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A kiscsibéket, vagyis az elsősöket a második 
osztályosok várták kedves, játékos felada-
tokkal. Kukoricát morzsoltak, körjátékot ját-
szottak, és érdekes kérdésekre is válaszolniuk 

kellett az elsősöknek. Ezzel a programmal 
minden évben a legkisebbek beilleszkedését 
szeretnék segíteni.  



BARACK AJÁNDÉKBA

Őszibarackot ajándékozott a ceglédi 
óvodásoknak a Gyümölcskutató Inté-
zet. Tíz ládányi gyümölccsel érkeztek 
a Lövész utcai óvodába. A gyönyörű 
és fi nom barackból jut a Malom téri és 
a Szép utcai óvodába is. A gyerekek és 
az ovónők nagyon örültek a gáláns fel-
ajánlásnak, hiszen – habár minden nap 
esznek a kicsik gyümölcsöt – sosem elég 
az egészséges fi nomságból.

BUDAI ÚT NAPJA

Focibajnokság, sok-sok játék és közös 
főzés- idén is megtartották a Budai 
út napját. A helyszín most is a Budai 
úti iskola volt, ahol egykori és jelen-
legi diákok, pedagógusok, szülők és 
a városrészen élők tölthettek el egy 
szórakoztató napot. Az önkormányzat 
támogatásával megvalósuló program 
elsődleges célja a közösségépítés. 

CSIBENAP A VÁRKONYI ISKOLÁBAN
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Lapzártánkig újabb három ceglédi lakosnál mutat-
ták ki a koronavírust. Így már négy fertőzött van a 
városban. Közülük van, aki tünetmentes. Fontos az 
óvintézkedések betartása. A maszk viselése továbbra 
is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési 
eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és 
orrot takaró sál, vagy kendő is.

Ahogy a fertőzések adatai is mutatják: a járvány 
nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét 
emelkedik, sőt, már a tavaszi csúcsidőszaknál is 
több a beteg, ezért nagyon fontos továbbra is a 
fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az ál-
talános higiénés szabályok betartása. Kérik, akinél 
külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági 
házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. 
Bárki, akinek tünetei vannak, ne menjen közösség-
be, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse 
háziorvosát. a rendőrség a nagyobb autóbuszállo-
másokon is ellenőrzi a maszkviselési kötelezettség 
betartását. A rendőrségi ellenőrzés célja nem 
a büntetés, hanem hogy felhívják a fi gyelmet a 
maszkhasználat fontosságára, de aki nem teszi fel 
és hajlandóságot sem mutat a szabály betartására, 
pénzbeli szankcióra számíthat. 

A TOLDY FERENC KÓRHÁZBAN TELJES 
LÁTOGATÁSI TILALOM VAN! 

A látogatási tilalom ideje alatt: súlyos, életve-
szélyes állapotú beteget naponta egy hozzátartozó 
látogathat, a kiskorú beteg mellett egyik szülője, 
vagy törvényes képviselője tartózkodhat, apás 
szüléseknél a szülő nő által kijelölt személy jelen 
lehet. A beteget megilleti az egyházi személlyel való 
kapcsolattartás. RENDKÍVÜLI látogatási engedély 
kérhető, munkaidőben személyesen vagy telefonon 
az orvosigazgatói titkárságon, a 183-as melléken 
vagy elektronikusan az igazgatas@toldykorhaz.
hu e-mail címen.

EGYRE TÖBB A BETEG AZ ORSZÁGBAN
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A történet augusztus 27-én 
kezdődött – mondta Sági Ani-
kó. Az iskola két pedagógusa 
jelezte az igazgatónak, hogy 
gyengélkednek. Különböző 
tüneteik és mindkettőjüknek 
hőemelkedése volt. Sági Ani-
kó azt kérte, maradjanak ott-
hon és jelezzék háziorvosuk-
nak állapotukat. Az orvosok 
kérték a tesztelést, ami szep-
tember 2-án meg is történt. 
A pozitív eredményről szep-
tember 4-én kaptak értesítést. 
Elkezdődött a kontaktkeresés 
és mivel a két pedagógus még 
a betegség észlelése előtt részt 
vett egy augusztus 24-ei taná-
ri értekezleten, sőt az akkori 
általános takarítás, illetve 
egy felújítás miatt a technikai 
dolgozókkal is találkozhattak, 
így a hatóságnak arról kellett 

dönteni: minden dolgozónál 
elrendeli a karantént. Ekkor 
az igazgató jelezte az Oktatási 
Hivatal felé, nem megoldott a 
gyermekek felügyelete.  Kérte: 
döntsenek a folytatásról, hisz 
ez az ő illetékességük. A hatá-
rozat szeptember 6-án éjszaka 
érkezett meg a rendkívüli is-
kolai szünetről, határozatlan 
időre. Az igazgató azonnal 
értesítette az osztályfőnököket 
és minden rendelkezésre álló 
fórumon, közösségi oldalon. 
Hogy mikor indulhat újra a 

tanítás, egy újabb, az Oktatási 
Hivatalból érkező határozat 
mondta majd ki – tájékozta-
tott szeptember 7-én Sági Ani-
kó. Az intézmény igazgatója 
elmondta: természetesen nem 
zárkóznának el egy esetleges 
általános teszteléstől sem. 

