésé-
hez. Nagytiszteletű Bereczky 
Örs felhívta a fi gyelmemet egy 
Honvédelmi Minisztérium ál-
tal kiírt pályázatra, amelynek 

Ma is láthatók 1800-as évek végi síremlékek a Széchenyi út 
2. szám alatti Református Öreg temetőben, amely fölött a II. 
Világháború után évekig lebegett az államosítás veszélye. Most 
a Felszegi Gyülekezet kezelésében van. Két esztendeje erőteljes 
rendcsinálás jelei mutatkoznak a temetőben, a Kertészeti Egye-
temet végzett tájépítész mérnöknek, Paskáné Arany Virágnak 
köszönhetően, akit a presbitérium jóváhagyásával Bereczky Örs 
lelkész bízott meg a munkával. A cél, hogy hosszútávon meg-
nyugtatóan rendeződjön a terület állapota. A mosolygós, ám 
határozott, lendületes mérnöknővel beszélgettem a munkájáról, 
amiről azt mondta: mindig temetőkertész szeretett volna lenni.

Temetőkert lesz a Széchenyi út elején
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értelmében rendbe lehetne 
hozni több, gazdátlan, első 
világháborúban elesett ma-
gyar katona sírját, művészi 
igényű síremlékét. Kolléga-
nőmmel, Kernács Fruzsiná-
val felmértem a helyzetet, és 
múlt év júniusában 33 darab 
síremlék, s néhai Füle Péter 
szobrának és az odavezető 
út felújítására nyújtottunk be 
pályázatot. Áprilisban megér-
kezett a pénz! A helyreállítási 
munkák döntő részét a ceg-
lédi Diósi Pál és fi a Árpád, 
diplomás kőrestaurátorok s a 
szintén helybéli Pataki Zoltán 
műköves végzi. Azóta további 
három katonasírt találtunk. 
Remélem, hogy sikerül ki-
egészíteni a pályázati pénzt. 

Más munkához is került 
pályázati támogatás. Az ön-
kormányzattól nyertünk a 
múlt évben rávalót Dobos 
János kapitány, lelkész, Ceg-
léd város levéltárosa helyi 
védettség alá eső és a bejárat-
hoz közel levő kriptájának a 
felújítására. A munkát idén 
tavasszal fejeztük be Józsa 
Dániel vezetésével. 

Terveink között szerepel egy 
urnafal kialakítása. A kivitele-
zés előkészületei megtörtén-
tek. Annak helyén elbontottuk 
az összeomlás előtt álló B. 
Molnár kriptát. A sárga klin-
kertéglát kripták felújításához 
értékesítjük. A tulajdonosok 
megkezdték néhány védett 
kripta felújítását. A helyi bor-
rend várhatóan hozzákezd a 
jeles ceglédi kertész, borász 

Unghváry család kriptája fel-
újításához. Erre a várostól 
700.000 forint támogatást 
nyertek el.  

További feladat a régóta 
tervezett utak megnyitása, 
ami néhány fa kivágásával jár 
majd. Folytatni kell a megvál-

tás nélküli sírok sorsának ren-
dezését. Rátaláltunk a Turini 
százas küldöttség legidősebb 
tagja, B. Molnár Sámuel szép, 
ráccsal kerített márvány sírjá-
ra. Tervezem városi védettség 
alá vételét. Remélem sikerül 
önkormányzati pályázati pénz 
segítségével felújítani.

Fontos célom, hogy épít-
sünk a mai kor követelmé-
nyinek megfelelő, korszerű 
ravatalozót. Elképzelésem 
szerint az épület és az előt-
te levő tér nagyon egyszerű 
vonalvezetést, de a mostani 
építő anyagtól eltérően a fa 
borítás kapna főszerepet. 

