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„Egy egészséges közösség 
egyik legfőbb funkciója, hogy 
folyamatosan képes legyen 
kitermelni a maga hőseit. Leg-
főképpen azért, mert ugyan 
folyamatos változásban élünk, 
de a jövőt sohasem láthatjuk 
előre. A múltat látjuk és a 
tanulságait lehetőség szerint 
bele is építjük az életünk-
be”  – fogalmazott Dr. Csáky 
András. 

Az október 23-ai megem-
lékezés a Városháza után a 
Református templomkertben 
folytatódott. Hagyományosan 

a Szabadság fája emlékoszlop-
nál helyezték el koszorúikat 
a város vezetői, hivatalok, 
szervezetek, pártok, intézmé-
nyek képviselői. Az országban 
először városunkban állítottak 
szobrot – 1989-ben – a forra-
dalom tiszteletére. 

A Kossuth Gimnáziumban 
két nappal később emlékeztek 
1956 eseményeire. Hiszen a 
ceglédi diákok október 26-
án csatlakoztak a forradalmi 
eseményekhez. 

„1956 üzenete a fi atalság 
erkölcsi tisztasága és igaz-
ságérzete – hangzott el Gu-
lyás Zoltán intézményvezető 
beszédében a megemlékezé-
sen. A megemlékezésen a 
gimnázium diákjai idézték 
fel a 63 évvel ezelőtti ese-
ményeket. 

Az ünnepség végén az ön-
kormányzat, a hivatalok, a for-
radalmárok és hozzátartozóik 

koszorúzták meg az 1956-os 
emléktáblát, a forradalmár 
diákok vezetője, Csendes Ist-
ván emléktábláját, valamint az 
iskola előtt álló emlékpadot.

Az 1956-os eseményekről 
helyi kiadvány is született. 

Dr. Jójárt György „1956 – A 
forradalom Cegléden”  című 
kötetében olvasható részletes 
beszámoló a 63 évvel ezelőtti 
ceglédi eseményekről.

„Jó érezni azt, hogy egy város fontosnak tartja, hogy megemlé-
kezzen történelme fényes napjairól, megemlékezzen a hőseiről” 
– így kezdte ünnepi beszédét Dr. Csáky András október 23-án. 
Hősökre minden közösségnek szüksége van – fogalmazott  a 
polgármester. Hozzátette, a hősök azok az emberek, akik tu-
datosan vállalnak komoly kockázatot a közösség érdekében.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire 
emlékezett a város



4. oldal

Az eredmények jogerőssé 
válását követően sor kerül-
hetett  a polgármesteri meg-
bízó levél átadására is. Az 
új polgármester beszédében 
úgy fogalmazott: nagy meg-
tiszteltetés és egyben nagy 
felelősség számára, hogy en-
nek a történelmi városnak a 

polgármesterévé választották. 
„A felhatalmazást Önöktől 

kaptam, Önöknek tartozom 
felelősséggel, hogy ezzel a 
„hatalommal” hogyan sá-
fárkodom. Néha úgy érzem, 
hogy a Teremtő a tenyerén 
hordoz, hiszen életem sors-
fordító pontjain mindig egy 

irányba terelt.” – mondta dr. 
Csáky András. 

Így volt, amikor a ceglédi 
kórházban kezdett dolgozni, 
így volt, amikor nem hagyta 
el a kórházat, hogy körzeti or-
vos legyen és akkor is, amikor 
1990-ben a rendszerváltozta-
táskor a politikai palettáról a 
Magyar Demokrata Fórumot 
választotta és ezzel egy tör-
ténelmi személyiség, Antall 
József munkatársa lehetett 
– emelte ki a polgármester. 

„Habár érzem, hogy a te-
remtő a tenyerén hordoz, 
azért kérem Önöket, hogy 
ne hagyjanak magamra. Ne 
csak azért, hogy nehogy tév-
útra tévedjek, hanem azért 
is, mert ebben a mérhetet-
lenül felgyorsult világban 
egyedül nem megy. Segítség 
kell ahhoz, hogy a minden-
napok ügyeit, bajait közösen 
meg tudjuk oldani. Az ajtóm 
mindenki előtt nyitva áll. 
Megkeresés válasz nélkül nem 
marad. Akit tudunk – képvi-

A Városháza dísztermében átvette megbízó levelét dr. Csáky 
András. A polgármester úgy fogalmazott: Nagy megtiszteltetés 
és egyben nagy felelősség egy történelmi város polgármeste-
rének lenni. A testület választott, illetve kompenzációs listán 
bejutott képviselői egy nappal később vehették át a hivatalos 
dokumentumot.

Átvette megbízó levelét dr. Csáky András
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selő társaimmal együtt – se-
gíteni fogunk.” – fogalmazott 
a polgármester. 

Dr. Csáky András azt is 
kiemelte: biztos abban, hogy 
ez a közös munka Cegléd 
történelmi rangjának visz-
szaszerzéséhez fog vezetni, 
és abban, hogy az együttes 
munkálkodás eredménye-
ként Cegléd nem csak lak-
hely, de otthon is lesz – fo-
galmazott. Beszéde végén 
Gubody Ferenc 1902. június 
30-ai, első polgármesteri sza-
vait idézte. 

„Én kijelentem, hogy sen-
kitől el nem fogadok semmi 
feltételt. Én olyan polgár-
mestere akarok lenni ennek a 
városnak, aki előre akarja és 

fogja vinni a város jólétét. Aki 
a közéletben szereplő ember, 
az jól tudja, hogy más hivatalt 
be lehet tölteni ésszel, szorga-
lommal, ám a polgármesteri 
széket az Önök bizalma nélkül 
nem lehet betölteni. Én nem 
fogadok el semmi föltételt. 
Én nem leszek az alku pol-

gármestere.” – idézte tehát 
Gubody Ferenc szavait dr. 
Csáky András polgármester. 
Az átadáson a képviselő tes-
tület leendő tagjai, városi 
intézményvezetők és persze 
a város lakói közül is nagyon 
sokan  gratuláltak az új pol-
gármesternek.

A megbízó levél átvétele után arról kér-
deztük az új polgármestert, lezajlott-e 

és milyen tapasztalatokkal az átadás-átvétel. 
Dr. Csáky András elmondta: minden rend-
ben zajlott. Arra a kérdésre pedig, hogy a 
még nem nevesített posztokra kik a jelöltjei 
elmondta: várhatóan két frakció alakul meg, 
az ő javaslataikat kérte. 

„Zökkenőmentesen lemenet az átadás-át-
vétel, ezért köszönet illeti az előző „garni-
túrát” és Takáts László polgármester Urat. 
Áttekintettünk mindent, mondjuk a kasz-
szában olyan sok pénz nincsen sajnos, de 
az élet megy tovább. Átvettem a feladatokat 
és eléggé le is vagyok terhelve. Nyilván új 
polgármester esetében mindenki keresi a 
kapcsolatokat, állom a rohamot és mindenki 
számára rendelkezésre állok” – mondta dr. 
Csáky András. 

Kedden a képviselők átvették a megbízó 

leveleket, vagyis már elkezdődhet az alaku-
ló ülés előkészítése. A még nem nevesített 
posztokat illetően a polgármester elmondta, 
a két leendő frakció javaslatait kéri. 

„Két frakció van az alakuló testületben, 
alapvetően az ő megegyezésük fogja meg-
határozni azt, hogy a különböző alpolgár-
mesteri, bizottsági elnöki posztok hogyan 
fognak eloszlani. Én kértem, hogy állapod-
janak meg, ebben az esetben kizárólag csak 
vétójoggal akarok élni, ha netalán számomra 
nem megfelelő személyt próbálnak jelölni. 
Ahogy alakulnak a tárgyalások úgy tűnik, 
hogy semmi ilyenre nem lesz szükségem. 
Nem akarok elébe menni a dolgoknak, ha 
megállapodtunk, akkor az alakuló ülésen be 
is jelentjük a különböző tisztségekre vonat-
kozó javaslatokat és az előterjesztéseket is 
ezek alapján fogom megtenni.” – fogalmazott 
dr. Csáky András.
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VILÁGELSŐ LŐRINCZ VIKTOR

Újabb érmet nyert Lőrincz Viktor, ezúttal a 
dobogó legfelső fokára állhatott a Kínában 
rendezett katonai világjátékokon. Ezzel a 
magyar küldöttség első aranyérmét szerezte 
meg a ceglédi sportoló a világeseményen.  
Lőrincz Viktor öt győztes mérkőzéssel a 
háta mögött jutott döntőbe a kínai Vuhan-
ban rendezett Katonai Világjátékokon. A 
katonák olimpiájának is nevezett világese-
ményen a kötöttfogású 87 kilogrammosok 
versenyében Viktor török, lengyel, kínai 
és német ellenfeleket győzött le. A sikeres 
versenyeredmények vezettek a döntőhöz, 
ahol az Európa-bajnok azeri játékost győzte 
le 4 – 1-re. 0

A Várkonyi iskola érintett udvarrészének 
elkerítésével, a beton feltörésével és terep-
rendezéssel elkezdődött az új kosárlabda 
csarnok építése. 

