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Nem véletlen a többes-
szám: Trianonjaink. De 

nem a tatárpusztításról, a 
mohácsi vészről, az 1849-es 
vereségről, a világháborúkban 

való végzetes 
szerepléseink-
ről szeretnék 
szinte végeér-
hetetlen felso-
rolást tartani. 
Azt már sokan 

megtették, sokszor. Most én 
egy kisváros közösségét szeret-
ném arra fi gyelmeztetni, hogy 
a sok-sok történelmi veszte-
ség, nemzetközösségi hiba és 
hazai hatalmi hazudozás ered-
ményeképpen nekünk már a 
lelkünkben, a családjainkban, 
a barátságainkban vannak 
trianonjaink. A mi szűkebb 
életünkben Trianon már kis-
betűs szóként is leírható, mert 
ahová sodortak bennünket 
az évtizedek, az már a saját 

lelkeink és mindennapjaink 
trianonja. Így jutottunk száz 
év után egy valóban tragikus 
évfordulóhoz, június negye-
dikéhez.

Ezzel nem akarom vitatni a 
történelmi elemzések fontos-
ságát, amelyek gyakran ellent-
mondhatnak és mondanak is 
egymásnak, hiszen valóban a 
világ egyik legigazságtalanabb 
döntéséről, Magyarország 
brutális népességi megcson-
kításáról, a természeti kincsek 
szempontjából majdnem teljes 
kifosztásáról van szó. Iszony-
tató a vesztes és a győztesek 
érdekkülönbsége. Tehát ige-

nis helye lenne a nemzetközi 
politikában az értelmes vitá-
nak, ha volna annak súlyos 
tekintélyű és a mai helyzetre 
összpontosító magyar indít-
ványozója. Sajnos azt kell ta-
pasztalnunk, hogy erre most 
még esélyünk sincsen. De ha 
mégis a történelmi elemzések-
nél maradok egy pillanatra, 
orvosként egy összefüggést 
emelek ki gróf Apponyi Albert 
párizsi beszédéből, ahol – azt 
hiszem – Kossuth-i szinten 
védte a már védhetetlent. 
Ezt nem szokták idézni: „ha 
Magyarország abba a helyzetbe 
állíttatnék, hogy választania 

em vélettlelelenn a tötötöbbbbbbbeseses- lelelelkeink és mindennapjaink nis helye lenne a nemzetközi

1920. június 4-én a 
versaillesi Nagy-Trianon kas-
télyban írták alá a szerződést

TRIANONJAINK
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kellene ennek a békének az el-
fogadása vagy aláírása között, 
(…) tulajdonképpen azt a kér-
dést kellene feltennie magának: 
legyen-e öngyilkos azért, hogy 
ne haljon meg.”  

Költői lelkűeknek különö-
sen megrendítő ez. Orvos-
nak pedig napi tapasztalat. 
Mondja-e a beteg, hogy vál-
lalja a végtagjai amputációját, 
ami után az élete valóban 
összehasonlíthatatlan lesz az 
addigi életével. Vagy inkább 
a lassú öngyilkossággal fel-
érő nemet választja. Ráadásul 
nemcsak orvosként jutott ez 
az eszembe. Karinthy Frigyes 
írta le Trianonról ezt a képet: 
a végtagjaitól megfosztott 
ember. Hozzáteszem: a meg-
hívásomra sokszor itt, Ceg-
léden vendégeskedő Csoóri 
Sándor mondta-írta többször 
is, hogy az első világháborús 
békeszerződések nemcsak 
Trianonhoz, hanem Hitler-
hez és a holokauszthoz, majd 
a második világháborúhoz 
és az utána következőkhöz 
is vezettek. Nem értem, mit 
nem lehetett és lehet ebből 
megérteni.

Csoóri egyébként azt is 
mondta, hogy a 1980-as, 90-es 
középkelet-európai átrendezés 
során még fel lehetett volna 
vetni, hogy részben olyan or-
szágok lettek a trianoni döntés 
nyertesei, amelyek akkor nem 
is léteztek. Számos ilyen van. 
Ausztria és Románia a kivétel. 
De Szlovákia, Ukrajna, Szer-
bia, stb…, tessék a térképre 

nézni!, önállóan nem létezett 
a második világháború után 
sem. Az ő tragédiájukat is a 
szívemen viselem, de az én szí-
vemtől független jog szerint az 
az igazság, amit Csoóri Sándor 
mondott, s azáltal, hogy egy 
költő mondta, jogi kérdésnél 
többé vált.

A politikában, persze, sem-
mivé, hisz a világpolitikai erő-
viszonyok miatt ez lehetetlen, 
az ország szempontjából újabb 
katasztrófához vezető kezde-
ményezés lett volna. 

Inkább nézzünk körül: mi a 
romlás, a magyar omlás mai 
helyzete? Egy megbízható 
barátom meséli nekem, hogy 
nagyon békés, rendezett fa-
lujában az utcán találkozik 
egy ismert ifj ú hölggyel, aki 
éppen szórólapokat oszt, és 
átadja neki a lapot azzal a 
magyarázattal, hogy a he-
lyi piachelyre egy délelőttre 
jönnek a románok. Barátom 
azt kérdezi: nem erdélyiek? 
De. És akkor milyen nyelven 
beszéltetek velük? Hát magya-
rul. És a románok magyarul 
beszélnek? – így a barátom. 
Erre már nincs válasz. Mert 
nem is lehet. 

Ezeket az erdélyi, bukovinai, 
bánáti, partiumi magyarokat 
az elmúlt száz évben, a tria-
noni beteljesülés óta a saját 
szülőföldjükön bozgornak ne-
vezték és néha nevezik ma is. 
Ez azt jelenti: hazátlan bitang. 