SÁGI ANIKÓ, igazgató: Ha 
felvetődne, akkor én termé-
szetesen támogatni fogom, 
hogy teszteljék le a pedagógu-
sainkat, technikai dolgozóin-
kat, hiszen ez megerősítést 
ad. Nagyon rossz kételyek 
közt élni és ez nem lázítás. 
Elsődleges, hogy mindenkit 
biztonságban tudjunk, ne csak 
a pedagógusokat, hanem a 
szülőket és a gyermekeket is.

Az igazgató a közösségi ol-
dalra feltöltött közleményében 
összefogásra kérte a szülőket 
és türelmet kért mindenkitől. 

Az Oktatási Hivatal szeptember 6-án, éjszaka érkezett határo-
zatában kimondta, hogy szeptember 7-től rendkívüli tanítási 
szünetet rendel el a Szent Kereszt Katolikus Iskolában. Két 
pedagógusnak pozitív lett a teszteredménye. Lapzártánkig még 
mindig tartott a rendkívüli szünet. Sági Anikó, az intézmény 
igazgatója a Ceglédi Városi Televíziónak adott interjút elsőként 
amiben összefoglalta, hogyan jutottak a bezárásig (a Hírmondó 
lapzártájának napján, szeptember 7-én).

„ELSŐDLEGES, HOGY MINDENKIT 
BIZTONSÁGBAN TUDJUNK!”

Az igazgató kérte a város vezetőinek segítségét, hogy gon-
doskodjanak azoknak a diákoknak az elhelyezéséről, 

akik a rendkívül szünet ellenére megjelentek az iskolánál. 
A polgármester és az alpolgármester azonnal eleget tett a 
kérésnek és a Művelődési Központban oldották meg a tanu-
lók felügyeletét. Lapzártánkig senki nem élt a lehetőséggel.



6. oldal

RENDHAGYÓ TANÉV (KEZDÉS)
A koronavírus járvány miatt 
az idei évben kicsit min-
den más. Az iskolák el tud-
ták kezdeni a tanévet, de az 
intézményekben a kiadott 
protokoll mentén zajlik az 
oktatás. 

Minden iskolában folyama-
tosan takarítják a folyosókat, a 
termeket, fi gyelnek a gyakori 
szellőztetésre, mindenhol van 
kézfertőtlenítő és ajánlott a 
maszk viselése valamint – 
ahol csak lehetséges – a 1,5 
méteres távolság betartása. 
Mind a pedagógusok, mind 

a szülők igyekeznek a lehető 
legjobban vigyázni, hogy mi-
nél kisebb legyen a fertőződés 
veszélye. 

Két iskolában új fenntar-
tóval indult a tanév. A Török 
János Iskola mostantól a Re-
formátus Egyház fenntartá-
sában működik, az Örkényi 
úti általános iskolát pedig a 
Hit Gyülekezete működteti a 
2020-2021-es tanévtől.
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Megnyílt a Ceglédi Fotóklub 
éves beszámoló tárlata a Ceg-
lédi Galériában. A kiállítást a 
Fotóklub a 2019. december 
8-án elhunyt tiszteletbeli el-
nök, Markovics Ferenc Balázs 
Béla-díjas fotóművész emlé-

kének ajánlották a tagok. A 
megnyitón az alpolgármester, 
Hegedűs Ágota elmondta: 
öröm, hogy a fotóklub min-
dig igényes művekkel, szép 
felvételekkel gyönyörködtet 
bennünket, és pályázatokon 

is indulva, sikeresen szerepel-
ve megmutatják ország-világ 
előtt, hogy a ceglédi fotográfi -
ának és fotográfusoknak ige-
nis helyük van a legnagyobbak 
között. A tárlat szeptember 
19-i látogatható. 

VÁLTOZATOS ÁLLATVILÁG
Szebbnél szebb alkotásokból nyílt 
kiállítás a ceglédi mozi aulájában. 
A Tetz Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékeinek idén az állatvilágot 
kellett megjeleníteniük rajzaikon, 
festményeiken. A tárlatot március 
12-re tervezték, de a járvány miatt 
csak most kerülhetett rá sor. A meg-
nyitón elhangzott: nehéz időszakon 
vannak túl, de a diákok, tanárok és 
a szülők is végig együttműködőek 
voltak.