A létesítmény alapkövét már 2017 nyarán 
letették. A 800 fő befogadására alkalmas 
csarnok Tao támogatásból és lengyel-magyar 
együttműködésben épülhet meg.

ÖZBAS SZOFI VILÁGBAJNOK!

A Ceglédi VSE cselgáncsozója állhatott a dobogó 
legmagasabb fokára a junior világbajnokságon. 
Özbas Szofi  a szeptemberi Európa-bajnokság 
után a Maroccóban rendezett világbajnokságon 
is aranyérmet nyert a 63 kilogrammos kategóri-
ában. Özbas Szofi  sikerével Magyarország 2015 
óta először nyert érmet junior vb-n.

ÉPÜL A KOSÁRLABDA CSARNOK
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42 magyarországi település, köztük 11 Pest 
megyei nyert el WiFi4EU-utalványt. A nyer-
tesek között van Cegléd is.
A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy 
szerte Európában ingyenes wifi -hozzáférést 

biztosítson a polgárok számára nyilvános 
helyeken, többek között parkokban, tereken, 
középületekben, könyvtárakban, egészség-
ügyi központokban és múzeumokban.



MEGÉRKEZETT AZ OLTÓANYAG

A ceglédi háziorvosi rendelőkbe is megérkezett 
az infl uenza elleni védőoltás. Az oltóanyagot in-
gyenesen igénybe vehetik többek között a 65 év 
felettiek, a kismamák, a cukorbetegek, valamint 
a szív-és érrendszeri betegségben szenvedők. 
A védőoltást érdemes minden évben beadat-
ni, hiszen az infl uenza vírusok folyamatosan 
mutálódnak, így a tavalyi oltóanyag már nem 
véd az új vírusok ellen – mondják az orvosok. 

KÖZELEG A HATÁRIDŐ
Közeleg a téli rezsicsökkentés felhaszná-
lásának határideje. Azok, akik jogosul-
tak és igényelték a 12 ezer forint értékű 
támogatást, legkésőbb december 15-ig 
vehetik át a tüzelőanyagot. Fontos tudni, 
hogy annál a kereskedőnél lehet átvenni a 
tüzelőanyagot, amelyik az önkormányzat 
által kiadott igazoláson szerepel, vala-
mint, hogy a jogszabály előírása szerint 
a szállítást a támogatásban részesülőnek 
kell fi zetni. 

NYERTES PÁLYÁZAT



8. oldal

A nagy többséggel megválasz-
tott települési roma nemzeti-
ségi önkormányzat képviselői 
október 18-án vették át a meg-
bízólevelüket a Városházán, 
a Helyi Választási Iroda és 
a Helyi Választási Bizottság 
tagjainak jelenlétében. Dr. Di-
ósgyőri Gitta a Helyi Válasz-
tási Iroda vezetője ismertette, 
hogy a vonatkozó jogszabály 
szerint az önmagát roma 
nemzetiségűnek bejelentő 
szavazásra jogosultak számá-
tól függ a testület tagjainak 
száma, amely a korábbihoz 
képest két fővel gyarapodott. 
A kisebbségi önkormányzati 
képviselők a következők: Ja-
kab István, Jakab János, Jakab 
Istvánné, Jakab Krisztián és 
Jakab Péter. Néhány napra rá 
a roma önkormányzat tagjai 
az első ülésen Jakab Istvánt 
választották meg ismét elnök-
ké, akit megkértem, értékelje 
a voksolás eredményét és 
röviden ismertesse az ön-
kormányzatuk terveit.

– Hálás vagyok minden 
szavazatát leadó romának 
azért, hogy ilyen sokan el-

mentek a szavazóurnákhoz. 
Külön nagyon köszönöm 
azoknak a voksait, akik ben-
nünket, az Országos Roma 
Önkormányzat (ORÖ) jelölt-
jeit választottak. Sajnálatos, 
hogy a kampány idején voltak 
olyanok, aki megalapozatlanul 
és durván beszéltek a korábbi 
önkormányzatunk munkájá-
ról. Hangsúlyozom, hogy a 
megalapozott és jobbító szán-
dékú, javaslatot tartalmazó 
kritikát mindig elfogadtuk és 
elvárjuk a mostani választási 
ciklusban is. A mocskolódást 
azonban elítéljük!

Hála Istennek, az ellenünk 
fenekedő jelöltek sok barátja, 
rokona és munkatársa biz-
tosított bennünket a támo-
gatásáról Az, hogy jó úton 
járunk, fényesen igazolta a 
szavazólapok összeszámolása 
után kiderülő háromszoros 
többségünk. Nem is értem, 
hogy miért akart olyan em-
ber a roma önkormányzat 
vezetője lenni, aki egy rendes, 
szabályos ülést sem tudna le-
vezetni. Kár érte, hogy ezzel 
az áldatlan durva kampánnyal 

a felépített egzisztenciáját is 
romba döntötte a cigányság 
szemében, hiszen mindössze 
59 szavazatot kapott.

Mi lezártuk a múltnak ezt 
a csúnya, méltatlan momen-
tumát és a jövőre tekintünk. 
Nagy öröm és dicsőség az 
elnökség számára, hogy az 
általunk kialakított műkö-
dési mintát több roma ön-
kormányzat szeretné követni. 
Természetesen nem kényel-
meskedünk, ülve a babérjain-
kon. Szeretnénk egy országo-
san egyedülálló krízis-alapot 
létrehozni a váratlanul ilyen 
helyzetbe kerülő roma csalá-
dok – szigorúan szabályozott 
feltételek melletti –, megse-
gítésére. Nagy álmunk Egy 
Roma Közösségi Ház létre-
hozása, ahol sokféle kulturá-
lis és roma hagyományőrző 
rendezvény tudnánk tartani. 
További munkahelyeket aka-
runk felderíteni a munkát 
kereső romák számára.

Végezetül gratulálok a most 
megválasztott polgármes-
ternek és képviselő testület-
nek. Kérem, változatlanul 
támogassák a roma lakos-
ság felzárkóztatását szolgáló 
céljaink megvalósítását úgy, 
hogy lehetőségeinkhez mér-
ten mi is segítjük a Cegléd 
még lakhatóbbá, otthono-
sabbá tételét szolgáló céljaik 
megvalósítását! – zárta nyi-
latkozatát Jakab István.

Kőhalmi Dezső

Megválasztották a roma önkormányzatot
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Tájékoztató villamos vezetékek 
körüli gallyazásról

A Nemzeti Közművek Áramhálózati Kft . megbízásából októberben gallyazás kezdődött 
Cegléden, a nagy-, közép- és kisfeszültségű szabadvezetéki hálózatok nyomvonalai 
mentén.

A munkálatokat a Prezident Okisz Kft . munkatársai végzik, a villamos művek, va-
lamint a termelői, magán-, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. 
(I. 22.) NGM rendelet szerint.

A levágott ágak és gallyak a belterületről egy munkanapon belül elszállításra kerülnek, 
külterületen – a zárt kerti területek kivételével – a munkavégzés helyszínén maradnak.

NKM 
Áramhálózati Kft .

Készül 
a második kötet

Csanád László (Csiga) – a népszerű ceglédi 
zenész – januárban kiadott „Tökéletesen 
felesleges” című zenélő könyvének nagy 
sikerén felbuzdulva úgy döntött, hogy az 
új szerzeményiből elkészíti művének má-
sodik kötetét. Az előkészületek folynak, 
a megjelenés jövőre várható.

Kőhalmi

ILYET MÉG AZ ÖREGAPÁM 
SEM LÁTOTT

A hosszú, napsütötte, langymeleg vénasz-
szonyok nyara az Öregszőlőben több portán 
előcsalogatta a meggyfák virágát. A kép Halasi 
Attila Kövidinka utcai telkén készült.

Kőhalmi
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Érettségi után, 1988-ban azon-
nal a rendőrséghez jöttem 
dolgozni, ahová egy barátnőm 
csábított el. A Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányságon let-
tem kipa. A fura rövidítés, 
kinevezett polgári alkalmazot-
tat jelent. A munka mellett ta-
nulva a Szent István Egyetem 
Társadalomtudományi Karán 
humán erőforrás manager 
diplomát szereztem, és 12 év 
után egyenruhás lettem, törzs-
zászlós rendfokozattal. Ezt 
követően elvégeztem a Rend-
őrtiszti Főiskola rendőrszer-
vezői szakát és megkaptam az 
első tiszti rendfokozatomat, 
rendőr hadnagy lettem. A 
megyei rendőr-főkapitány-
ságon a Közlekedésrendészeti 
Osztályon lettem főelőadó. 
Fokozatosan előléptettek – 
már kiemelt főelőadóként 
– 2010-ben rendőr őrnagy 
lettem. A Ceglédi Rendőrka-
pitányság állományában 2013. 

január elseje óta dolgozom az 
igazgatásrendészeti osztály 
vezetőjeként, először őrnagy 
rendfokozatom volt, tavaly 
gyarapodott a vállapomon 
a csillagok száma, alezredes 
lettem. 