Szükség van rá, annak dacá-
ra, hogy egyre csökken a ko-
porsós temetések száma. Mi 
több jónéhányan hazaviszik a 
hozzátartozóik urnáját. Persze 
a beruházás megvalósítása 
lesz a legnehezebb. A temető-
fenntartás ugyanis kizárólag 
nonprofi t formában működ-
het. Bevételeink elsősorban 
a sírhelymegváltásokból 
származnak, kapunk olykor 
adományokat és a város is tá-
mogatja a temetőfenntartást. 
A komoly beruházásokra 
megpróbálunk pályázatokat 
felderíteni.

Hamarosan közzéteszünk 
egy felhívást jeles ceglédi 
polgárok sírjainak örökbe-
fogadására. Ajánlom például 
Gubody Ferenc és Kaczúr Pál 
fotóriporter sírját a városvé-
dőknek, a turini út legidősebb 
tagja obeliszkjét a múzeumba-
ráti körnek, a ’48-as honvéd- 
és világháborús katonasírokat 
a honvéd nyugdíjas klubnak 
és a cserkészeknek. Jó volna 
bevonni a nagykőrösiekhez 
hasonlóan, egyes sírok gon-
dozásába az érettségi előtt 
állókat, a számukra kötelező 
közmunka keretében.

Munkám során fő célom 
az, hogy a temetőt fokoza-
tosan alakítsuk át egy szép, 
igényes, a mindennapi sé-
tálásra alkalmas, a város 
vérkeringésébe kapcsolható 
zöldfelületté, ahová nemcsak 
temetéskor és halottak napján 
járnak ki az emberek!

Kőhalmi Dezső
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Kerékpáros akciót tartott a ceglédi rendőr-
kapitányság. A város több pontján fi gyelmez-
tették a szabálytalankodókat. A leggyakoribb 
hiba az úttesten való kerékpározás volt, de 
sokan nem vették fi gyelembe a behajtani 

tilos táblát, valamint nem szálltak le a bi-
cikliről a gyalogátkelőhelyen. A rendőrség 
célja elsősorban nem a büntetés, hanem 
hogy felhívják a kerékpárosok fi gyelmét a 
szabályos közlekedésre.

VIZILABDA CSALÁDI NAP

Különleges programmal készült a CVSE 
vizilabda szakosztálya az igazolt ver-
senyzőknek és családtagjaiknak. Július 
első szombatján egész nap sportos el-
foglaltságokat szerveztek a gyerekeknek 
és szüleiknek. Volt aquafi tness, 5-ös lövő 
verseny és úszóverseny, de a gyerekek és 
szüleik vizilabda mérkőzést is játszhatnak. 
A sportos-játékos családi napról a fi nom 
ételek sem hiányoztak.

ÉPÜL A FUTÓPÁLYA
Lovasok haladtak át szabálytalanul a 
Budai úti fürdőnél épülő futópályán.  A 
munkaterületre tilos a bejárás, és a tó vi-
zében sem állatnak, sem embernek nem 
szabad fürdőzni– mondta Dr. Nagy Lajos 
aljegyző. A tiltásokat táblák is jelzik. Az 
aljegyző arra kér mindenkit, hogy amíg 
el nem készül a pálya ne haladjanak át 
rajta és a későbbiekben is csak futásra 
használják.

NEM A BÜNTETÉS A CÉL!
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Helen Rappaport: 
A Romanovok utolsó 

napjai 
A jekatyerinburgi tragédia
„Apa arra kér, mondjam el 
mindazoknak, akik hűek ma-
radtak hozzá, miként azoknak 
is, akikre esetleg hatással bír-
nak, hogy ne álljanak bosz-
szút érte, mert ő mindenkinek 
megbocsátott, és imádkozik 
értük; hogy maguk se keressék 
a bosszút; hogy ne feledjék, a 
világban most lakozó gonosz 
még egyre erősödik, de nem 
a gonoszság győzi majd le a 
gonoszt, hanem egyedül a 
szeretet.” 