Legalább azoknak el kellene 
gondolkodnia ezen a végzetes 
megbélyegzésen, akiknek a 

családjában volt hadifogoly, 
holokausztáldozat, ártatlanul 
meghalt katona, majd recski, 
az Andrássy út 60., az ÁVH 
tönkretettje, 1956 utáni ki-
végzettje vagy szorongatottja! 
Nem kellene egy gondolatot 
szentelni annak: mit jelent 
bozgornak, hazátlan bitang-
nak lenni még akkor is, ha a 
politikai földrajz szerint a saját 
hazádban élsz, és bár nem boz-
gornak, hanem hazaárulónak 
neveznek? És mit jelent, ha a 
kiűzendő kisebbség tagja vagy?

Ez a történelmi Trianonnak 
az egyik borzalmas következ-
ménye. A legfelsőbb politiká-
ban volt szerencsém Antall 
Józseftől megtanulni, hogy 
egy valódi államférfi  mit tehet 
a történelmi végzet ellen. Az 
egyik az volt, hogy létrehozta a 
Visegrádi Négyek szövetségét, 
amelyben a trianoni döntések 
vesztese a kezdeményező. 
A másik, hogy Európával ő 
fogadtatta el a szinte mindig 
európai álmú, de más politi-
kájú Magyarországot. Ennek 
a cselekedetnek a révén kapta 
meg később a Kárpát-me-
dencei magyarság a határok 
szabad átjárhatóságát. Nincs 
más lehetőség a magyarság 
viszonylagos egységére, mint 
az Európai Unió!

És mégis a szétesésünket, 
a gyűlöleteinket, az egymás 
iránti főhajtás, a szeretet hi-
ányát éljük meg. A mi kis 
trianonjainkat.

Dr. Csáky András 
polgármester
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NEM ADOM FEL!
Különleges fl ashmob részsesei lehettek pün-
kösd előtti szombaton a járókelők. A ceg-
lédi Rocksuli tanári zenekara a TV torony 
9. emeletéről, 36 méter magasságból adta 
el az LGT híres dalát. A Katolikus temp-
lom előtti téren kicsik és nagyok, szülők 
és nagyszülők együtt énekelték a Rocksuli 
tanáraival a dalt.
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A települési önkormányzatok 
szünidei gyermekétkeztetés 
keretében – törvényi előírás 
alapján – a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére, a hát-
rányos helyzetű gyermek és 
a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermek részére a déli 
meleg főétkezést ingyenesen 
biztosítják.

Cegléd Város Önkormány-
zata az étkezést a nyári tanítási 
szünetben – 2020. június 16. 
és 2020. augusztus 13. közötti 
munkanapokon – valamint az 
ezen időtartamban a bölcsőde 
és az óvoda zárva tartásának 
időtartama alatti munkanapo-
kon, 11:30 – 12:15 óra között 
szervezi meg.

Helyszínek: Várkonyi István 
Általános Iskola Örkényi Úti 
Tagiskolája, Ceglédi SZC Bem 
József Műszaki Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája, 
Táncsics Mihály Általános 
Iskola Budai Úti Tagiskolája.

Az ebéd elfogyasztása el-
vitelre kérhető. Az elvitelhez 
ételhordó nem szükséges. 
A szülőnek, törvényes kép-
viselőnek – ahogy év közben 
is az intézménynél – jeleznie 

kell, hogy gyermeke valamely 
okból nem veszi igénybe az 
étkezést, továbbá az étkezés 
újbóli igénybe vételének kez-
dő időpontját is.

A kérelmet a Ceglédi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 
Szociális Csoportjánál lehet 
benyújtani ügyfélfogadási 
időben:

Hétfő  13.30 – 16.00
Kedd  08.00 – 12.00
Péntek  08.00 – 12.00
A benyújtott kérelmet a 

jegyző a szünidei gyermek-
étkeztetés megkezdése előtt 
megvizsgálja, és ha azt állapít-
ja meg, hogy a gyermek nem 
jogosult, arról írásban értesíti 
a szülőt, törvényes képviselőt.

A jogosultság feltétele az, 
hogy a gyermek hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos 
helyzete a szünidei gyermek-
étkeztetés megkezdését meg-
előző 30. napon fennálljon.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

Június másodikán – ha nem 
is a veszélyhelyzet előtti mó-
don, de újra élet költözött az 
iskolákba. Kinyithattak az 
intézmények, sőt – kötele-
sek felügyeletet biztosítani 
mindazoknak, akik kérik 
ezt. Június 2-a és 16-a között 
elsősorban felzárkóztató, ta-
nulást támoga-
tó tevékenysé-
geket szervez-
nek, június 16. 
és 26. között 
pedig már a 
következő tan-
évre is készül-
hetnek azok, 

akik igénylik. A bölcsödék 
és óvodák viszont újra a 
veszélyhelyzet előtti rendben 
nyitottak ki. A szülőktől azt 
kérik, maszkban kísérjék be 
gyermeküket az intézmény-
be és kézfertőtlenítővel vár-
ják a felnőtteket és a piciket 
az ajtóban. 

A GYERMEKEK SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSÉRŐL

KINYITOTTAK AZ ISKOLÁK
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Az óvodák és 
bölcsődék nyitá-
sával egyidőben 
a polgármester 
és a város egész-
ségügyi referen-
se érintésmentes 
hőmérőket vitt 
minden intéz-
ménybe. Ezzel szeretnék segíteni a gyermekek testhőmérsék-
letének ellenőrzését. Erre ugyanis eddig csak a hagyományos 
eszközökkel volt lehetőség.