– Kérem ismertesse az 
igazgatásrendészeti osztály 
hatáskörét, a fő szabály-
sértési ügyköröket és ten-
denciákat.

– Az egyik fő feladatunk a 
hatáskörünkbe tartozó sza-
bálysértési eljárások lefoly-
tatása, több tucat törvényi 
tényállásban. Ez nagyon szé-
leskörű hatáskör, ennek köré-
be tartoznak például a könnyű 
sérüléssel, illetve anyagi kárral 

Bemutatkozik a Ceglédi Rendőrkapitányság
Sorozatunkban a Ceglédi Rendőrkapitányság munkáját és 
szervezeti egységeit mutatjuk be. Most a Tápiógyörgyén élő 
Hevesiné Szőke Mária rendőr alezredes, az Igazgatásrendészeti 
Osztály vezetője adott tájékoztatást eddigi rendőri munkájáról 
és az osztály tevékenységéről.
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végződő közúti közlekedési 
balesetek, az engedély nél-
küli járművezetés, a közúti 
forgalomból kivont, illetve 
nem megfelelő műszaki ál-
lapottal rendelkező jármű-
vekkel történő közlekedés, 
a közbiztonságra veszélyes 
eszközök birtoklásának el-
bírálása. Évente átlagosan 
mintegy ezer szabálysértési 
ügyet folytatunk le. A leg-
gyakoribb a közúti közleke-
dési szabályok kisebb fokú 
megsértése, ha például nincs 
ott a forgalmi engedély, vagy 
nem rendelkezik érvényes 
felelősségbiztosítással a ve-
zetett gépjármű. Sajnos sűrűn 
előfordul az engedély nélküli 
gépjárművezetés is. 

– Mi történik azzal, aki 
nem tudja, vagy nem akarja 
befi zetni a helyszíni-, vagy 
a szabálysértési bírságot?

– Aki nem fi zeti be a hely-
színi-, vagy az általunk kisza-
bott szabálysértési bírságot, 
annak a tartozását a Buda-
környéki Bíróság átváltoztatja 
elzárásra, ötezer forintonként 
egy napra. Ilyen esetekben a 
kapitányságunk illetékességi 
területén lakó nők az elzárást 
a Pálhalmai Büntetésvég-
rehajtási intézetben, míg a 
férfi ak a Baracskai Büntetés-
végrehajtási Intézetben köte-
lesek letölteni. Van lehetőség 
a szabálysértési-, valamint a 
helyszíni bírság „megváltásá-
ra” is. A pénzbírság ugyanis 
ledolgozható közmunkában. 
Ezt a szándékát az illetőnek 

a befizetési határidőn (30 
napon) belül kell jeleznie a 
területileg illetékes munka-
ügyi központnál. 

– Milyen feladatok tartoz-
nak az elmondottakon túl 
a hatáskörükbe?

– A feladataink sorába tar-
toznak még a meghatározott 
típusú engedélyek megadása. 
Ezek körébe tartozik például 
a gáz- és riasztófegyver vi-
selésének engedélyezése, a 
vadászok fegyverügyintézése. 
Mi foglalkozunk a személy- 
és vagyonőri tevékenység 
engedélyezésével. Ellátjuk a 
pirotechnikai tevékenység 
bejelentésével kapcsolatos 
feladatokat. A mi dolgunk to-
vábbá a fi gyelmeztetőjelzések 
felszerelésének engedélyezése. 
A figyelmeztetőjelzés nem 
más, mint a gépjárműveken 
lévő villogó sárga fényjelzést 

adó berendezés. Ezeknek a 
fi gyelmeztető jelzéseknek a 
felszerelését engedélyezzük, 
a jogszabályi feltételek fenn-
állása esetén. A fegyveres 
biztonsági őrök fegyveren-
gedélyügye és az önvédelmi 
fegyverek tartásának enge-
délyezése – az illetékességi 
területünkön élő személyek 
számára –, a fővárosi székhe-
lyű Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitánysághoz tartozik. A 
hatáskörünkbe tartozó en-
gedélyezési ügyekben eljárni 
szándékozók számára a Ceg-
lédi Rendőrkapitányságon 
tartunk ügyfélfogadást. Az 
Igazgatásrendészeti Osztá-
lyon engedélyezési ügyekben 
munkanapokon, kedden és 
szerdán 9.00 órától 12.00 
óráig és 13.00 órától 15.00 
óráig fogadjuk az ügyfeleket.

Kőhalmi Dezső



12. oldal

A nyolcvanötödik esztendejé-
ben járó hófehér hajú, vékony, 
kedves arcú Éva néni húsz 
esztendőt is letagadhatna élet-
korából. Gyermekévei háborús 
élményeiről mesélt úgy, mint-
ha az tegnap történt volna.

– Négy lánytestvérem közül 
én voltam a legkisebb. Buda-
pesten születtem, mert édes-
apánk a fővárosban szolgált 
katonaként a díszszázadban. 
Édesanyám visszavágyott a 
szülei közelébe, ezért apuka 
áthelyeztette magát a ceglédi 
kaszárnyába, ahol kiképző 
tiszthelyettes lett. Akkor még 
jóval csendesebb volt erre a vi-
lág. Autó jószerével egyáltalán 
nem közlekedett a városban, 
szinte kizárólag lovaskocsik 
járták az utcákat. Télen pedig, 
amikor nagy hó esett, akkor 
előkerültek a szántalpak a sze-
kerek alá. Még a postás is ilyen 
járművel hordta ki a leveleket, 
csomagokat. A keddi és pénte-
ki piaci napokon a református 
nagytemplom előtti téren az 
állatvásáron sorakoztak a lo-
vak, marhák, disznók, de még 

a birkák is. A Kossuth téren, a 
katolikus templom bejáratá-
nál zsibongott a zöldségpiac, 
mint Kossuth Lajos toborzó 
beszéde idején. A ceglédi 
kofák mellett ott kínálták 
a szebbnél szebb zöldséget, 
gyümölcsöt, a libát, kacsát, 
tyúkot, gyöngyöst s pulykát 
a tanyasi asszonyok, meg a 
gőzössel Törtelről, Zöldha-
lomból és Cse-
mőből érkezett 
árusok. Voltak 
közöttük bol-
gárkertészek is 
az Újárok mel-
lől, meg sok-
szoknyás ber-
celiek, akik áru-
jukat a hátukon 
hozták fonott 
vesszőkosár-
ban. A Börtön 
utcában (a mai 
Városalapítók 
terén) pedig 
nyárvégén az 
ócskapiac mel-
lett halmokban 
állt a dinnye. 

Mostanra úgy megszépült a 
városközpont, hogy szinte rá 
sem lehet ismerni az egykor 
elhanyagolt környezetre!

 Elemibe a református is-
kolába jártam és tanítás előtt 
mindig istentisztelettel kezd-
tük a napot, a szolgálatot Büki 
tiszteletes úr adta. A heti egy 
hittanórát pedig Czakó tisz-
teletes úr tartotta. 

Kislányszemmel a második világháborúról
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A nyugodt, békés életet 
azonban hamarosan feldúlta a 
második világháború vihara. 
A hazánkat megszálló német 
hadseregből Ceglédre is jutott. 
A mi utcánkban volt a főhadi-
szállásukat. Autóikkal beálltak 
az udvarunkba. Édesapám azt 
mondta, ne haragudjunk ezért 
a katonákra, nem ők tehetnek 
arról, hogy parancsra ide kel-
lett jönniük. Nem bántottak 
bennünket, rendes emberek 
voltak. Az első tragikus élmé-
nyem ebben a korban az volt, 
hogy egyik reggelre elvitték 
a Lakatos, ma Jókai utcában 
velünk srég vizaví élő zsidó 
családot, Mülleréket, köztük 
két kis játszótársamat Zsuzsit 
és Andriskát. Soha többé nem 
láttam viszont őket. 

A front közeledtével a leg-
szörnyűbb élményem azon-
ban a bombázások idején ért. 
Többször előfordult, hogy 
felsivítottak a szirénák. Nap-
pal az amerikaiak, az oroszok 
pedig éjjel bombázták a fon-
tos vasúti csomópontunkat, 
s Cegléd ráadásul katona-
város volt. Idehelyezése után 
egy ideig apuka naponta járt 
Budapestre továbbképzésre. 
Irénke nővéremmel szinte 
mindig kimentünk elé az 
állomásra. Valamelyik őszi 
délutánon a sínekhez érve 
borzalmas látvány tárult a sze-
münk elé. Emberi testrészek 
hevertek szerteszét, s az egyik 
fán még leszakadt fejeket is 
láttunk. Ott mesélték, hogy 
délfelé két vonat érkezett be 

a vasútállomásra. Az egyik 
Budapestről, a másik Szolnok 
felől jött, amikor felüvöltöt-
tek a szirénák. Mindenki az 
állomás melletti hatalmas, 
földalatti óvóhelyre menekült 
a szőnyegbombázás elől. Az 
egyik bomba telibe kapta az 
óvóhelyet, ahol több, mint 
ötven ember lelte a halálát. 
Akkor kapott találatot a mai 
Malomtó szélen lévő nagyma-
lom is. Egész télen parázslott 
a rengeteg búza. 