Olga nagyhercegnő
1918. július 4-én új parancs-
nokot neveztek ki a szigorúan 
őrzött, jekatyerinburgi Ipaty-
jev-ház élére. Jakov Jurovsz-
kijnak hívták, s az ő feladata 
volt, hogy végleg megoldja a 
cári család kérdését, amely 
egyre több gondot okozott a 
bolsevik vezetésnek. Tizenhá-
rom nappal később Jurovszkij 
parancsára, de minden bi-
zonnyal Moszkvából – Len-
intől és Szverdlovtól – érkező 
utasításra egy alagsori szobá-
ban kivégezték II. Miklós volt 
cárt, a feleségét, Alekszandra 

Fjodorovnát, négy lányukat, a 
trónörökös Alekszejt és a még 
velük lévő szolgáikat.

A z eseményeket már sokan 
megírták, sok dokumentum-
fi lmes feldolgozása létezik, 
Rappaport könyve mégis új 
információkkal bővíti a tör-
ténetet. 

Ilyen például 
az uráli bolsevi-
kok és a moszkvai 
vezetés kapcso-
lata, ami azért 
is érdekes, mert 
a mai, hivatalos 
orosz történetírás 
szerint a gyilkos-
ságra sem Lenin, 
sem más kom-
munista vezető 
nem adott uta-
sítást, és főleg 
nem a cárné, a 
lányok, a kiskorú 
Alekszej és a szol-
gák megölésére. 
Izgalmas stílus-
ban, elképesztő 
alapossággal tárja 
elénk a szerző a 
vég óráit; percnyi 
pontossággal mu-
tatja be a kivégzés 
minden hátbor-

zongató részletét. Emellett 
megismerhetjük az utolsó 
orosz cárnak, a feleségének, 
a lányainak és a beteg fi ának 
személyiségét is, minden hi-
bájukkal, de ugyanakkor azzal 
a méltósággal együtt, ahogy 
sorsukat viselték. 

Pap Zoltán

KÖNYVAJÁNLÓ
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Dr. Szilágyi Miklós etnográ-
fust, az MTA doktorát, a Ceg-
lédi Kossuth Múzeum egykori 
igazgatóját, aki május 7-én 
halálozott el, június 24-én te-
mették el Budapesten a Fiúmei 
úti Nemzeti Sírkert szórópar-
cellájában.

Az elhunytat a Magyar Tu-
dományos Akadémia Bölcsé-
szettudományi Kutatóköz-
pontjának Néprajztudományi 
Intézete és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kara saját 
halottjának tekintette.

Szilágyi Miklós gimnáziu-
mi tanulmányait Tiszafüre-
den végezte, majd 1957-től 
1962-ig a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem ma-
gyar–néprajz szakát végezte 
el, kiegészítő stúdiumként 
felvéve a népművelés szakot is. 
Diplomaszerzését követően, 
1962–1963-ban a debreceni 
egyetem néprajzi tanszékének 
könyvtárosaként tevékeny-
kedett. 1963–1964-ben Szol-
nokon dolgozott, félállásban 
a Damjanich János Múzeum 
muzeológusaként, valamint 
a Tiszaparti Gimnázium ma-
gyartanáraként. 1964-ben a 
gyulai Erkel Ferenc Múzeum 
igazgatójává nevezték ki, majd 
1969-ben a ceglédi Kossuth 
Múzeum vezetését vette át. 
A múzeum gyűjteményének 
gazdagításán kívül fontosnak 
tartotta, hogy az intézmény 
Cegléd kulturális életének 

meghatározó szereplője le-
gyen. Az ismeretterjesztő 
tárlatok, rendezvények mel-
lett időszaki kiállításokon a 
legjelentősebb és nem feltét-
lenül a legelismertebb kortárs 
képzőművészek munkásságát 
is bemutatta. A Fa és környe-
zete című kiállítás-sorozaton 