MOSDÓ FELÚJÍTÁS 

Mintegy 6 millió forintból felújítják 
és akadálymentesítik a Kossuth 
Művelődési Központban a jegy-
pénztárnál található vizesblokkot. 
Az intézmény nyitvatartási idejében 
nemcsak a kiállításokra, prog-
ramokra érkezők használhatják, 
hanem azok is, akik a városban 
intézik ügyeiket és szükségük van 
mosdóhasználatra.

SZEBBNÉL SZEBB FOTÓK
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Az általános iskolások fi-
gyelmébe ajánlom a követ-
kező két kötetet, mindkettő 
a történelemmel foglalkozik, 
mindkettő humoros formá-
ban, és az is közös bennük, 
hogy nem önálló könyvek, 
hanem egy-egy sorozat ak-
tuális darabjai. 

Lőrinc László: 
25 szelfi  a török korból

Ebben az esetben a soro-
zat második kötetét vehe-
tik kezükbe a fi atal olvasók, 
ami ugyan a „török” idősza-
kot öleli át, de csak tágabb 
értelemben; hiszen az első 
történet 1302-ben, a pápa 
kiátkozásával kezdődik, az 
utolsó pedig Misztótfalusi 
Kis Miklós 1698-as nyom-
dájával zárul. 

De a lényeg, hogy újabb 25 
fontos és jelentős eseményt 
dolgozott fel Lőrinc László, 
olyan kihagyhatatlan tör-
ténetekkel, mint a nándor-

fehérvári győző, Hunyadi 
János rajzolt fényképe, amin 

szerinte azért tűnik betegnek, 
mert „kimaxolta a pestist”, 
vagy az újabb, még menőbb 
szelfi t készítő II. Lajos király, 
aki Mohácsnál „valami patak” 
előtt állva posztolgat, majd 
hirtelen eltűnik a chatszo-
bából… 

Szórakoztató magyar törté-
nelmi könyv, amin nem csak 
a tizenévesek fognak nevetni. 

*****

Frank Schwieger: 
Odin és bandája

Odin és a germán istenek 
már a harmadikok a sorban, 
előttük olvashattunk Zeuszról 
és bandájáról, valamint Cae-
sarról és bandájáról. Az északi 
népek mitológiája legalább 
annyira érdekes és változatos, 
mint a görög-római, ráadásul 
az utóbbi idők sikeres szuper-
hős fi lmjei még népszerűbbé 
tették Th ort, Lokit, Odint és 
a többieket. A könyv alcíme a 

„viking mitológia újratöltve”, 
ami jól jellemzi a kötet stílu-
sát. Imádni fogja mindenki, 
aki szereti a jól megírt, hu-
moros történeteket. 

Pap Zoltán 

Könyvajánló
Sok diák, tanár és szülő örül annak, hogy a tavaszi távoktatás 
után ősszel végre elkezdődhetett a tanév. Kicsit máshogy, ké-
szülve a vírus erősödésére, de mégis az iskolapadban ülhetnek 
a gyerekek egy ideig. 
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„HAMAROSAN KIMONDHATOM: 
MEGGYÓGYULTAM!”

Már csak néhány nap van hátra a kezelésből és pár 
vizsgálat kell ahhoz, hogy gyógyultnak nyilvánítsák 
Nagy Reginát. A 16 éves, ceglédi lánynál 2018 őszén 
diagnosztizáltak leukémiát. Rengeteg hullámvölgy és 
kudarc kísérte a gyógyulásig vezető úton. Erőt család-
jából és a sok jószándékú segítőből merített, korábban 
jótékonysági bált is rendeztek a gyógyulásáért.
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2000. november 27-én Gon-
da János zeneszerző nyitotta 
meg a mára méltán világhírű 
Dobmúzeumot Cegléden, a 
Szabadság téren.

A jubileumot egy impo-
záns, több, mint 200 oldalas 
magyar-angol nyelvű album-
mal ünnepli a gyűjtemény 
tulajdonosa, Kármán Sándor, 
akivel a kötet nyomdába ke-
rülését megelőző napokban 
beszélgettem.

– A képanyag igen fon-
tos az albumban, hiszen 
kiegészítik a történeteket, 
olykor önállóan mesélnek 
a múltról. Kik készítették 
ezeket?