A bombázás elől először 
kiköltöztünk nagyapámék 
szőlőjébe. Ami a várostól hét 
kilométerre, Nyársapát hatá-
rában volt. Anyuka kiskocsin 
tolta a dunnát, párnát. Már 
majdnem elértük a tanyát, 
amikor repülőgépzúgást hal-
lottunk. Édesanyám féltő sza-
vára elbújtunk a szőlők közé. 
Én még olyan kicsi voltam, 
hogy be tudtam ülni egy nagy 
tőke alá.

Édesapámat hamarosan 
Monorra helyezték, ahol sze-
rencsére nem voltak bombá-
zások. Ezért oda költöztünk. 
Sajnos hamarosan újabb 
trauma érte a családot, apu-
kát kivezényelték az orosz 
harctérre. 

Ahogy a front közeledett, 
egyszer csak megjelent édes-
apám harmadmagával egy 
oldalkocsis motorral. Azt 
mondta, hogy ezt a háborút 
elveszítettük, ezért dezertált. 
A katonaruháját elásta a kert-
ben. Úgy rejtőzött el, hogy 
mi sem tudtuk hol van. Nem 

akarta, hogy véletlenül ki-
kottyantsuk a rejtekhelyét. Az 
időben ugyanis statárium volt. 
Háromszor is megjelentek ná-
lunk nyílt paranccsal a kato-
nai rendészek, hogy elfogják. 
Egyszer csak megérkeztek az 
oroszok, akik közül néhányat 
hozzánk kvártélyoztak be. 
Szerencsére ezek a katonák 
is jó emberek voltak és békén 
hagytak bennünket. Ekkor 
édesapám előjött a búvó-
helyéről. Ám szinte azonnal 
besúgta valami rossz szándékú 
ember, hogy hivatásos kato-
na volt. Elő is állították. Ám 
harmadnapra hazaengedték, 
mert igazolta magát, hogy 
otthagyta a hadsereget. 

Nehéz idők jöttek, két évig 
csak alkalmi munkát kapott 
a katona múltja miatt, végül 
eredeti szakmájában elhe-
lyezkedhetett asztaloskánt a 
vasútnál, Kőbánya Kispesten.  
Mi lányok persze nem tanul-
hattunk tovább. Én 14 évesen 
kezdtem el dolgozni Budapes-
ten egy belügyi bölcsődében, 
a tanfolyam elvégzése után. A 
fővárosban ismerkedtem meg 
katonatiszt férjemmel. Több 
kanyar után visszahozott az 
utam Ceglédre. 

A városhoz kapcsolódóan 
még egy történetet elmesélek 
édesapámról. Amikor kitört 
1956-ban a forradalom, ő 
azonnal kiment a felvonulók-
kal együtt a Szabadság térre, 
és elszavalta a Nemzeti dalt. 
Egy hétre lecsukták szegényt.

Kőhalmi Dezső
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FELHÍVÁS! – AZ ÁLMOK HUSZÁRA, FELPATTAN 
HINTALOVÁRA
Ezzel a játékos csatára hívó mondattal várja látogatóit a Ceglédi Ga-
léria a 2019. november 21. és január 06. között dr. Ladó Mária és dr. 
Tóth Ferenc „Hintalóvilág” magángyűjteményéből rendezett kiállítása, 
amelynek darabjaiból több mint százat láthatnak az érdeklődők. 
A rendezők szándéka szerint a Cegléden fellelhető hintalovakból is 
készül egy dioráma. E szándék megvalósításához várják azok jelent-
kezését, akik szívesen kölcsönadnák a kiállításra a tulajdonukban 
lévő hintalovakat. Szándékukat november 11-ig jelezhetik a kozma.
ildiko@cegledikultura.hu email címen, vagy személyesen a Ceglédi 
Galériában, (Kossuth tér 5/a.). Kép: Győrfi  András: Kishuszár

kulturális
paletta

RAJZFILMÜNNEP November 16-án, szombat, 
10:00–14:00 óráig Ceg-
léden, a George Pal Mo-
ziban.
A délelőtt során mind-
két teremben ingyenes 
fi lmvetítéssel várják az 
érdeklődőket. Ízelítő 
a programból: Patkós 
Irma terem/ 10:00 Gréti! 
(egy kutya feljegyzései), 
11:20 A magyar ani-

máció aranykora (Mézga és 
Kérem a következőt részei), 
12:30 Klasszikus magyar rajz-
fi lmek (Nagy Ho-ho-ho-hor-
gász, Mikrobi, Pityke).
Huszárik terem/ 10:00 Bogyó 
és Babóca – 13 új mese, 11:10 
Háry János, 12:15 Napkirály-
nő. Szöveg és fotó: www.face-
book.GeorgePalMozi
Az oldalt összeállította: 

KozI

ISMÉT LENG A FOUCAULT-INGA 
CEGLÉDEN

Leon Foucault francia fi zikus, csillagász szü-
letésének 200. évfordulója alkalmából ismét 
leng a Foucault-inga Cegléden, a Református 
Nagytemplomban. 2007-ben Tűri László tanár 
úrnak köszönhetően láthatta először a közön-
ség azt a kísérletet, mely a Föld mozgását bizo-
nyította, s azóta minden éveben bemutatásra 
került. 2012-ben Dr. Kégl Tibor, az Óbudai 
Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonság-
technikai Mérnöki Kar docense segítségével 
teljesen megújult az inga, melyet most újra 

láthatnak működés közben 2019. november 
7-én csütörtökön 10.00-11.00 óráig, és no-
vember 9-én szombaton 10.00-11.00 óráig. 
Az inga működését bemutatja: Kis Lajos Ti-
bor mérnöktanár és Kozma Attila fi zikatanár.
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A ceglédi szárma-
zású Dobozi Esz-
ter költő, író, ta-
nár, a Forrás című 
folyóirat szer-
kesztője, 63 éves 
korában október 
9-én elhunyt. Dí-
jai, elismerései:  
Bács-Kiskun Me-
gye Művészeti díj 
(1989), Pilinszky 
János – díj (1992), 

Forrás ösztöndíj (1993), Év könyve jutalom 
(1995), Kölcsey – díj (2000), Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram alkotói támogatása (2001-
2002), Arany János-díj (2004), Kecskemét 
Városáért Oktatási Díj (2005), Bács-Kiskun 
Megyei Príma Díj (2008), József Attila – díj 
(2010), Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, 
polgári tagozat (2012), Bács-Kiskun Megyéért 
Díj (2016), Illyés Gyula-díj (2016) és Magyar-
ország Babérkoszorúja díj (2018).

Versei 1978-tól jelentek meg különböző 
folyóiratokban, a Tiszatájban, a Forrásban, az 
Alföldben, a Mozgó Világban, az Új Írásban, 
a Napjainkban és a Kortársban, a Hitelben 
és a Magyar Naplóban. Első önálló verses-
kötete, az Egy 1986-ban, a Tíz körömmel 
című szociográfi ája 1994-ben jelent meg. 
Két regény fűződik a nevéhez, a Túl a rák-
barakkon. Angelika naplójából (2008) és a 
Sánta Kata (2011). Utolsó verseskötete, a 
Hószín átfut, sár fennakad 2018-ban látott 
napvilágot.

Dobozi Eszter 1956-ban született Cegléden, 
itt járt középiskolába, a Közgazdasági és Infor-
matikai Szakközépiskolába.  1974-1979 között 
a József Attila Tudományegyetemen végzett 
magyar-történelem szakon. 1978 óta publi-

kált verseket, tanulmányokat és szociográfi át. 
1979-1980 között Cegléden (a Közgazdasági 
és Informatikai Szakközépiskolában), 1980 óta 
Kecskeméten tanított. 1995 óta a Kecskeméti 
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola, illetve jogelődjének igazga-
tója volt. 1989-től, harminc évig volt a Forrás 
munkatársa.

Ha tiszták a lélek nyomai

Dráma, hogy kortárs poétaként máris tá-
voztál;
Otthonod Cegléd volt, ahonnan elszármaztál.
Birtokoltad a Kettőztető érzéseket a lelkedben,
Oktattál a szülőföldeden, majd Kecskeméten,
Zeneként fogant az összes rím, mint őstaktus,
Isten irgalma lesz az időzónán túl galaktikus.

Erény a Kötés a városkádhoz meg a népedhez,
Sorsod Másolhatatlan és odaköt a műveidhez.
Zászló a Fehér s a József Attila-díj, élő érdem;
Távozol a Mennybe, s hogy miért, nem kér-
dem.
Egy öt évvel idősebb költő búcsúja így adekvát:
Remek élményem az, Ahogy ő néz, ahogy ő lát.