a kísérletező, a hivatalos kul-
túrpolitika által éppen hogy 
megtűrt, új utakat kereső 
plasztika képviselői kaptak 
bemutatkozási lehetőséget, 
akik közül a későbbi évtize-
dekben többen Kossuth-díjat 
is kaptak. A Turini Százas 
Küldöttség Múzeumbaráti 
Kör megalakulása is Szilágyi 
Miklós igazgatósága idején 
történt. 1974 és 1981 között a 
szekszárdi Béri Balogh Ádám 
Múzeum, egyben a Tolna Me-
gyei Múzeumi Szervezet igaz-
gatójaként tevékenykedett.

1981-ben a fővárosba köl-
tözött, s 1986-ig a Népraj-
zi Múzeum állagvédelmi, 

majd gyűjteményi osztályá-
nak vezetőjeként, a halásza-
ti gyűjtemény kezelőjeként 
tevékenykedett. 1986-ban az 
MTA Néprajzi Kutatócsoport-
ja (1990-től Kutatóintézete) 
adattári osztályának vezető-
jévé nevezték ki. Később a 
társadalom-néprajzi osztály 
irányítását vette át, 1997-től 
2002-ig pedig tudományos 
igazgatóhelyettesként is te-
vékenykedett. 2002 után tu-
dományos tanácsadóként 
segítette az intézet munkáját. 
1988-tól 2009-ig az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 
tárgyi néprajzi tanszékén ok-
tatott docensi címmel, 1996 
után pedig az európai etno-
lógiai PhD-programban is 
részt vett oktatóként.

Tizenöt önálló kötete és öt-
százat megközelítő dolgozata, 
tanulmánya és közleménye 
mellett hetven szócikke je-
lent meg a Magyar néprajzi 
lexikonban.

1988 és 1991 között a Ma-
gyar Néprajzi Társaság főtit-
kára, több cikluson át titkára 
és elnöke volt a társaság 
társadalom-néprajzi szak-
osztályának. 2001 és 2007 
között a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia közgyűlési 
képviselője, a néprajzi bi-
zottság tagja volt.

A Györffy István-emlék-
érem birtokosa, 2005-ben át-
vehette a Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztjét.

In memoriam dr. Szilágyi Miklós (1939-2019)
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A Nemzeti Energetikusi Há-
lózat Irodája a lakosság szá-
mára a következő javaslatokat 
gyűjtötte össze, mellyel éves 
szinten akár 5–10% energia 
megtakarítás érhető el, job-
bára költségvonzat nélkül.

Elektromos áramfo-
gyasztási megtakarítások:

Általános irányelvek: 
Használjunk természetes 

fényt, amikor csak lehetséges. 
A mesterséges fénynél kelle-
mesebb, ráadásul ingyen van. 
Csak annyi mesterséges meg-
világítást használjunk, ameny-
nyi feltétlenül szükséges. Ne 
égjenek feleslegesen lámpák 
az üres helyiségekben. Biz-
tosítsunk az adott tevékeny-

séghez igazodó megvilágítást. 
Használjunk az adott helyiség 
igényeinek megfelelő, lehető 
legkevesebb wattot fogyasztó 
világítótesteket. A karban-
tartás is fontos! Tisztítsuk az 
ablakokat rendszeresen, hogy 
minél kevesebb mesterséges 
fényt kelljen használni. Vá-
lasszunk olyan burákat, ame-
lyek a fény lehető legnagyobb 
részét átengedik. Fontoljuk 
meg az időzítők és érzékelők 
alkalmazását mind a beltéri, 
mind a kültéri világítás tekin-
tetében. A fényszabályozók 
pont megfelelő mennyiségű 
megvilágítást biztosítanak, 
a világításból eredő energia 
akár 40-60%-át megspórolva. 

Válasszon energiatakaré-
kos berendezéseket! 