– 90%-ban Pálinkás Éva 
jegyzi a képeket, de lesznek 
benne „Találkozások” címmel 
jelölt pillanatok is, ahol azok a 
világsztárok láthatók, akiket 
én a MÜPÁ-ban, vagy vala-
melyik fesztiválon egy szelfi  
erejéig el tudtam csípni, de 
olyan örömteli találkozások 
is, melyeket mások kaptak 
lencsevégre. Kisfaludi István 
még nagy segítségem a képi 

világ megjelenítésében, mert 
a Dobosgálákon és a Varázslat 
énekhangokra koncerteken 
ő mindig ott van. És persze 
lesznek több évtizedes, magán-
személyektől kapott fotográfi ák 
is. Természetesen a tulajdo-
nosok, vagy készítőik nevével 
feltüntetve.

– Sok szó esett már a 
rendkívül gazdag képi 
anyagról. Mesélj kérlek a 
muzeális részről, a kurió-
zumokról, a könyv tartalmi 
felépítéséről.

– Tulajdonképpen 42 ki-
sebb, nagyobb történet került 
bele. Mindezt 3 nagy fejezet-
re tudtam osztani. Az egyik 
a híres magyar dobosokkal 
készített interjúimat foglalja 
magába. Nagyon érdekesnek 
találtam például, hogy a Mul-
timilliomos Jazzdobos című 
Hungária szám az egy valódi 
személyről íródott, aki ma is 
él, ma is dobol és ráadásul a 
legendás Hauer cukrász csa-
lád leszármazottja. Minden 
követ megmozgattam, hogy 
kapcsolatba kerüljek a ma 74 

éves Hauer Rezsővel, úgyhogy 
benne van az ő története is 
a könyvben, mert azt még a 
legnagyobb dobosok közül 
is kevés mondhatja el, hogy 
sláger íródott róla. A másik 
– számomra legkedvesebb fe-
jezet – a „Ceglédhez köthető 
ügyek”. Ilyen „ügy” például a 
ceglédi kanna. Sikerült kalan-
dos úton hozzá jutnom annak a 
magyar roma kannajátékosnak 
a fotójához, mely játék közben 
örökítette meg őt, s aki az egész 
világot bejárta ezzel a tudomá-
nyával. Már önmagában egye-
dülálló az a tény is, hogy egy 
vízhordó edény ütőhangszerré 
avanzsál. A ceglédi ügyekhez 
tartozik egy tímár mester – a 
neve egyelőre maradjon titok 
-, aki már az első világháború 
előtt is kikészített dobbőrö-
ket szállított Pest legnagyobb 
hangszergyárosának, Stowas-
ser Jánosnak. Itt él köztünk 
Banai Szilárd a fantasztikus 
dobos, és itt van az ARTBEAT 
dobverőgyár! Mindenképpen 
szerettem volna megemlékezni 
a ceglédi születésű Markovics 
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Ferenc fotóművészről, akit 
tavaly decemberben veszítet-
tünk el. Rengeteg jazzt fotó-
zott és a Dobmúzeumnak is 
ajándékozott képeket. Szóval 
bőven akad izgalmas téma! 
Sőt! A Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumban 
találtam rá egy Papagáj nevű 
mulatóra, ami a ’30-as években 
a Puskaporos utcában üzemelt. 
Az idősebbek még emlékeznek 
rá. Abban az időben szinte 
berobbant hazánkba a jazz, 
s a cigányzenészek próbáltak 
asszimilálódni az új helyzethez. 
Előkerült egy fénykép ebből a 
bizonyos ceglédi mulatóból, 
amelyen a cigányzenekarban 
egy bájos fi atal cigánylány ül a 
jazz dob felszerelés mögött. A 
harmadik blokk pedig: az Uta-
zások, amibe hazai és külföldi 
hangszergyári élménytúrák, 
emlékezetes gyűjtőutak kerül-
tek. Az említett 3 nagy fejezetet 
12 kisebb történet választja el 
egymástól. 

– Most, hogy lezárult a 
szerkesztés, megkönnyeb-
bültél?

– Vége annak az utolsó pil-
lanatig tartó izgalomnak, hogy 
még azon egy kicsit tudunk po-
lírozni, vagy hoppá mi lenne, 
ha még azt is beletennénk… 
Most következik majd a bol-
dog érzés, hogy kezedbe fogod 
a könyvet. Bennem – és még 
nagyon sok emberben – van 
egy örök elégedetlenség, hiszen 
a múzeum elmúlt időszakának 
a lenyomata az, amit kiadok a 
kezemből. Nyilván, aki kinyit-
ja, az nem találja meg benne 
azt a hiányt, amit én tudok. 
De igen, jó érzés tölt el, jó le-
zárni. Nem győzök hálás lenni 
azért a temérdek segítségért, 
amit kaptam, de a könyvben 
természetesen mindenkinek 
név szerint megköszönöm! 
Rengeteg egyeztetésen vagyok 
túl azokkal, akikről írok, mert 
az ember azt szeretné, hogy 
mindenkinek a komfort érzete 
rendben legyen, s végül min-
denki azt mondja, na így a jó!