FIGYELEM 
bejelentési határidő 

módosítás!

A mezőőri járulék 2020 évi 
meghatározásának alapját 
képező nyilvántartás aktua-
lizálása érdekében felhívom 
ügyfeleink fi gyelmét arra, 
hogy ingatlanuk adataiban 
tavaly óta történt változás 
(pl.: tulajdonos, művelési 
ág stb.) bejelentését leg-
később június 30-ig tegyék 
meg a megfelelő okirat 
bemutatásával, a Ceglé-
di Közös Önkormányzati 
Hivatal Kossuth tér 1. 218. 
számú irodájában Bónácz 
Rudolf ügyintézőnél (te-
lefonszám: 53/511-478).

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

HŐMÉRŐK AJÁNDÉKBA



8. oldal

A Tárt Kapus Program Ceg-
léden Nyitott Tornaterem 
Programok néven lehet is-
mert, hiszen az elmúlt évek-
ben ezen a néven futott a 
városban a rendezvény ön-
kormányzati támogatással. 
2019-ben lehetőség adódott, 
hogy a PEMESZ részt vegyen 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Sportért Felelős 
Államtitkársága által a prog-
ram megvalósítására kiírt 
pályázaton.  

Tavaly év végén komoly 
szervezés előzte meg a do-
kumentumok beadását, hi-
szen a programsorozat sikeres 
megvalósítása, a színvonalas, 
megfelelő feltételek bizto-
sítása érdekében több ön-
kormányzattal, hét állami 
és önkormányzati gazdasági 
társasággal, valamint tizen-
egy egyesülettel, alapítvány-
nyal, vállalkozóval kötöttünk 

együttműködési megálla-
podást.

A program lényege, hogy 
minél több ingyenes sporto-
lási lehetőséget biztosítsunk a 
ceglédi, törteli és csemői la-
kosok számára. Ebben szeren-
csére a sportszolgáltatók teljes 
mértékig partnerek voltak és 
segítették a munkánkat már 
a pályázat pozitív elbírálása 
előtt is, amiért hálásak va-
gyunk.

Márciusban aztán jött a 
koronavírus okozta helyzet, 
aminek következtében nem 
tudtuk megtartani az ingyenes 
programokat. A foglalkozá-
sok vezetőivel folyamatosan 
tartjuk a kapcsolatot, az el-
múlt hónapokban kiemelten, 
szinte naponta egyeztettünk a 
rendszer résztvevőivel, az or-
szágos és helyi intézkedéseket 
fi gyelembe véve változtattunk 
a foglalkozások megvalósítási 

feltételein. A rendezvény-
sorozat Facebook oldalán, az 
elektronikus és írott sajtóban, 
a városi rádióban is folyama-
tosan tájékoztattuk a lakossá-
got az aktuális állapotokról. A 
járvány miatt 2020. március 
15-e és június 30-a közötti 
időszakában a programban 
tervezett 10-12 mozgásforma 
100-120 alkalma marad el. El-
maradtak a legnagyobb nép-
szerűségnek örvendő Dühön-
gő Bajnokság tavaszi fordulói 
is, valamint a 200-300 főt egy 
napon megmozgató Mini EB 
is. Ezek mind komoly fejtörést 
jelentenek számunkra, így 
vártuk, hogy hogyan reagál 
a kialakult helyzetre a MA-
SPORT és az EMMI – foglalta 
össze a kijárási korlátozással 
telt időszakot Jezerniczky 
Attila, majd az újrakezdéssel 
folytatta.

A szövetség természetesen 
reagált a helyzetre és a meg-
valósítás határidejét meghosz-
szabbították 2020. szeptember 
30-ig. Ez nekünk nyilván nagy 
segítség, de ennek ellenére 
is az újrakezdés során több 
problémával találkozunk, 
mely korlátozhatja a prog-

A ceglédi székhelyű Pest Megyei Szabadidősport Szövetség 
sikeresen pályázott a Magyar Szabadidősport Szövetség „Fitt, 
Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program” elnevezésű pályá-
zatára. A program keretein belül 3800 főt kell megmozgatniuk 
2019. október 1. és 2020.07.31. között. A koronavírus okozta 
helyzet, azonban jelentősen átírta a terveket, erről beszélget-
tünk a PEMESZ ügyvezető elnökével, Jezerniczky Attilával.

INGYENES SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
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ramban résztvevők számát. Az 
iskolai tornatermek használa-
ta nem engedélyezett, ezért 
az itt zajló programok meg-
valósítását csak szeptembertől 
tervezhetjük. Ez elsősorban a 
fl oorball és a medibell foglal-
kozásokat érinti.

A fokozottan veszélyezte-
tett 65 év feletti korosztály 
részére szervezett foglalko-
zások megtartása a további 
feltételkönnyítések függvé-
nye. Bizonytalan az is, hogy 
az idősek otthonában mikor 
lehet majd egészségmegőrző 
foglalkozásokat tartani, és 
a nordic walking órákon is 
fokozottan kell ügyelnünk 
az egészségügyi feltételek 
betartására.

A tollaslabda és a fl oorball 

edzéseit sok hátrányos hely-
zetű fi atal, a botos gyaloglást 
és az egészségmegőrző foglal-
kozást elsősorban szépkorúak 
és a szociális otthon lakói 
látogatják.