Vásárlás előtt érdemes ala-
posan áttanulmányozni az 
energiacímkéket. Lehetőség 
szerint válassza az olykor 
drágább, de hosszú távon költ-
ség- és energiatakarékosabb 
A vagy A+++ osztályú be-
rendezéseket. Ez főleg akkor 
fontos, ha a gépek állandóan 
működnek, mint például egy 
hűtőszekrény. Ha hosszabb 
ideig nem használunk egy 
berendezést, húzzuk ki a há-
lózatból a csatlakozót.

(A további energiatakaré-
kossági javaslatokat következő 
lapszámainkban olvashatják!)

ENERGIA MEGTAKARÍTÁSI JAVASLATOK
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– Mióta van Cegléden darts, 
milyen a múltja és milyen 
keretek között működnek 
jelenleg?

– A jelenlegi formájában 
két éve kezdtük el a darts 
meghonosítását Cegléden. 
A klub szervezését 2017 ta-
vaszán kezdtük, akkor még 
a Kossuth Lajos Gimnázium 
klubhelyiségében, az ott meg-
lévő pályák fejlesztésével. 

Nyolc pályát alakítottunk ki, 
ahol már egy-egy versenyt 
is rendeztünk. Az első, tag-
toborzó versenyre 2017. de-
cember 9-én került sor. 2018 
szeptemberében a ceglédi 
Kossuth Művelődési Házban 
leltünk új otthonra, jelenleg is 
ott működik a klub. A baráti 
közösségünk neve Darts Ceg-
léd, s tervezzük, hogy a közel-
jövőben sportegyesületként 

folytassuk. Minden hétköznap 
18 órától várjuk a dartsozni 
vágyókat, szombaton délután 
versenyen is kipróbálhatják 
magukat a bátrabbak, az egyes 
programokról a Facebook 
Darts Cegléd oldalán lehet 
tájékozódni.

– Kiknek ajánlja a dartsot?
– Akiket érdekel, hogyan le-

het egy 2 dekagrammos nyilat 
egy kicsivel messzebbről, mint 
2 méter, egészen pontosan 
237 cm-ről oda dobni, aho-
va szeretné… A dartsban két 
szakág létezik, a soft  és a steel. 
Szükség van egy nyílkészletre, 
egy-két ezer forinttól már 
kaphatóak, s mintegy 6000 

Egyre népszerűbb Cegléden a darts, de szeretnék, ha még szé-
lesebb lenne a tömegbázis. Ez a sport nem kötött életkorhoz és 
nemhez sem, leányok és fi úk, hölgyek és urak bármikor bele-
vághatnak. Akit pedig hajt a versenyszellem, annak rendszeresen 
lehetősége nyílik arra, hogy összemérje tudását a többiekkel. 
A darts ceglédi helyzetéről a versenyek szervezőjét, Lukácsi 
Ferencet kérdeztük.

237 CM-RE A CÉLTÓL
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Ft-ért olyan nyilat is lehet 
vásárolni, ami már igazán jó 
minőségű. Kellenek még táb-
lák is – soft  és steel –, melyek a 
klubban rendelkezésre állnak. 
Ez a sport nincs életkorhoz és 
nemhez kötve.  Az amatőr já-
tékosokat a játék szeretete mo-
tiválja. Aki magasabb szinten 
szeretné űzni a dartsot, annak 
már szüksége lesz jó néhány 
testi-lelki adottságra, de ez 
menetközben kiderül. A darts 
alapja a gyakorlás, a célzás 
és a dobás során ugyanazt a 
mozdulatsort kell végrehajtani 
úgy, hogy a dobó kézen kívül 
a test többi része mozdulatlan 
maradjon.

– Jelenleg hányan hódol-
nak a dartsnak itt helyben?

– A klub életében rendsze-
resen részt vesz mintegy 15 fő 
lelkes amatőr játékos és még 
ugyanennyien egyszer-egy-
szer jönnek játszani, havonta 
néhány alkalommal.