– Akkor a komfortérzeted 
most rendben van?

– Rendben lesz. 
– Az album magánki-

adásban jelenik meg, ami 

óriási terhet ró rád. Milyen 
lehetőséggel tudtál, tudsz 
élni ennek megkönnyíté-
sére?

– Egyrészt igyekeztem ki-
használni a pályázati lehe-
tőségeket. Polgármester úr 
azzal az ötlettel segíti az ügyet, 
hogy lehet elővásárolni, ezáltal 
gyűjteni a pénzt a nyomdára. 
Ehhez arra van szükség, hogy 
bizalommal forduljanak felém 
a leendő olvasók és a „Magyar 
Ütőhangszeres Kultúráért Ala-
pítvány” számlájára elutalják 
a példányonkénti 8.000 Fo-
rintos vételárat. A számla-
szám: 10103812-73549700-
00000007, a közlemény rovatba 
jelezni kell, hogy „könyv”, 
valamint a vevő nevét és címét 
kell feltüntetni. Már vannak is 
jelentkezők.

– Szívből gratulálok az 
albumhoz! Tervezel könyv-
bemutatót?

– Terveim szerint október-
ben kerülhet sor a könyv be-
mutatójára, Budapesten és 
Cegléden egyaránt. Itthon a 
Városi Könyvtár lesz a helyszín.

KozI
Rónay János helyi bádogos mester, 

ő készített először kannát.

A „Papagáj” mulató a Puskaporos utcában, MKVM gyűjteményéből.
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Önkormányzati forrásból 
tovább javítják az Örkényi 
utat. Tavaly a jobb, most a 
bal szélét készítik el a 12-es 
dűlőig, de további utcákat is 
felújítanak. Így a Búzavirág 
utca, a Citera utca, Lugas köz, 
Őrház utca, Tőke utcában is 
dolgoznak majd. 

A meglévő útalap felületi 
zárását az úgynevezett kétré-
tegű bitumen emulziós tech-
nológiával készítik el, a mart 

aszfalt kiegyenlítő réteg fedése 
után. Az önkormányzat fo-
kozatosan végez javítást az 
úton. Tavaly ősszel a 12-es 
dűlőig a jobb oldalon, 130 cm 
szélességben kapott új aszfalt-
réteget a szakasz. A munkát 
először a régi aszfalt törésével 
kezdték, majd a mart aszfalt 
terítése után záróréteg került 
az útra bitumenes impregná-
lással kétrétegű kőzúzalékos 
terítéssel és tömörítéssel. Az 

önkormányzat által végzett 
felújítás révén biztonságosab-
ban tudnak majd közlekedni 
a kerékpárosok és az autósok. 
Tavaly tavasszal megújultak az 
Örkényi úti buszmegállók is, 
hogy ne kelljen sáros, földes 
úton várakozniuk az utazók-
nak. Akkor a földmunkák 
után mart aszfaltot terítettek 
le. Az Örkényi út felújítást az 
önkormányzat saját költség-
ből fedezi. 

KÉSZEN VANNAK 
AZ ASZFALTOZÁSSAL

A végéhez közeledik a város egyik nagy 
beruházása: az ipari park fejlesztése. A be-
ruházás 500 millió forintiba kerül, az ön-
kormányzat még korábban nyert a munkákra 
uniós forrást. A fejlesztés részeként felújítják 
a 311-es úttól a Cigány széki csatornáig tar-
tó szakaszt, és új utat építenek az ipartelepi 
úttól a 4-es út szervizútjáig. A munkák az 
ipartelepi út és a keleti feltáró út aszfaltozá-
sával folytatódtak nemrégen, a két szakasz 
kötő majd kopóréteget kapott. Fel kell fes-
teni az útburkolati jeleket és ki kell helyezni 
a közlekedési táblákat – ez van még hátra, a 

csapadékvíz-elvezetés is elkészült. A fejlesz-
tés részeként a korhadt növények helyére 
egy 58 fából álló fasort ültetnek, valamint 
megvalósul az adminisztratív szolgáltató 
központ első fázisa. Az ipari park fejleszté-
se növeli a város gazdasági vonzerejét, még 
több befektető, cég telepedhet le Cegléden, 
ami új munkahelyeket is jelenthet.

FOLYTATÓDIK AZ ÚTJAVÍTÁS
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06 30 747 4945
Audiopont Halláscentrum

Jelentkezzen be!

2700 Cegléd, Eötvös tér 6.
Nyitvatartás: H-K-Cs: 08:30-16:30,
Sz: 08:30-18:00, P: 08:30-15:00

MEGNYITOTTUNK!
Jöjjön el Cegléd legújabb halláscentrumába, ahol ingyenes 
hallásvizsgálattal, próbahordási lehet séggel és hallókészü-
lék-szervizzel várjuk Önt.