A korlátozások enyhítésé-
vel bízunk benne, hogy az 
élet szépen lassan visszatér 
majd a rendes kerékvágás-
ba. Június 1-e és szeptember 
30-a között szeretnénk meg-
valósítani a pályázatunkban 
beadott és elmaradt sport-
foglalkozásokat, amennyiben 
a pályázaton nyert támogatási 
összeg is lehetőséget biztosít 
erre. Az alábbi mozgásformák 
szerepelnek továbbra is az 
„étlapon”: cross tréning, erő-
emelés, alakformáló aerobic, 
tollaslabda, gyaloglás - nordic 

walking, zsírégető köredzés, 
asztalitenisz, női funkcionális 
edzés, gyerek karate, „tanulj 
esni”, egészségmegőrző fog-
lalkozás, jóga, medibell, kett-
lebell, bodyrope, spinning, 
„dühöngő” foci.

Ahogy eddig is, úgy a jö-
vőben is igyekszünk majd 
minden friss és fontos in-
formációt a lehető legtöbb 
médiumon keresztül meg-
osztani, ezzel tájékoztatni a 
lehető leghatékonyabban a 
lakosságot. Érdemes követni 
a program Facebook oldalát, 
valamint a Cegléd Rádió is 
naponta több alkalommal 
bemondja az aktuális foglal-
kozások menetrendjét. – zárta 
gondolatait a PEMESZ ügy-
vezető elnöke.



10. oldal

Elmondtam volna, de nem 
tehetem, hogy egyszer meg-
kérdezték Michelangelot, ho-
gyan készülnek a szobrai? Azt 
válaszolta: – Meglátom az 
angyalt a márványtömbben, 
és addig vésem, míg ki nem 
szabadítom.

A pedagógus pálya is va-
lami hasonló. A pedagógus 
is meglátja a diákban a jót, a 
tehetséget, a tudni akarást, a 
fogékonyságot és addig „vés”, 
addig bátorít, irányít, utat 
mutat, amíg ki nem szabadítja 
az angyalt és el nem indítja a 
pályáján. A pedagógus pálya 
az egyik legszebb hivatás, a 
jövőbe vetett hit megnyilvá-
nulása.

Elmondtam volna, de nem 
tehetem, hogy milyen fel-
emelő, szép hivatás a miénk. 

Emberré nevelni, tudásunk 
legjavát nyújtani, követen-
dő példaként állni és meg-
maradni, kitárni a világot a 
gyermekek előtt, és elindítani 
őket az élet nehézségekkel, de 
örömökkel és szépségekkel 
teli útján.

Elmondtam volna, de nem 
tehetem, hogy talán mindenki 
emlékszik tanulmányai során 
legalább egy olyan pedagógus-
ra, aki meghatározó szerepet 
töltött be felnőtté válásában, 
későbbi pályája alakulásában, 
aki bátorította, vagy akinek az 
óráin egészen egyszerűen csak 
élmény volt részt venni, mert 
annyira jól és maradandóan 
adta át a tudást.

Elmondtam volna, de nem 
tehetem, hogy mindannyian 
tanítóink, tanáraink lenyo-

matai vagyunk. Sokszor nem 
is tudjuk, észre sem vesszük, 
vagy csak évek múlva jövünk 
rá, hogy itt munkál bennünk 
mindaz a tudás, mindaz az 
érték, a sok ismeret a világ-
ról, embertársainkról, érzel-
mekről, értékekről, amelyek 
meghatározzák világunkat, 
amelyet tanárainktól kaptunk.

Most új kihívás elé állított 
bennünket az élet, az emberek 
egészségét, életét veszélyeztető 
járvány. Most minden más-
ként van. A pedagógusokat 
is új helyzet elé állította a ví-
rus, az ennek következtében 
bezárt iskolák, az otthoni 
munka és az otthoni tanulás, 
a kisgyermekes pedagógusok 
esetében mindkettő.

Egy hétvége alatt kellett fel-
készülni a távoktatás technikai 
lehetőségeire, a felhasználható 
programokat megtalálni, digi-
talizálni a tananyagot, átalakí-
tani a tanmenetet, hogy az al-
kalmas legyen a távoktatásra.

KEDVES PEDAGÓGUS TÁRSAIM!
Ebben a tanévben semmi nem történik a megszokott módon. 
Szívesen köszönteném szóban pedagógus társaimat, de nem 
tehetem.

PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE
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A múlt századból átlépni a 
huszonegyedikbe. Éjszakákat 
tölteni a számítógép előtt, 
mert napközben ott van a 
család, a gyerekek, akiket 
egy másik pedagógus oktat. 
El kell látni őket, segíteni a 
tananyag elsajátításában, a 
házi feladat elkészítésében, 
ötleteket adni a többi kollégá-
nak, átvenni a jó gyakorlatot. 
Rengeteg feladat. És mindez a 
kezdeti döccenések után úgy 
folytatódott, mintha ez lenne 
a természetes és mindig ezt 
csináltátok volna.

Köszönet illeti az óvodape-
dagógusokat is. Mert a tanév 
nemcsak az elmúlt két hónap-
ból állt. Ők a kiscsoportosokat 

már a tavaszra beszoktatták az 
óvodába, túljutottak a kezdeti 
nehézségeken. A nagyobbak-
kal folytatták a megkezdett 
munkát, ellátták a minden 
napi gondozási és nevelési 
feladatokat, felkészítették a 
gyerekeket az iskolai élet-
re.  A váratlanul jött veszély-
helyzetben ők is tartották a 
kapcsolatot a családokkal, 
tanácsokat, ötleteket adtak a 
szülőknek az otthon elvégez-
hető feladatokhoz.

Kedves kollégák!
Áldozatos munkátokért, 

kitartásotokért, példamutató 
helytállásotokért fogadjátok 
szívből jövő elismerésemet 
és köszönetemet.