Pesterzsébet, 2019. október 9.

Egy ceglédi születésű kortárs
Vágh Vajk

alias Dr. Wagner István

Mottóként Mark Twain (1835-1910) ame-
rikai író elmeszikráját idézem:

„Életünk több annál, mint amit a testi lé-
tünk jelent. A halál pedig talán csak átlépés 
egy másik valóságba.”

Kőhalmi

Elhunyt Dobozi Eszter költő, író



16. oldal

Legutóbb három évvel ez-
előtt mutatták be a ceglédi 
közönségnek ilyen formá-
ban alkotásaikat a kézműve-
sek, akik folyamatosan jelen 
vannak városunk kulturális 
életében, hiszen különböző 
rendezvények, népi kézműves 
táborok, táncházak, családi 
játszóházak, adventi vásárok, 
sőt a Mesterségek Ünnepének 
állandó résztvevői.

Utóbbi seregszemlén 14. 
alkalommal mutatkoztak be, 
szappanfőző műhelyük kurió-
zumként üzemelt négy napon 
keresztül a Budai várban, Jan-
csovics Imréné vezetésével. 
De bizonyára sokan emlé-
keznek arra, amikor 2016-
ban „Czigle játszóházukkal” 
kiérdemelték az Év Műhelye 
díjat. Óriási elismerés volt ez 
számukra!

Sokszínű alkotómunkájuk 
újabb gyümölcse a mostani 
kiállítás. Népművészeti tár-
gyaik egyszerre praktikusak 
és esztétikusak. Magukon 
viselik a paraszti/népi kultú-
ra díszítőjegyeit, ugyanakkor 
jól illeszkednek a 21. századi 
világunkban. 

BENCZE MÁRTON és 
BENCZE MARGIT gyapjú-
készítő mesterek évtizedek óta 
ellátják hazánk nemezkészítő 

mestereit alapanyaggal. Tü-
relmet igénylő mesterség az 
övék, hiszen a gyapjú mosá-
sától a tépésen, kártoláson át 
egészen a festésig valamennyi 
munkafázist maguk végeznek.

BOTLIK MÁRIA szalma- 
és sásfonó Népi Iparművész 
szalmakalapjait és táskáit ma 
is szívesen hordjuk, nyári 
ruhatárunk kiváló kiegészítői 
lehetnek.

BLASKÓ KATALIN és 
BLASKÓ MARCELA ne-
mezkészítők néhány hónapja 
csatlakoztak az egyesülethez. 
Anya és lánya a Nádudvari 
Népi Kézműves Szakiskolá-
ban Vetró Mihálytól tanulta 
a mesterséget. Színes takaróik 
és viseleti darabjaik, ékszereik 
kétségkívül a tárlat színfoltjai.

DÉTÁRI-LUKÁCS ÁGNES 
gyöngyfűző sárközi gyöngy-
gallérjai, nyakbavetői hűen 
tükrözik a tájegység egykor 
mérhetetlen gazdagságát. Vi-
selésük szigorú szabályrend-
szerhez volt kötve, a népviselet 
elengedhetetlen részeként 
hordták. 

GÖNCZŐ ISTVÁNNÉ 

A Ceglédi Alkotók Egyesülete kézműves mestereinek munkáiból 
látható kiállítás a Kossuth Művelődési Központ Kamaragalé-
riájában. A tárlat – melyet a 2 éve elhunyt egyesületi elnökük, 
Nagy Maya fazekas emlékének ajánlanak – már látogatható, 
ám hivatalos megnyitó ünnepségére november 7-én, csütör-
tökön 17.30 órára várják az érdeklődőket, amikor személyes 
találkozásra nyílik lehetőség a mesterekkel.

Kézműves hagyományaink tovább örökítői
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csipkeverőként városunk-
ban egyedüliként rendelkezik 
Népi Iparművész címmel. Te-
rítőket, faliképeket, ruhákra 
szélcsipkéket s az ünnepekhez 
igazodva ajándék- és dísztár-
gyakat készít. Közös enteriőr-
ben láthatók munkái SZABÓ 
PÉTERNÉ csipkeverővel, aki 
szintén különböző méretű és 
mintázatú terítőket mutat meg 
a tárlaton.

Viselet kiegészítők tekin-
tetében figyelemre méltók 
GYŐZŐ ESZTER tűzzománc 
ékszerei, melyeken leggyak-
rabban a nőiesség szimbó-
luma, a tulipán jelenik meg. 

MARTON LÁSZLÓ Ma-
gyar Kézműves Remek díjas 
lószőrfonó Népi Iparművész 
a kihalófélben lévő mester-
ség egyik utolsó képviselője. 
Eleink, már kétezer évvel ez-
előtt is felhasználták a lovak 
minden egyes porcikáját, így 
a sörényét, üstökét és farok 
szőrét is.

A jurták favázára lószőrkö-
telekkel rögzítették a nemezelt 
gyapjút. Sebet is bevarrtak 
vele, szitafeneket, bocskor-
kötőt, zablát, pányvát fontak 
belőle. 

A mesterség kiváló művelői 
voltak a pásztorok, akik az ál-

latok őrzése közben beszőtték 
pipaszáraikat lószőrrel, vagy 
éppen kedveseik számára ké-
szítettek a sudárból ékszere-
ket. JANCSOVICS IMRÉNÉ 
szövő Népi Iparművész, nem 
csak torontáli technikával 
készített gyapjúszőnyegeket 
mutat be, de kiváló szappan-
főző mester lévén természetes 
alapanyagokat tartalmazó 
nemezelt- és testápoló szap-
panokkal is jelen van a tárla-
ton. Szappanjai közül például 
a körömvirágos és a kamillás 
gyulladáscsökkentő hatású, 
babérolajos szappanja ízületi 
problémákra van jó hatással. 
Megtalálható kínálatában a 
fahéjas szappan, melyet már 
az ókorban is használtak, ám 
akkor csak a kiváltságosok 
előjoga volt ezzel tisztál-
kodni.

Az egyesület három fa-
zekassal is büszkélkedhet. 
GULICSKA ÁGNES munka 
mellett foglalkozik az agyag 
megformálásával. Szívéhez 
közel áll az ún. habán kerá-
mia, melynek elkészítése nagy 
koncentrációt és gyakorlatot 
kíván. A nehézsége abban áll, 
hogy míg a hagyományos fa-
zekas máznál máz alatti díszí-
téssel dolgozik, ez máz feletti. 

NAGY GYULA a népi faze-
kasság mintakincsét használja 
fel cserépedényein, főállásban. 
Alapvetően a hagyományos 
fazekas sárga, színtelen és zöld 
mázakkal dolgozik.

PATKÓS ERIKA mezőtúri 
fazekasmester szintén saját 

műhelyében tevékenykedik. 
Zöld, sárga, barna mázas, tu-
lipános, szíves és rátétmintás 
kollekciói az ország minden 
pontján keresettek.

Ők 14-en az idei esztendő 
kiállítói. Közülük négyen 
Népi Iparművész címmel 
rendelkeznek. (Az ötödik, 
Három Henrietta kosárfonó 

Népi Iparművész „igazol-
tan” van most távol, hiszen 
babát vár.)

A Népi Iparművész cím 
elnyerése hosszú évek fáradt-
ságos és kitartó munkájának 
eredménye, és a törvény által 
előírt keretek között végzett 
népi tárgyalkotó tevékenység 
minősítése ez. A mester mun-
kájának magas színvonalát 
garantálja. 

Aki tehát ellátogat a kiállí-
tásra, garantáltan maradandó 
élménnyel térhet haza.

KozI
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Az Országos Főállatorvos 
205/2019. számú határozatá-
ban a vadászatra jogosultak 
vadgazdálkodási területét 
afrikai sertéspestis (ASP) 
fertőző betegség vaddisz-
nókban való megállapítása 
miatt „Magas Kockázatú 
Területté” nyilvánította, el-
rendelte Pest megyében a 
Helyi Járványvédelmi Köz-
pont felállítását.

A háztáji sertésállományok 
védelme érdekében az ilyen 
vadgazdálkodási területtel 
határos érintett területeken a 
1/2019. számú Országos Főál-
latorvosi határozata értelmé-
ben Tápiószőlős, Törtel, Ceg-
léd, Nyársapát Nagykőrös és 
Kocsér közigazgatási területén 
a háztáji sertésállományokat 
fel kell mérni. A felmérés ki-
zárólag adatszolgáltatási és 
járványvédelmi tájékoztatás 
elfogadásával jár, a fertőző ál-
latbetegség vaddisznóról házi 
sertésekre való átterjedésének 
megakadályozása érdekében.

A betegségre kizárólag a 
sertés fogékony és a fertő-
ződést követően 100%-os 
elhullással jár. Ezért szükség 
van valamennyi fogékony 
egyed esetében az állatorvos 
által történő felmérésre, hogy 
a háztáji állományra ne ter-
jedjen át.