Nyitási kedvezményként 2020. szeptember 30-ig
50%-os kedvezményt adunk hallókészülék elemekb l*
*max. 2 levél vásárlása esetén

Ingyeneshallásvizsgálat!

KEVÉS A SZILVA – ÍGY DRÁGÁBB IS
Nem lesz csúcstermés az idei-szilvából sem. 
Jóval kevesebb termett, mint az előző évek-
ben, ezért az ára is borsosabb a piacokon. 
A szilva az egyik legkedveltebb gyümölcs a 
barack után a magyaroknál, sokan raknak el 
télire, vagy készítenek belőle lekvárt, illetve 
pálinkát.
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Ne gondoljon arra a Kedves 
Olvasó, hogy tudathasadá-
sos állapotban vagyok. Bár 
– mondják a lélektanászok 
– mindenkiben két én lako-
zik. Bennem most a múlté 
és a jelené szólal meg. Az 
emlékező és a szemlélő. „Az 
eltűnt idő nyomában” jártam 
(M. Proust), s utolértem a mai 
időt. Lépteimet kísérte ugyan 
a nosztalgia, de nem vezette. 

Emlékszem… Bejáró diák-
ként ceglédi utam kiinduló és 
befejező pontja volt naponta 
a vasútállomás. Más, mint a 
mai. Akkoriban még keve-
sebb vonat járt. (A háromórás 
diákkocsival közlekedett!) 
Tanítás után még egy-másfél 
órát várnunk kellett a gőz-
mozdonyosra. 

A kultúrváróteremben (!) 
töltöttük az időt. A pultnál 
könyveket és újságokat köl-
csönözhettünk. Olvastuk a 
kötelező irodalmat (erre az 
összeállításra törekedtek), 
tanultunk, házi feladatot ír-
tunk (vagy másoltunk). De 
nem csak diákok térhettek be 
oda, mások is várakozhattak 
a könyvtárillatú csendben. 

Látom… Ma több üres te-
rem ásítozik, az utazók be-, 
ki- és átrohannak. Ha vára-

kozniuk kell, toporogva lesik 
a kijelző táblát. Ez az eszköz 
fejlődés, miként az automata, 
„működgető” ajtók, a jegy-
kiadók, az egy ideig tiszta 
falú aluljáró és a gépi hangú 
tájékoztatás. S már emeletes 
szerelvény is közlekedik! Sí-
nen vagyunk. S halljuk: „… a 
vonat 15 percet késik.”

Emlékszem… A Malom-
tó széli pálya előtti terület 
vizenyős mező volt, a nádas 
ölelte vízben még pecáztak 
is. Egy keskeny út vezetett át 
rajta. Ezen futottam odafelé 
az atlétikai edzésre (bemele-
gítés, de ezt nem számította 
be a penzumba Magyar Tóni 
bácsi), majd vissza már a 
vonatindulás szabta idővel 
versenyezve. De engem a 
foci is érdekel(t). Izgalomtól 
hevült a város az 1970-71-es 
szezon végén: sikerül az NB 
I.? A CVSE egyetlen ponttal 
maradt le az elidegeskedett 
utolsó fordulóban. Felsorolok 
néhányat az NB II.-es „ezüst-
fi úk” közül: Cseh, Csontos, 
Csurgai, Halmi, Kökény, La-
borcz, Liptai, Vágó, Zátonyi…

Látom… Egyre pazarabb a 
Malomtó széli centrum, mű-
füves pályák vannak, megújult 
a lelátó, szép a környezet. A 

labda ugyan ma is gömbölyű, 
de (egyelőre?) mégsem gurul 
úgy, mint a régi gólgazdag 
időkben. 

Emlékszem… A Gubo-
dy-kert – egy korszakban 
a nép fölé emelt szoborról 
elnevezett Lenin park – zöld 
sziget volt. Sűrű sövény ha-
tárolta, bent dús bokrok tet-
ték romantikussá. Egy-egy 
rejtőzködő padon szerelme-
sek bújtak össze, a csobogó 
körül egy kisbaba tette meg 
le-lecsüccsenő első lépéseit, 
a sétálók halkan beszélget-
tek a csend és a nyugalom 
övezetében. 

Látom… Kinyílt a tér, a szél 
szabadon szalad át rajta, so-
dorja az autók zaját, az utak 
porát. Huzatos átjáróház. S 
hírlik, harap le még belőle a 
megújuló sportcsarnok. Egy 
úr a madárpöttyös padon ke-
res egy alfélnyi tiszta helyet, 
s tán verset olvas: „A szobor 
előtt ifjak a padon (…) / E 
délután a nyarat hozza vissza 
/ És elveszett tavaszom tü-
zeit.” (Juhász Gyula: A ceglédi 
parkban)

Koltói Ádám

JegyzetKettesben, magammal
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ÉRDEMES 
BIZTOSÍTÁST KÖTNI!