Nem mehetünk el szó nélkül 
a szülők helytállása mellett. 
Nem szabad elfelejtünk, hogy a 
távoktatás sikeres megvalósítá-
sa a szülők sikere is. Egy kicsit 
pedagógussá válva segítették 
gyermekeiket a tanulásban, ál-
dozatos munkájukkal hozzájá-
rultak a sikerhez. A rendszeres 
kapcsolattartás a tanárokkal, az 
egymás közötti információ cse-
re lehetőséget teremtett arra, 
hogy sokkal többet tudjanak 
meg gyerekeikről, tanulmányi 
eredményeikről, személyisé-
gükről, mint távoktatás nélkül.

Köszöntöm a szülőket is 
pedagógus nap alkalmából.

Hegedűs Ágota
alpolgármester
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Jómagam 2004-ben ismer-
tem meg és hallgattam őt 
először (a Földművelés órán). 
Szakmai tudása, választékos 
stílusa, odaadó tanári kariz-
mája, segítőkészsége már a 
legelső előadáson mindenki 
számára nyilvánvalóvá vált. 
Orgánuma kellemes, rádió-

bemondós, visszafogott volt, 
érdemes volt tehát minél 
közelebb ülni hozzá, már 
csak azért is, mert hiszen 
előadásai enciklopédikus 
igényű, választékos nyel-
vezetű remeklések voltak, 
terepmunkával és friss ku-
tatásaival gazdagon adatol-

va. Előadásaiba sűrűn szőtt 
bele kacagtató, mégis fi nom 
szövegezésű adomákat, tör-
téneteket. 

*****
Keveseknek lehetett reális 

fogalma arról, hogy milyen 
óriási szakmai tudása volt 
valójában, mert udvarias 
szerénysége okán ezt soha-
sem hangoztatta, sohasem 
kérkedett volna vele. Ki-
válóan ismerte a néprajz 
összes ágát, saját szűkebb 
kutatási területein, a tárgyi, 
társadalmi és történeti nép-
rajzon kívül többek közt a 
népszokásokat, a szakrális 
néprajzot és a szövegfolklórt. 
Hihetetlenül tájékozott volt 
a társtudományokban és a 
művészetekben, több nyel-
ven olvasta folyékonyan a 
nemzetközi szakirodalmat. 
Sőt, véletlenül (nem tőle) 
tudtam meg, hogy megta-
nult ótörökül csak azért, 
hogy középkori forrásokat 
tanulmányozhasson. Óriási 

„Nincsen a világnak még olyan tanára”
Hallgatói visszaemlékezés 
Dr. Kocsis Gyula Tanár Úrra

(1949-2015)

Öt esztendeje, hogy nincs többé közöttünk Dr. Kocsis Gyula, a 
ceglédi Kossuth Múzeum egykori igazgatója, az ELTE BTK Nép-
rajzi Intézetének nyugalmazott oktatója, több díjjal kitüntetett 
jeles néprajzkutató, Cegléd és környéke kiválóan felkészült 
helytörténésze, példás családapa és nagyapa. 
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helyismerete volt, és igen 
élvezetesen és gazdagon me-
sélt az utazásairól, függetle-
nül attól, hogy azok távoli 
földrészekre, eldugott tiszai 
árterekbe vagy a szomszéd 
budai kerületbe vezettek. 
Lelkes lokálpatrióta is volt, 
mind tényleges szülőföldjén, 
a XI. kerületben, mind leg-
kedvesebb kutatási terepein, 
Cegléden, Pest megyében és 
az egész Duna-Tisza közén. 
Óriási rutinnal mozgott a 
terepen, szeretetteljes tiszte-
lettel végezve néprajzi gyűj-
téseit, parasztemberekkel, 
gazdákkal, kézművesekkel, 
gyerekekkel egyaránt.

*****
Páratlan szakmai tudása 

és alázata magas fokú em-
berséggel és egyenességgel 
párosult, amelyet egész élete 
során a legmeghatározóbb 
vezérfonalnak tartott; soha-
sem félt kinyilvánítani becsü-
letes véleményét a környezet 
és a társadalom aktualitásai 
kapcsán, szenvedélyesen po-
litizált, keresve a közjót. Sok 
egykori diákja legkedvesebb 
élménye vele kapcsolatban 
a beszélgetések, amelyek 
során szeretettel, lelkesen, 
mindemellett letisztult, szin-
te írott szöveget idéző precíz 
stílusban mesélt életéről, a 
szakmáról, az emberekről. 
És kérdezett őszinte kíván-
csisággal, hogy vagyunk, 
mit csinálunk, dolgozunk-e 
valamilyen tanulmányon. 
Nagyon hiányoznak vele a 

beszélgetések, szeretnénk ma 
is megkérdezni tőle, milyen 
tudományos tervei vannak, 
hogy van az unokája, mi a vé-
leménye a tudománypolitika 
legújabb fordulatairól, vagy 
kikérni bölcs véleményét 
megannyi gondunkról-ba-
junkról.

*****
Hallgatótársaimmal együtt 

hálásan emlékszem visz-
sza, ahogy segített oldani 
az első vizsgák és szemi-
náriumi dolgozatok körüli 
pánikhangulatot, ahogy a 
kirándulásokon, gyűjtése-
ken, múzeumi gyakorlaton 
megmutatta, hogyan kell 
egy tárgyat megfogni, „szó-
ra bírni”, leírni, beleltározni 

és kiállítani, egy adatközlőt 
megszólaltatni, egy levéltári 
fondot megismerni és fel-
dolgozni. Dolgozatainkhoz 
egy-egy adalékot, forrást 
mindig szívesen adott át 
nekünk, szinte ünnepélyes, 
elfogódott hangulatban. De 
segített és tanácsot adott 
elmondhatatlanul sokszor 
bármiben, mint egy derűs, 
ősz hajú nagypapa. A közös 
kirándulások alkalmával 
kedvvel, szívesen és mél-
tósággal dalolt, koccintott, 
nevetett diákjaival. Egyetlen-
egyszer sem fordult elő, hogy 
sietséget, türelmetlenséget 
éreztünk volna rajta, pe-
dig egyszerűen berendezett 
egyetemi vagy múzeumi 
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irodájában, és a könyvekkel 
zsúfolt otthonában is mindig 
ott tornyosultak a megírandó 
tanulmánytervek és az el-
olvasandó kötetek.