– Milyen rendszeresség-
gel rendeznek versenyeket?

– Heti rendszerességgel ren-
dezünk versenyeket, ezeken 
a klubot látogatók mérhetik 
össze tudásukat, hendikepp 
rendszerben. A versenyeken 
8-12 játékos indul általában, 
12 és 65 éves kor közöttiek, 
elsősorban ceglédi játékosok. 
Diákoknak szervezünk rend-
szeresen versenyt. A bátrabba-
kat a diákolimpiára is elvittük, 
az országos döntőben egyikük 
17-ik, két ifj ú reménység pe-
dig 33-ik helyezést ért el. Az 
idei nyáron is tervezünk diák 

versenyt, a részletek a Face-
book Darts Cegléd oldalán 
már elérhetőek. Havonta, 
szombatonként rendezünk 
amatőr versenyt, ahol a játékot 
rendszeresen űző, „amatőr” 
státuszú játékosok feszülnek 
egymásnak. Az ilyen típu-
sú versenyek díjazása már 
„profi ”, kupa, érem, oklevél. 
Ranglistát vezetünk, az év végi 
döntőben a legjobb 16 szerez 
indulási jogot. A lehetséges 20 
fős nevezési létszám rendsze-
rint betelik, az idén megren-
dezett 6 fordulón 47 játékos 
vett részt. Havonta rendezünk 
ún. „nyílt” versenyt is, ahol 
bárki elindulhat, amatőrök és 
„profi k”, azaz valamely sport-
egyesület igazolt játékosai is. 
A lehetséges nevezői létszám 
ezeken is megközelíti a maxi-
mális 20 főt.

– Várnak-e jelentkezőket?
– Igen, várunk minden ér-

deklődőt, aki szeretné ki-
próbálni a sportágat, korra, 
nemre tekintet nélkül. Várjuk 
az otthon dobáló játékosokat 
és azokat is, akik csak a tele-
vízióban nézték az izgalmas 

közvetítéseket, de szívesen 
tennének egy próbát. A fel-
szerelés nem akadály, nyilat 
is rendelkezése tudunk bo-
csátani.

– Mi a közelebbi és mi a 
távlati cél?

– A klub elsődleges cél-
ja a tömegsport bázisának 
szélesítése, minőségi pályá-
kon a mind nagyobb számú 
szabadidős játékos bevonása 
a klub életébe. Az utánpótlás 
megteremtése a másik na-
gyon fontos célunk, ennek 
érdekében továbbra is meg-
ragadunk minden lehetséges 
alkalmat, amikor a diákok 
versenyeztetését elősegíthet-
jük. A Ceglédi Kossuth Lajos 
Gimnázium a fő bázis, ahol 
a délutáni testnevelés kere-
tében is választható sportág 
volt ebben a tanévben a darts. 
Keressük a lehetőségét, hogy 
más oktatási intézményben 
is megvethesse lábát ez a 
remek sport. Hosszú távú 
elképzeléseink között termé-
szetesen szerepel a nemzeti 
bajnokságban való részvétel. 

VGM
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mozi-
műsor

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

Ray Breslin és csapata ismét lehetetlen 

küldetésre vállalkoznak: az Ördögverem-

ből, egy régi romvárosra épült erődből 

próbálják kimenteni újdonsült társuk 

egykori pártfogoltját. A helyszínen azon-

ban hamar világossá válik, hogy semmi 

sem az, aminek látszik, és a csapatnak 

halálos próbatételeket kell kiállnia, hogy 

élve teljesítsék az akciót... 