A betegség előfordulása, 
megállapítása esetén csak a 
felmért, regisztrált állatok 
esetében van lehetőség kár-

talanításra. Cegléd területén 
felmérést végeznek dr. Cser-
vény Antal, dr. Csapó István és 
dr. Tóth Tivadar állatorvosok. 
A felmérési munkát segíti a 
mellékelt kérdőív előzetes 
kitöltése és eljuttatása dr. Gál 
László, a Ceglédi Járási Hiva-
tal járási főállatorvosnak.

Elérhetőségei: 2700 Cegléd, 
Kossuth Ferenc u. 1. 06-53-
311-929, 06-20-556-4077. 
cegled-elelmiszer@pest.gov.
hu. A járvány továbbterjedé-

sének megakadályozása kizá-
rólag a sertéstartók együttmű-
ködése és a betegségre fogé-
kony állatok szoros felügyelete 
mellett lehet eredményes. a 
járványhelyzet kedvezőtlen 
alakulása a sertéstartás, házi 
disznóvágások, kisterelői élel-
miszerelőállítás megszűnését 
is okozhatja. 

Pest Megyei 
Kormányhivatal

Ceglédi Járási Hivatala
Járási Főállatorvos

Tájékoztató sertésállományok felméréséről
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PATKÓS IRMA TEREM

10:00 Gréti…! (egy kutya feljegyzései) 
11:20 A MAGYAR ANIMÁCIÓ ARANYKORA   
 NEPP József  (Összeállítás a Mézga család,  
 a Mézga Aladár különös kalandjai 

12:30 KLASSZIKUS MAGYAR RAJZFILMEK 
 (Összeállítás A nagy ho-ho-horgász, 

HUSZÁRIK ZOLTÁN TEREM

10:00
11:10 Háry János
12:15

George Pal Mozi 

11.16.

 10.00 - 13.30

MINDENKIT VÁR SZISZI NÉNI A JÁTSZÓHÁZBA!
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Könyvajánló

A 80-as, 90-es években szinte 
minden házban találhattunk 
egy példányt Kövi Pál Erdé-
lyi lakoma című könyvéből. 
Hatalmas szenzáció volt az 
1980-ban (magyarul is) meg-
jelent mű. Nemcsak azért volt 
különleges, mert a szerző New 
York egyik legelegánsabb ét-
termét, a Th e Four Seasont 
vezette évekig, és egyben az 
amerikai gasztronómiai for-
radalom egyik vezéralakja 
volt, hanem azért is, mert 
arra vállalkozott, amire ko-
rábban csak kevesen mertek: 
az amúgy palóc származású, 
balassagyarmati szakember 
elutazott Ceausescu Romá-
niájába, hogy összeállítsa a 

legteljesebb, az erdélyi gaszt-
ronómia minden részletét 
összefoglaló művét. A könyv 
emellett irodalmi szenzáció is 
volt, hiszen a kor legismertebb 
szerzőit kérte fel, hogy a recep-
teket írásaikkal „fűszerezzék”. 
A könyv hatalmas sikert ara-
tott, és több kiadást megért az 
elmúlt majdnem 40 évben. A 
mai kor egyik legismertebb 
gasztro-írója, Cserna-Szabó 
András, aki többek között a 
Nagy Pacalkönyvet is jegyzi, 
úgy gondolta, itt az ideje egy 
modern változat elkészítésé-
nek, természetesen Kövi Pál 
jogörököseinek engedélyé-
vel, bevonva az összes ismert 
irodalmi szerzőt, akik vagy a 
főzéshez értenek, vagy erdélyi 
származásúak és így értékes 
történetekkel egészíthetik ki 
a recepteket. Így került fel 
a szerzők listájára Bächer 
Iván, Darida Benedek, Nyáry 
Krisztinán, vagy Papp Sándor 
Zsigmond, Demény Péter, 
Ugron Zsolna és még sokan 
mások. Nem maradhatott ki 
az immár 3 éve elhunyt Es-
terházy Péter sem, hiszen aki 
ismerte, tudja, hogy ő igazi 
ínyenc volt. Persze nem szo-

rosan a mostani kiadáshoz 
kapcsolódik az írása, hanem 
az 1998-as búcsúztatója került 
a könyv végére, ami Kövi Pál 
halálakor jelent meg az Élet és 
Irodalomban („Meghalt egy 
nagy gourmet”). A mostani 
kötetben arisztokrata magyar, 
egyszerű székely, szász, román, 
örmény, zsidó felmenőkkel 
bíró szerzők mesélnek a csa-
ládi gasztro-hagyományokról, 
a kedvenc erdélyi éttermükről, 
vagy csak egyszerűen a kolozs-
vári káposztákról. A majdnem 
600 oldalas kötetben minden-
ki megtalálja a kedvenceit, 
legyen akár irodalomról, akár 
ételről szó, a lényeg az, hogy a 
saját szája íze szerint.  

****
A mai, és a mostantól meg-

jelenő könyvajánlókban is-
mertetett kötetekbe bárki 
beleolvashat a Pixis Delikát 
üzletben (Szabadság tér 7. 
10-11., Avantgárd ház). 

Pap Zoltán 

Kövi Pál: 
Erdélyi lakoma újratöltve
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2019. október 24-én reggel 
tragikus hirtelenséggel el-
hunyt id. Kökény Ernő, aki 
nemcsak Cegléden, de ország-
szerte ismert, elismert hege-
dűs és brácsás volt. A ceglédi 
nótakedvelők az elmúlt évek-
beli „Télesti vigadalmak” és 
az idei „Nyáresti Vigadalom” 
prímás-zenekarvezetőjeként 
emlékezhetnek rá.

1952. május 10-én született 
Nagykőrösön. Általános isko-
lai tanulmányait a Nagykőrösi 
Arany János Általános isko-
lában végezte. Ezzel párhuza-
mosan itt járt zeneiskolába, 
nyolc éven keresztül hege-
dülni tanult.

Az általános iskola befeje-
zése után a Budapesti KISZ 
Központi Művészegyüttes 
Rajkó Zenekarába nyert fel-
vételt. Itt tanult és szerepelt 
18 éves koráig. Ezt követően 
az Országos Szórakoztató Ze-
nei Központ vizsgabizottsága 
előtt brácsa és hegedű hang-
szereken is előadóművészi 
vizsgát tett.

Budapesten a szórakoz-
tató iparban több jó nevű 
szállodában és étteremben 
volt alkalmazásban. Több 
országosan híres cigányprí-
más zenekarában dolgozott, 
így pl. évekig volt id. és ifj . 
Járóka Sándor együttesének 

tagja. Többek között zenélt a 
Hilton szállodában, a Duna 
Intercontinental szállodában, 
a Gellért szállodában, a Béke 

szállóban, a Fortuna étterem-
ben, a Citadella étteremben.
A magyarországi szereplések 
mellett zenélt Európa számos 
országában, Amerikában, 
Ázsiában és arab államok-
ban is.

1983-ban visszatért vidékre, 
ahol prímásként különböző 
idegenforgalmilag frekventált 

helyeken zenélt nyugdíjba 
vonulásáig.

Felesége, négy gyermeke, 
unokái mellet gyászolja őt 

az egész magyarországi népi-
zenész társadalom.

Temetése 2019. november 
4-én (hétfőn) du. 14 órakor 
lesz Cegléden a Széchenyi út 
32 sz. alatti temetőben.

Nyugodj békében Ernő! 
Sosem feledünk!

 Barátod: 
Tánczos Tibor

ELHUNYT 
ID. KÖKÉNY ERNŐ PRÍMÁS
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Ha Tudományok Éjszakája, 
akkor a fi zikatanárok teltházas 
előadása. Tűri László vezetésé-
vel Bori Jenő, Hamar László, 
Kis Lajos és Kozma Attila tanár 
urak mutatták be a kísérlete-
ket, hozzájuk csatlakozott Sári 
Judit, az Infi neont képviselve.

A Tudományok vagy Ku-
tatók Éjszakáját az Európai 
Unió egyik bizottsága kezde-

ményezte 2005-ben. Hagyo-
mányosan ennek időpontja 
szeptember utolsó péntek/
szombat éjszakája, de a szín-
házterem belső átalakítása 
miatt erre most október 12-én 
este került sor. Cegléden évek 
óta megtelik az előadóterem, 
két éve Cegléd legnagyobb 
befogadó képességű létesít-
ményében a Művelődési Ház 

színháztermében rendezik 
meg, de már napokkal ko-
rábban telt házat hirdet az 
intézmény. 

Láthattunk kísérleteket a 
vákuum erejére, a rakétaelvre, 
arra, hogy akár a levegővel 
is lehet lőni. A kísérletek-
hez gyakran társult rövid 
filmes bemutató is, illetve 
minden egyes kísérletnél el-
magyarázták a történéseket. 
A legmeglepőbb kísérletek a 
következők voltak:

– Kozma Attila a gázok 
hőtágulását kihasználva bele-
csalogatott egy főtt tojást egy 
szűk nyakú lombikba, majd 
ugyanezen elv segítségével ki 
is vette azt a lombikból. Mini 
rakétakísérletét az űrsikló 
fellövését bemutató fi lmmel 
tette érdekesebbé.