A több helyen is károkat okozó viharos 
időjárás miatt Cegléden is megnövekedett 
a lakásbiztosítás iránt érdeklődők száma. 
Hiszen akinek eddig nem volt, a beázás, 
a villám és a szél okozta problémák kár-
térítés nélkül maradtak. Horváth Kriszti-
án biztosítási alkusz a CTV híradójának 
elmondta: már egy alap lakásbiztosítás 
fi zet a tűz, illetve a szélvihar, beázás, vagy 
villámcsapás okozta károk után is.

Az elmúlt 50 év legrosszabb méztermése lehet 
az idei, a méhészek egyre nehezebb helyzetben 
vannak. A kormány felemelte a mézcsalá-
donként adott támogatást és az unióban való 
lobbinak köszönhetően az előirányzottnál 

nagyobb segítség érkezik majd a mintegy 20 
ezer magyar méhésznek. Országos kampány 
is indult, amivel arra szeretnék ösztönözni az 
embereket, hogy fogyasszanak jó minőségű, 
magyar mézet.

POLOSKA INVÁZIÓ
Idén hamarabb kezdődik a poloskainvázió. Már a na-
pokban megjelentek a házak falán és a nyílászárókon. 
A rovarok át akarnak telelni, ezért keresnek búvóhelyet. 
A legkisebb réseken is átférnek, bejutva a lakásokba. A 
rovarölő szerek csak ideig-óráig jelentenek megoldást 
a bűzt árasztó élőlények ellen, így a szakemberek azt 
javasolják: porszívóval szedjük össze őket.

NEHÉZ HELYZETBEN A MÉHÉSZEK
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AZ ÁLDOZATOKRA 
EMLÉKEZTEK

A vasútállomás második világháború alatti 
bombázására emlékeztek. A 76 évvel ez-
előtti eseményeket a polgármester idézte 
fel. Dr. Csáky András beszélt arról is, miért 
fontos és szükséges emlékeznünk erre az 

eseményre. Arra a napra, amikor óvóhelyen 
haltak meg emberek, több mint százan, kö-
zöttük olyanok, akik személyazonossága a 
mai napig sem tisztázott. Az emlékműnél 
Cegléd Város Önkormányzata, a Ceglédi 
Járási Hivatal képviselői, képviselők, le-
származottak, civil szervezetek helyezték 
el a megemlékezés virágait.

Felújítják a turini emlékoszlopot. A Reformá-
tus nagytemplom mellett álló alkotást 2002-
ben avatták fel, a turini út 125. évfordulóján. 

Az elmúlt 18 év alatt az oszlop állapota annyira 
megromlott, hogy a képviselőtestület nyáron 
úgy döntött, fedezetet biztosít a felújításra.  

FELÚJÍTJÁK AZ EMLÉKMŰVET
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ELHUNYT SIMON ERNŐ
Elhunyt a ceglédi borrend alapítója, örökös 
nagymestere, Simon Ernő. 1986-ban a Mat-
hiász János Borrend Kecskemét alapító tagja 
volt, illetve több borrend vezetőségének avató-
ja, így a Monor Környéki Strázsa Borrendnek 
és a Nagykőrösi Cifra Borlovagrendnek is. A 
magyarországi borrendek országos szövetségé-
ben elnökségi tag volt 2002 és 2010 között. A 
Szövetségben kezdeményezésére alapították a 
PRO VINO Érdemérmet. A Cegléd és Vidéke 
Unghváry László Borrend élén eltöltött 17 év 
alatt a társaság meghatározó személyisége, a 
borrendi közösségi eszme zászlóvivője, fárad-
hatatlan motorja volt.  Mindemellett Simon 
Ernő 30 éven keresztül volt annak a cégnek a 
vezetője, amely az Unghváry László által 100 
évvel ezelőtt épített pincében elsősorban szov-
jet piacra készítette az italokat. Simon Ernő 79 
évesen hunyt el.

BOR ÉS FILM

Különleges programot hirdetett a George Pál 
Mozi: borkóstolóval egybekötött fi lmvetí-
tésre várták az érdeklődőket. A Kemenczés 
Borház 2017-es és 2019-es évjáratú nedüinek 
kóstolása után a Pesti Balhé című magyar 
fi lmet nézték meg a résztvevők. Az estet a 
Ceglédi Zenés Tanoda növendékei ismert 
dalokkal tették még hangulatosabbá.
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– Mennyire folyamatos a 
fejlődésed?