*****
Kivételesen szerette és tisz-

telte a természetet, a vize-
ket, a termőföldet, az erdőt, 
a mezőt, az állatvilágot. A 
vonatot sokkal jobban ked-
velte az autónál, a falut és a 
mezővárost a metropolisznál. 
Szenvedélyes kutyaimádó 
volt és a kutyák is hason-
lóképp éreztek iránta; mél-
tatlanul alacsony docensi 
és/vagy múzeumigazgatói 
jövedelme ellenére rendsze-
resen támogatott kutyamentő 
alapítványokat. Macskái-
nak nagylelkűen elnézte, ha 
játék közben felborítottak 
egy-egy irathalmot. Szere-
tett horgászni is, és ha nem 
fogott semmit, örült, hogy 
aznap megmenekültek a ha-
lak. Mai szóval fenntartható, 
környezettudatos életet élt, 
ezernyi szállal beágyazódva 
a társadalomba és a tudomá-
nyos életbe, és e szemléletet 
hallgatóinak is továbbadta.

*****
Régóta köhögött, de be-

tegségéről sosem beszélt. 

A régmúlt tárgyak, iratok 
és könyvek, amelyek titkait 
egész életében kifürkészni 
igyekezett, zálogul az egész-
ségét követelték légzőszer-
veibe eresztett milliárdnyi 
láthatatlan porszemeikkel. 
A vele való társalgások olyan 
lelkesítők voltak, hogy el-
képzelhetetlen volt arra gon-
dolnunk, egyszer talán nem 
lesz többé. Még ő vigasztalt 
bennünket, ha aggodalmun-
kat fejeztük ki egészségéért. 
Pedig időközben „átszer-
vezés” jeligére elveszítette a 
Kossuth Múzeum igazgatói 
székét, és egyetemi nyugdíja-
zása is erre az időszakra esett. 
Végül állapota már szeretett 
levéltári látogatásaitól is el-
tiltotta. A család és a barátok 
mellett hallgatóit és kollégáit 
is mélyen megrázta hirtelen 
eltávozása. 

Búcsúztatására 2015. május 
8-án szűk körben került sor a 
Farkasréti temetőben, a szü-
lői sírba, öreg, festett kereszt-
fa alá. Kegyeleti emlékezéssel 
és kamara-kiállítással em-
lékeztek rá ELTE-s diákjai. 
Néha kilátogatunk a sírjához 
(úgy érezzük, nem elégszer), 
igyekszünk segíteni kiadatlan 
műveinek posztumusz meg-

jelentetésében, és próbáljuk 
elérni, hogy előbb-utóbb 
megkapja a Jászságért Díjat, 
melyre olyannyira rászolgált.

*****
Emberi, szakmai és tanári 

hivatását maradéktalanul 
betöltötte. Gazdag életművét 
nem csupán a könyvtárak 
és a ceglédi múzeum őrzik, 
de ott vannak javaslatai, ta-
pasztalatai, szeretete szakmai 
munkáinkban és azokban az 
egyénekben is, akikké vál-
tunk. És amikor felcsendül a 
nótája, a Jászberényi huszár, 
akkor történetek és érzések, 
leginkább pedig a hála érzete 
tölt el bennünket. 

Ez mozgatott minket ak-
kor is, amikor ezt a címet 
adtuk 60. születésnapjára 
megszerkesztett köszöntő 
kötetünknek is. Egy önzet-
len, segítőkész, kedves ta-
nárra, mentorra, barátra 
emlékezünk személyében! 
És hisszük, tudjuk, hogy „az 
a hétszentséges Atyaúristen”, 
ahogy kedvenc nótájában 
énekelte, a Tanár Úrra is rá-
mosolyog!

Dr. Molnár Gergely
néprajzkutató,

a Tanár úr utolsó 
témavezetettje
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JANSIK Autóház KFT

kérés: +36 53 314 005

Az ebek veszettség elleni szervezett védőoltása és féregtelenítése 
Cegléd városában az alábbi ütemezésben történik
A védőoltásra elő kell vezetni minden, 2020-ban még nem oltott, 3 hónaposnál idősebb ebet.

Az eboltás díja: 5000 Ft, + a féregtelenítés díja: 200 Ft/10 kg.  Az elveszett, vagy a régi oltási könyv 
pótlásának, cseréjének ára: 500 Ft/db, melyet az oltás helyszínén kell készpénzben kifi zetni. 2013. 
január 1-től a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM ren-
delet 4. § (7) bekezdése szerint: „Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel /chip/megjelölt eb 
oltható.” A 147/2004. (X. I.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint: „Kedvtelésből tartott állatok 
részére szervezett – összevezetéssel történő – tömeges mikrochip-behelyezés tilos.” 