– Tűri László mutatta be, 
hogy egy boltban vásárolt 
ceruzával át lehet lőni egy 
2,5 cm vastag deszkalapot, a 
lövedék erejét nagy nyomású 
levegő biztosította. A kísérlet 
veszélyességét jól mutatja, 

Nagy volt 
az 
érdeklődés 
a 
Tudományok 
Éjszakáján
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hogy egy 7,5 joule energiá-
val kilőtt golyó már fegyver-
nek számít, a ceruza kilövési 
energiája viszont meghaladta 
a 200 joule-t! Természetesen 
gondoskodtak a megfelelő 
védelemről, nehogy sérülés 
legyen a következmény.

– Kis Lajos diákjaival 
együtt arról számolt be, hogy 
hogyan készítettek sörös do-
bozból „fényképezőgépet” 
(camera obscura), amivel 
aztán fél éven keresztül fo-
tózták a Nap látszólagos moz-
gását. Az elkészült felvételek 
szenzációsak, felismerhető a 
víztorony, az emeletes házak, 
de még a közeli fák, bokrok 
is láthatóak. A Nap vonalat 
„húzott” a sörös dobozba he-
lyezett fényérzékeny papírra, 
ahogyan közeledett a nyár, 
egyre magasabban látható 
a vonal.

– Bori Jenő az örvényára-
mokról beszélt. Az alumíni-
umcsőbe ejtett mágnes mint-
ha meghazudtolná a szabad 
esés elvét, lelassulva pottyan 
ki a cső végén. Ezt az elvet le-
het például nagy sebességgel 
mozgó járművek biztonságos 
lefékezésére alkalmazni (pél-
dául hullámvasutakon).

Sári Judit a világ egyik ve-
zető félvezető gyártójának, az 
Infi neonnak a ceglédi gyár-
egységét képviselve ismer-
tette és szemléltette az általuk 
gyártott termékeket.

Meg kell még említeni Tűri 
László prezentációját, amely-
ben Galilei ejtési kísérletét 
ismertette. A kísérletet meg-
ismételték a gimnáziumban 
is két különböző anyagú (fa 
és vas), de azonos súlyú go-
lyóval, és a fi zika törvényei 
szerint – légellenállás! – a 

nagyobb sűrűségű golyó ki-
számíthatóan gyorsabban érte 
el a talajt. Igen érdekes volt a 
kapcsolódó fi lm, amelyben 
egy hatalmas betonkapszu-
lában végezték el a kísérletet 
vasgolyóval és tollal, de az 
ejtés előtt kiszivattyúzták a 
levegőt. S láss csodát, a go-
lyó és a toll egyszerre érte el 
a talajt. Galileinek igaza volt!

Az előadók az est végén 
dalra fakadtak, és közösen 
énekelték el a matematika, 
fi zika, elektrotechnika és ké-
mia himnuszát.

Az egész program az inter-
neten is követhető volt, illetve 
a felvétel megtekinthető a 
youtube-on is.

A fi zikai kísérletek folyta-
tódnak. Az évek óta sikeres 
Fucoult-inga kísérletet, amely 
a Föld forgását bizonyítja, no-
vember 7-én (csütörtökön) és 
9-én (szombaton) délelőtt 10 
órától Kis Lajos és Kozma At-
tila mutatja be a Református 
Nagytemplomban.

Már egy éve is szóvá tet-
tem, most a lap hasábjain is 
megteszem, hogy miért csak a 
fi zikusok állnak elő ilyen szín-
vonalas előadásokkal. A bio-
lógia, a kémia, a történelem, 
az irodalom, a zene, de még 
a matematika is rendelkezik 
olyan csodákkal, amelyeket 
akár a tudományágban laikus 
is megérthet. Ki kell mozdulni 
az iskolák falai közül, fel kell 
készülni, és bizton sikeresek 
lehetnek ezek az előadások is!

JI, a Krónikás
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2019. november 2.
Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont

HALLOWEEN SPARTY

Programajánló

További programok megtalálhatóak a www.iranycegled.hu oldalon

2019. november 22.
Kossuth Művelődési 
Központ 
Jegyár: 2.900 Ft
Dr. Bagdy Emőke 
előadása

2019. november 7.
Ceglédi Galéria • INGYENES! 
Ceglédi Alkotók Egyesülete 
kézműves mestereinek 
kiállítása

2019. november 7.- 
2019. november 9.

Református 
Nagytemplom, 

INGYENES!  
Ismét leng 

a Foucault inga.
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 narancsbőr 
 kezelése és megelőzése,

 alakformálás,

 sportolóknak bemelegítésre, 
 izomlazításra,

 derékfájás, ízületi 
 problémák kezelésére,

 zsírégetésre

Nyitva tartás: 2700 CEGLÉD, Szolnoki út 22. 

+36  30  856 3082
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FELNŐTT ORVOSI ÜGYELET
Helye: Cegléd, Kossuth Ferenc u. 17. 

Telefonszám: 06-1-301-6969, 112, 104.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Hétvégén és ünnepnapon reggel 8 órától este 

20 óráig! Helye: Cegléd, Kárpáti Aurél u. 9. 

Telefonszám: 06-1-301-6969, 112, 104.

Orvosi és gyógyszertári ügyeletek

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

A központi háziorvosi ügyelet szóbeli tanácsadásra használható telefonszáma: 

06-20/983-9269

Október 31. csütörtök: Kígyó Patika Reggel utca 2. 

Telefonszám.: 53/315-114 Ügyelet: 20:00–22:00 óráig

November 1. péntek: Felszegi Gyógyszertár Baj-

csy-Zsilinszky tér 3/a. Telefonszám.: 53/500-785. 

Ügyelet: 8:00–22:00 óráig. 

November 2. szombat: Szent Anna Gyógyszertár 

Kőrösi út 11. Telefonszám.: 53/316-620 Szombati 

nyitvatartás: 8:00–13:00. Ügyelet: 19:00 - 22:00 óráig.

November 3. vasárnap: Belvárosi Gyógyszertár 
Szabadság tér 9. Telefonszám.: 53/500-079 Ügyelet: 

8:00–22:00 óráig.

November 4. hétfő: Gyógyír Gyógyszertár Rákóczi út 

7. Telefonszám.: 53/319-200 Ügyelet: 20:00–22:00 óráig

November 5. kedd: Pingvin Patika Múzeum u. 2-4. 

Telefonszám.: 53/500-295 Ügyelet: 20:00–22:00 óráig

November 6. szerda: Schulek Gyógyszertár Kőrösi 

út 51. Telefonszám.: 500-603, 06/30-531-8678 Ügyelet: 

20:00–22:00 óráig.

November 7. csütörtök: PatikaPlus Gyógyszertár 

Malomtó szél 30. TESCO Áruház Telefonszám.: 53/500-

252 Ügyelet: 20:00–22:00 óráig.

November 8. péntek: Tömörkény Gyógyszertár Rákóczi 

út 46-49. Telefonszám.: 53/310-524, 06/30-531-8675 

Ügyelet: 20:00–22:00 óráig.

November 9. szombat: Szent Imre Gyógyszertár 
Szent Imre h.u.22. Telefonszám.: 53/315-845 Szom-

bati nyitvatartás: 7:30–13:00 Ügyelet: 19:00–22:00 

óráig.

November 10. vasárnap: Kígyó Patika Reggel utca 2. 

Telefonszám.: 53/315-114 Ügyelet: 8:00–22:00 óráig.

November 11. hétfő:  Felszegi Gyógyszertár Baj-

csy-Zsilinszky tér 3/a. Telefonszám.: 53/500-785 Ügyelet: 

20:00–22:00 óráig. 

November 12. kedd: Szent Anna Gyógyszertár Kőrösi 

út 11. Telefonszám.: 53/316-620 Ügyelet: 20:00–22:00 

óráig.

November 13. szerda: Belvárosi Gyógyszertár 
Szabadság tér 9. Telefonszám.: 53/500-079 Ügyelet: 

20:00–22:00 óráig.

November 14. csütörtök:  Gyógyír Gyógyszertár 
Rákóczi út 7. Telefonszám.: 53/319-200 Ügyelet: 

20:00–22:00 óráig.
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PÁLYÁZAT ÉRTÉKESÍTÉSRE

A VÁRVAG Nonprofi t Kft . (2700 Cegléd, Gu-
body u. 28.) Cegléd Város Önkormányzatának 
megbízása alapján egyfordulós, nyilvános pá-
lyázatokat hirdet az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, Cegléd külterület 0987/54 
helyrajzi számú, természetben 

Cegléd, Törteli úti volt Dózsa György lakta-
nya területén található kivett telephely, épület 
és udvar megnevezésű ingatlanon lévő 1-5. 
számú korábban legénységi szállásként hasz-
nált épületek, és hozzá tartozó telekrészek 
értékesítésére. A pályázatok benyújtásának 

határideje: 2019. november 25. (hétfő) 16.00 
óra. A teljes pályázati kiírások megtekinthe-
tőek a www.varvag.hu honlapon.