Főszereplők: Sylvester Stallone, Dave 

Bautista

Rendező: John Herzfeld

FILMAJÁNLÓ:
SZUPERCELLA 3. – AZ ÖRDÖGVEREM

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

JÚLIUS 11-TÓL JÚLIUS 17-IG:
Patkós Irma terem:
15:45 Kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai családi 

animációs fi lm

17:30 Pókember – Idegenben – amerikai akció-vígjáték

20:00 Szupercella 3. – Az ördögverem – amerikai akciófi lm

Patkós Irma terem hétvége: 
14:00 és 15:45 Kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai 

családi animációs fi lm

17:30 Pókember – Idegenben – amerikai akció-vígjáték

20:00 Szupercella 3. – Az ördögverem – amerikai akciófi lm

Huszárik Zoltán terem: 
Csütörtöktől szombatig 15:30, vasárnaptól hétfőig 17:45, 

keddtől szerdáig 20:00 kezdettel: Yesterday – angol ze-

nés vígjáték

Csütörtöktől szombatig 17:30, vasárnaptól hétfőig 19:45, 

keddtől szerdáig 15:30 kezdettel: Rocketman – angol élet-

rajzi dráma

Csütörtöktől szombatig 19:45, vasárnaptól hétfőig: 15:30, 

keddtől szerdáig 17:45 kezdettel: Bajnokok – spanyol 

dráma

Szombat-vasárnap 13:30 kezdettel: A Tanú (cenzúrázatlan 

változat )- magyar szatíra

JÚLIUS 18-TÓL JÚLIUS 24-IG:
Patkós Irma terem:
15:45 Kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai családi 

animációs fi lm

17:45 Az oroszlánkirály – amerikai családi kalandfi lm

20:00 Übergáz – amerikai akció-vígjáték

Patkós Irma terem hétvége: 
14:00 és 15:45 Kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai 

családi animációs fi lm

17:45 Az oroszlánkirály – amerikai családi kalandfi lm

20:00 Übergáz – amerikai akció-vígjáték

Huszárik Zoltán terem: 
Csütörtöktől szombatig: 15:45, vasárnaptól hétfőig: 17:45, 

keddtől szerdáig 19:45 kezdettel: Senki többet – feliratos, 

amerikaii dokumentumfi lm

Csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig: 19:45 

kezdettel, keddtől szerdáig 15:45 kezdettel: A Tanú (cenzú-

rázatlan változat )- magyar szatíra

Csütörtöktől szombatig 19:45, vasárnaptól hétfőig 15:45, 

keddtől szerdáig 17:45 kezdettel: Yao utazása – feliratos 

francia fi lm

Szombat-vasárnap 14:00 kezdettel: A Tanú (cenzúrázatlan 

változat )- magyar szatíra
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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 

ismétlése 
www.ctv.hu
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2019. július 13.

Cegléd, 
Városháza udvara

2019. július 20.

Cegléd,

2019. július 27.

www.iranycegled.hu

2019. július 20.

2019. július 18. - 
2019. július 21.

2019. július 23. - 
2019. július 28.

Programajánló
Cegléd,

Cegléd,
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SÉTA
KOSSUTH VÁROSÁBAN

Mottó: „A múlt a jövendő tükre” 
(Kossuth)

Szeretettel hívjuk városunk szépkorú polgárait 

VIDÁM HELYISMERETI 
VETÉLKEDŐRE 
október 1-jén – AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁN – 
a Kossuth Művelődési Központ kamaratermébe.

Célunk, hogy egy hangulatos, közös játék keretében bizonyítsuk, 
nemcsak szeretjük, ismerjük is Kossuth városát.

Július 25-ig várjuk a 2-6 fős csapatok 
jelentkezését a következő telefon-
számon vagy e-mail címen: 
Bakos Lilla, 06/53- 511-484 vagy 
bakos.lilla@cegledph.hu
Jelentkezéskor kérjük a csapat 
választott nevét (max. 3 szóból álló 
fantázianév), valamint a csapattagok 
nevét és elérhetőségét.

A rendezvény fővédnöke: HEGEDŰS ÁGOTA alpolgármester asszony.
A feladatokat  összeállítja és a játékot vezeti: VARGA BABÓ és KOVÁCS ZOLTÁN.