oltás időpontja: 2020. óra oltás helye
június 15. hétfő 15-17 Csengeri szél – Akácos u. sarok
június 17. szerda 08-09 Mizsei út – Károly d. Tóth J. tanya 
június 18. csütörtök 15-17 Szent Imre herceg u. – Liliom u. sarok
június 19. péntek 15-17 Kámán u. – Erdész u. sarok (Róka kocsma)
június 22. hétfő 16-17 Bede – Hízlalda
június 23. kedd 16-17 Folyó u. – Lázár Vilmos u. sarok 
június 24.szerda 16-17 Budai út – Kereszt
június 25. csütörtök 16-17 Görbe u. – Harang u. sarok
június 26. péntek 15-17 Csákány u. – Kosárfalu u. sarok
július 1. szerda 14-16 Dohány utcai garázsok
július 4. szombat 09-11 I. PÓTOLTÁS – Alszegi út – Oroszlán u. sarok
július 11. szombat 09-10 II. PÓTOLTÁS – VÁSÁRTÉR
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1918 őszétől a megszállt terü-
letekről természetesen nem-
csak egyedülálló felnőttek, 
hanem legtöbb esetben egész 
családok érkeztek az ország 
meg nem szállt területére, így 
Ceglédre is. A menekült diá-
kok iskolai átvétele és elhelye-
zése nem kis gondot jelentett 
az országnak. Az oktatási ve-
zetés a tankerületek révén már 
1920. március 3-án körlevelet 
intézett minden igazgatóhoz, 
melyben a menekült tanu-
lók gondjaival foglalkoztak. 
Intézkedtek, hogy az ilyen 
tanulók tandíjmentességben 
részesüljenek. „A menekült 
tanulók jelen rendeletre való 
hivatkozással az intézeti igaz-
gatók által a folyó tanévre 
tandíjmentességben részesí-
tendők a %-on felül és a tanév 
végén az így felmentettekről 

összegző kimutatás terjesz-
tendő fel.” A felhívásban sze-
repelt: „Minden egyes iskola 
igazgatója a tanári testülettel 
egyetértésben jelöljön ki a 
tantestületből egy megfelelő 
és arra szívesen vállalkozó 
tanárt, aki a menekült tanulók 
körülményeivel foglalkozik. 
Ez a tanár tartsa nyilván a 
menekült tanulók személyi 
viszonyait, azt, hogy hol van-
nak szálláson, miből élnek, 
(esetleg mivel és hol keresnek 
kenyeret), ki ügyel rájuk, az a 
felügyelet megfelelő e? Milyen 
a menekült tanulók tanulási 
eredménye?  Esetleges külö-
nös körülményeik....”

A minisztérium folyama-
tosan követte a menekült 
diákok helyzetét, problémáit. 
1920. június 9. állapotnak 
megfelelően jelentést kért az 

iskoláktól. A jelentésben az 
igazgató 11 menekült tanulót 
sorolt fel.

A gimnázium igazgatói iro-
dájában található 1899-től az 
összes anyakönyv, amely a 
diákok adatait tartalmazza. A 
„Névkönyvek” alapján  7 tanév 
alatt 76 menekült diák érke-
zett a ceglédi gimnáziumba az 
alábbi megoszlásban (táblázat 
a következő oldalon).

A menekült diákok közül 
43 fő a későbbi Romániából, 
24 fő Csehszlovákiából, 6 fő 
pedig Délvidékről érkezett:  
Kolozsvár, Temesvár, Nagy-
szeben, Arad, Gyulafehérvár, 
Szatmár,  Bihardiószeg,  Petro-
zsény, Székelyudvarhely, Szé-
kelykeresztúr, Szamosújvár, 
Zilah, Barót, Szatmárnémeti, 
Szászváros, Vadász, Hátszeg, 
Remetehalom, Torda, Lőcse, 

VELÜNK ÉLŐ TRIANON
Menekült diákok
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Trencsény,  Kassa, Pozsony, 
Zsolna, Érsekújvár,  Selmecz-
bánya, Nyitra, Halmecke, 
Bajmóc, Beregszász, Ungvár, 
Újvidék, Óbecse, Titel, Hód-
ság, Őri, Fiume településekről.

Tanulságos a menekült diá-
kok apjának foglalkozása: ta-
nár, tanító 21 fő; MÁV-alkal-
mazott 15 fő; katona, rendőr, 
csendőr 12 fő;  ügyész, ügy-
véd, bíró, főszolgabíró  9 fő; 
iparos, kereskedő 6 fő; orvos, 
gyógyszerész 5 fő; hivatalnok 
4 fő, kisbirtokos 2 fő, magánzó 
1 fő. (Egy tanulónál ez az adat 
hiányzik) Az apák foglalkozá-
sából egyértelműen látszik, 
hogy elsősorban a diplomás, 
a korabeli szóhasználat szerint 
a „nadrágos” emberek mene-
kültek az elcsatolt részekről.  

A diákok átvételéről a mi-
nisztérium a tankerületek 
útján elküldte az erre vonat-
kozó rendeletet. 1923. április 
7-én keltezett leiratában a 
tankerületi királyi főigazgató 
5 pontban határozta meg a 

teendőket, szabályozta a kü-
lönbözeti vizsgák letételét is:

„1./ Magyar tanítási nyelvű 
középiskolából valamely hazai 
középiskolának megfelelő fel-
sőbb osztályába átlépni óhajtó 
tanulónak első sorban a nem-
zeti tantárgyakból (Magyar-

ország földrajza és története, 
magyar irodalomtörténet) kell 
kiegészítő vizsgálatot tennie. 
Akik az I., ill. IV. osztályt 
még a megszállás ideje alatt 
végezték el, Magyarország 
földrajzából és történetéből 
(III.-IV.) oszt. tananyagából 

nem tartoznak kiegészítő 
vizsgálatot tenni.