Az ingatlanok előre egyeztetett időpontban 
megtekinthető (VÁRVAG Nonprofi t Kft . ügy-
félszolgálat Hétfőtől – Csütörtökig 13:00-16:30, 
Pénteken 9:00-12:00) 2700 Cegléd, Gubody 
u. 28., vagy telefon: 53/505-247).

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvi-
lágosítást a VÁRVAG Nonprofi t Kft . irodá-
jában lehet kérni (2700 Cegléd, Gubody u. 
28.) személyesen, vagy a 06/53-505-248-as 
telefonszámon. 
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata
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„Templomszentelés – A czeg-
lédi evangélikus egyháznak 
tegnap, a reformáció emlék-
ünnepén, nagy napja, em-
lékezetes ünnepe volt. Uj 

templomát, melyet Sztehló 
Ottó, fővárosi építészmérnök 
ügyes tervei szerint, Tímár 
János, helybeli építőmester 
dicséretesen elkészített s a 
mely egyik dísze városunk-
nak, mint építészeti remek-

mű, szentelték fel és adták át 
nemes hivatásának. Ez alka-
lomra virágok, koszorúk és 
délszaki növények diszitették 
az oltárt és a karzatot. 

A felavatás délelőtt 10 óra-
kor kezdődött, amikor az 
összes harangok zúgása köz-
ben, Sárkány Sámuel, bánya-

kerületi evang. püspök, a 
szomszédos evang. lelkészek 
élén, nagy közönségtől övezve, 
átvette Szokol Mihály gond-
noktól a templom kulcsát és 
felnyittatta annak ajtaját.”

(Czegléd és Vidéke, 
VI. évf. 44. sz., 

1896. november 1., 3. o.)

Képeslap: Vadas László gyűjteményéből

Az evangélikus templom felszentelése  
1896. október 31. 

Fotó:  Szilaj Anikó – Ceglédi Városi Könyvtár

…és ma

Régen…



29. oldal

Szüleivel és húgával Cegléd-
bercelen él. Anyai nagyszülei 
szintén Bercelen, apai nagy-
szülei viszont Cegléden lak-
nak. Nagypapája is kedvelte 
a sportokat, futballozott és 
az ökölvívást is kipróbálta. A 
15 éves Meleg Bence végül a 
kosárlabda mellett kötelezte 
el magát.

Meleg Bence kosárlabdázó, 
Ceglédi KE: „Nekem sem a 
kosárlabda volt az első sport-
ág, amit kipróbáltam. Focival 
kezdtem 6-7 évesen, de az 
nem nyerte el igazán a tetszé-
sem. Amikor lehetőség volt 
kosárlabdaedzéseken részt 
venni, inkább azt választot-
tam. 3. osztályos korom óta 
kosarazom. Kezdetben Ceg-
lédbercelen – 5. osztályos ko-
romig –, majd egy év kihagyás 
után a CEKK-be jártam más-
fél évig, ahol heti háromszor 
volt edzésünk. Most a CKE 
csapatában játszom, és heti 
négy edzésen veszek részt.

Ceglédbercelen Tóth Róbert 
volt az edzőm, aki az Ungh-
váry László Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakközép-
iskola testnevelő tanára. Az 
általános iskolai edzéseken 
kedveltem meg igazán a ko-

sarazást, de ez sajnos csak heti 
kettő alkalmat jelentett. Mivel 
itt nem volt lehetőség a továb-
bi fejlődésre, így 7. osztályos 
koromtól a CEKK csapatában 
folytattam a tréningeket heti 
három alkalommal, ahol Ko-
bolák Cintia Zsófi a, a CEKK 
felnőtt női csapatának játé-
kosa két évig volt az edzőm.

Idén igazoltam a CKE csa-
patához, ahol Berkics Máté, 
a Ceglédi KE felnőtt férfi 
csapatának játékosa tartja az 
edzéseket. Itt főként a védeke-
zést gyakoroljuk, illetve a kü-
lönböző támadó felállásokat. 
Szerintem a gyorsaságom a 
legfőbb erősségem, fejlődnöm 
pedig a védekezésben kell, en-
nek megfelelő odafi gyeléssel 

és koncentrációval próbá-
lom meg a legtöbbet kihozni 
magamból. Dobó poszton 
vagyok bevethető. Országos 
U18-as és megyei U16-os 
bajnokságban veszünk részt 
a CKE korosztályos együtte-
sével. A következő 1-2 évben 
minél több tapasztalatot sze-
retnék szerezni a meccseken, 
majd ezeknek a tapasztala-
toknak és az edzésen gyako-
roltak segítségével egyre jobb 
eredményeket elérni.

Jelenleg a Ceglédi Kossuth 
Lajos Gimnázium 9. b osztá-
lyos tanulója vagyok. Próbá-
lom összeegyeztetni a tanulást 
és a sportot, bár nem mindig 
könnyű megoldani a Ceg-
lédbercel és Cegléd közötti 
ingázást, hiszen ahogy emlí-
tettem, heti négy alkalommal 
van edzésünk. Eddig minden 
tréningen részt vettem, de az 
iskolát sem hanyagolom el ez 
miatt, hiszen a továbbtanulás 
is a terveim között szerepel, 
valamilyen informatikai szak-
területen. Olyan nagy álmom, 
példaképem még nincs, de 
persze szeretnék minél jobb 
lenni, a meccseken minél több 
pontot szerezni.” 

VGM 

Sporttehetségek

Nagy dobásra készül
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mozi-
műsor

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

Linda Hamilton (Sarah Connor) és Arnold Schwarzenegger (T-800) 

visszatérnek meghatározó szerepükben a TERMINATOR: SÖTÉT 

VÉGZET-ben, amit Tim Miller (Deadpool) rendezett, producerei 

pedig James Cameron és David Ellison. A Sötét végzet története 

James Cameron eredeti első két fi lmjének közvetlen folytatása és 

Linda Hamilton első képernyős szerepe a Terminátor 2. része óta.

FILMAJÁNLÓ:
TERMINÁTOR: SÖTÉT VÉGZET

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

OKTÓBER 31-TŐL NOVEMBER 7-IG 
Patkós Irma terem csütörtöktől szerdáig 
15:45 Jetikölyök – am. családi animációs fi lm

17:30 Addams Family: A galád család – animációs családi 

horror-vígjáték

19:30 Terminátor: Sötét végzet – amerikai-kínai akciófi lm

csütörtöktől vasárnapig

14:00 Szörnyen boldog Halloween – mexikói családi ani-

mációs fi lm

Huszárik Zoltán terem csütörtöktől szombatig 
15:45 Lótolvajok – feliratos, norvég-svéd-dán dráma

18:00 Monos – feliratos thriller, dráma

19:45 - Drakulics elvtárs – magyar fi lm

Vasárnaptól hétfőig
15:45 Drakulics elvtárs – magyar fi lm

17:30 Lótolvajok – feliratos, norvég-svéd-dán dráma

19:45 Monos – feliratos thriller, dráma

Keddtől szerdáig 
15:45 Monos – feliratos. kolumbiai-argentin-holland-né-

met-svéd-uruguayi thriller, dráma

17:45 órai kezdettel  Drakulics elvtárs – magyar fi lm

19:30 Lótolvajok – feliratos, norvég-svéd-dán dráma

szombat-vasárnap 14:00  Drakulics elvtárs  - magyar fi lm

NOVEMBER 7-TŐL 14-IG 
Patkós Irma terem csütörtöktől szerdáig 
15:45  Terra Willy – francia animációs vígjáték, kalandfi lm

Csütörtöktől szombatig
17:30 Midway – amerikai-kínai történelmi dráma, akciófi lm

20:00 Múlt karácsony – amerikai zenés fi lm

Vasárnaptól szerdáig 
17:30 Múlt karácsony – amerikai zenés fi lm

19:30 Midway – amerikai-kínai történelmi dráma, akciófi lm

Szombat-vasárnap
14:00  Clara – egy tündéri kaland - ukrán animációs kaland-

fi lm, vígjáték

Huszárik Zoltán terem csütörtöktől szombatig 
15:45  Kontroll nélkül – feliratos, német fi lmdráma

18:00  Boszorkányház – magyar vígjáték

19:45  Drakulics elvtárs – magyar vígjáték

Vasárnaptól hétfőig 
15:45 Drakulics elvtárs – magyar vígjáték

17:30  Kontroll nélkül – feliratos, német fi lmdráma 

19:45 Boszorkányház – magyar vígjáték

Keddtől szerdáig 
15:45  Boszorkányház – magyar vígjáték

17:30  Drakulics elvtárs – magyar vígjáték

19:45  Kontroll nélkül – feliratos, német fi lmdráma

Szombat – vasárnap
14:00  Vadonvilág – Gróf Széchenyi Zsigmond nyomában - 

magyar dokumentumfi lm



31. oldal

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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