2./ Hogy mely tárgyakból 
kell még az ilyen tanulóknak 
kiegészítő ill. különbözeti 
vizsgát tenni, arra általános 
utasítás nem adható, mert a 
tőlünk elszakított területek   
középiskoláinak tanításter-
ve folyamatosan változik és 
csaknem iskolánként más 
és más. Ennélfogva a tanuló 
bemutatott bizonyítványai 
alapján a mi tanterveinkkel 
való összevetés után meg-
állapítandó, hogy a nálunk 
kötelező tantárgyak közül 
melyiket nem tanulta vagy 
melyikből tanult kevesebbet, 
mint amennyit a tantervünk 
előír. Az előbbi tantárgyakból 
kiegészítő, az utóbbiakból 
különbözeti vizsgálatra uta-
sítandó.” A 76 menekült diák 
közül a ceglédi gimnáziumban 
érettségizett 19 tanuló. A többi 
tanuló sorsáról nincs adatom.

Dr. Kürti György
ny. gimn. igazgató

 
tanév 

osztályok

1 2 3 4 5 6 7 8 összes/
fő

1918/19 6 3 1 2 – 1 1 2 16
1919/20 2 3 2 1 2 4 2 1 17
1920/21 6 3 5 4 1 1 – 2 22
1921/22 6 1 3 1 – - – 1 12
1922/23 3 – 1 – 1 1 – 1 7
1923/24 – – – – – – – – –
1924/25 – 1 – – – – – 1 2
összesen 23 11 12 8 4 7 3 8 76

Menekült diákok száma

Az emlékév ceglédi emblé-
mája. Tervezte: Zakar József
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Csurgai Lászlóné (vagy, ahogy 
mindenki ismeri: Csuri óvóné-
ni) visszaemlékezése életének 
90. évében.

1951-ben végeztem a Kecs-
keméti Óvónőképzőben, ahol 
ösztöndíjas kollégista voltam. 
Közel egy évig Karcagon dol-
goztam, majd ezután Ceglédre 
kerültem a BM által fenntartott 
Dózsa György úti óvodába, 
ahová bölcsődések, óvodások 
és általános iskolai napközis 
gyerekek jártak, kiknek szülei 
a fegyveres erők testületében 
dolgoztak. Az intézményben 
állandó orvosi ügyelet is volt. A 
gyerekek formaruhában jártak. 
Nyáron külön busszal utaztunk 
a balatoni gyermeküdülőbe, 
rendőri kísérettel.

1956 után megszűnt az in-
tézmény, jelenleg bölcsőde-
ként működik. Ekkor először 
a Pesti úti óvodában dolgoz-
tam (sajnos már nincs meg az 
épület) majd a Kőrösi úti kö-
vetkezett.1957-ben házasságot 
kötöttem, majd egy év múlva 
megszületett a lányom, Éva, 

aki szintén pedagógus lett. Fér-
jem vállalatának jóvoltából la-
kást kaptunk a Citromházban. 
1983-ban Kiváló Munkáért 
kitüntetést kaptam. Ebben az 
évben született meg Boglárka 
nevű unokánk.

Továbbiakban a Budai útra 
kerültem, vezető óvónőnek, 
ahol még nem is volt óvoda. Az 
ott élő szülők kérésére megala-
kult, a jelenlegi iskola különálló 
épületében. Egy TSZ alakította 
át, két csoportszobával kezdtük 
meg a munkát. Már akkor is 
nagyon sok állami gondozott 
gyerek járt az intézménybe. 
Nagyon sok összejövetelnek 
adott helyet a kis épület.

A Szűcs telepi Óvodában 
vezetőváltás történt, ekkor 
helyeztek át oda. Az akkori 
Cipőgyár vezetője és dolgo-
zói segítségével felújítottuk az 
óvodát, járdát készítettünk. A 
demográfi ai hullám hatására 
sok gyerek jelentkezett még a 
városból is.100 gyermek okta-
tása, nevelése folyt itt a kezde-
tekben. A Cipőgyár ezután is 

támogatta az óvodát, például a 
rászoruló gyerekeknek váltóci-
pőt készítettek, játékokat, fog-
lalkozási eszközöket vásároltak. 
Mi ezt különféle műsorokkal 
háláltuk meg.

Elérkezett a nyugdíjba vonu-
lásom napja 35 év munka után. 
Ekkor megkaptam a Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet. 2001-
ben pedig a Váci Egyházmegye 
Püspökétől átvettem a Gyé-
mánt Diplomámat.

Nyugdíjas éveim elején a 
Karitász ceglédi csoportjában 
tevékenykedtem. Ételt, ruhát 
osztottunk a rászorulóknak, 
valamint sokat látogattuk a 
Szociális otthon lakóit. Így élem 
mindennapi életemet szerető 
családom, kedves szomszéd-
jaim körében békésen, boldo-
gan. Nagyon örülök, amikor 
séta közben felismernek régi 
óvodások és szüleik.

A Pedagógusnap alkalmából 
minden nyugdíjas társamnak és 
aktívan dolgozó kollégáknak 
kívánok nagy szeretettel hosszú 
életet, jó egészséget!

ISTEN ÉLTESSE, ÓVÓNÉNI!
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LOBBIZIK 
A KERÉKPÁRÚTÉRT

A járványhelyzet, a védekezés miatt elvett – 
a Cegléd-Csemőt összekötő kerékpárúthoz 
korábban elnyert 100 millió forint vissza fog 
kerülni Csemőhöz és azon dolgozik, hogy 
a két település közötti teljes szakaszra meg 
legyen a forrás – így fogalmazott a CTV 
stábjának adott interjújában Földi László 
országgyűlési képviselő. 
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