– Sajnos ez változó, a növe-
kedéssel és a hormonok válto-

zásával a teljesítmény is válto-
zik a lányoknál. A hormonok 
egyszer a javunkat szolgálják, 
a teljesítményt növelik, utá-
na meg – ahogy a test kezd 
átalakulni – csökkentik. Két 
éven keresztül nem tudtam 
javítani magasugrásban az 
egyéni csúcsomon, bármeny-
nyit edzettem is. 13 és fél éves 
koromban már megugrottam 
a 170 cm-t. Tavaly ősszel – 15 
éves koromban – változtat-
tunk az edzésmódszeren és 
idén februárban, az ob-n 172 
cm-rel lettem magyar bajnok. 
Júliusban már 174 cm-nél tar-
tottam, most augusztus végén 
pedig sikerült a 178 cm is.

– Kinek, kiknek az irányí-
tásával készülsz, mennyit 
edzel?

– Gyakorlatilag minden nap 
van legalább 2 órás edzésem, 
hétfőn, szerdán és pénteken 
technikai- és futóedzések van-
nak a pályán, kedden és csü-
törtökön pedig kondiedzések 

Már 13 éves kora óta korosztályos magyar bajnok és válogatott. 
Egy különkiadást igényelne érmes helyezéseinek felsorolása, így 
az aranyakra szorítkozunk. Többször állhatott ob-n a dobogó 
legfelső fokára magasugrásban, ötösugrásban és ötpróbában. 
Magasugrásban diákolimpiai valamint magyar liga bajnok. 
Tavaly nemzetközi magasugró versenyt nyert a Budapest váloga-
tottal Pozsonyban, míg a portugáliai Leiriában hármasugrásban 
győzött. Idén elmaradtak a nemzetközi és válogatott viadalok, 
de az aranyérmek nem. Fedettpályán és szabadtéren is aratott 
az ob-n és az ifj úsági magyar liga bajnokságon is. Utóbbin 
magasugrásban új egyéni csúccsal, 178 cm-rel lett első. Ezzel 
Keszthelyi Luca kvalifi kálta magát az ifi  Európa-bajnokságra.

Irány az ifjúsági Európa-bajnokság

sport
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otthon a konditermünkben. 
Edzőim édesapám, Keszthe-
lyi Ferenc és Ecseki Tibor, a 
szolnoki atléták vezetőedző-
je. A szürke hétköznapokon 
édesapámmal edzünk. Azért 
írtam többesszámban, mert 
öten edzünk közösen, mel-
lettem Juhász Anna, Ecseri 
Angéla, Kovács Boglárka és 
Farkas Zoltán is. A technikai 
edzéseket Ecseki Tibi bácsi 
tartja nekem, immár 6. éve.

– A magasugrás mellett 
a jövőben is fogsz más ver-
senyszámokban is rajthoz 
állni? 

– Indulok más verseny-
számokban is, amennyiben a 
magasugrás mellett lesz mó-
dom rá. Feltett szándékom, 
hogy az októberi szabadtéri 
összetett, 7 próba bajnoksá-
gon indulok és szeretnék ifi  
Eb szintet teljesítve nyerni.

– Hogyan tudtál edzeni 
a járvány beköszöntével?

– Aki akart edzeni és dol-
gozni, az megtalálta a mód-
ját. Mi édesapámmal a futó-
edzéseket a fürdő mellett 
lévő rekortáncsíkon végeztük, 
míg a kondiedzéseket otthon. 
Edzőimmel eldöntöttük, hogy 
nem állunk le, mert a javunk-
ra is tudjuk fordítani ezt a 
pár hónap versenymentes 
időszakot, nem kellett friss-
nek lenni, lehetett keményen 
dolgozni. Márciusban bele-
kezdtünk egy erőfejlesztési, 
súlyzós programba, meg is lett 
az eredménye. A 178 cm-rel 
megugrottam az ifi  Eb kvali-

fi kációs szintjét, ami 176 cm. 
Jelenleg a futó- és technikai 
edzéseket az albertirsai atlé-
tikai pályán végezzük, míg a 
kondiedzéseket otthon.

– A sok kiváló eredmény 
között mit jelent számodra 
ez a kvalifi káció?

–  Nagyon örülök, hogy 
két év helyben topogás után 
végre meglett az elvégzett 
munka eredménye, és az ifi  
Eb-szintnél még nagyobbat 
is ugrottam 2 cm-rel. Az év 
elején még el voltam kese-
redve, hogy nem jön össze 
a nagyobb ugrás. Pedig már 
akkor is bennem volt, de min-
dig becsúszott egy technikai 
hiba, ezért nem sikerült. Most 

nagyon boldog vagyok, hi-
szen a magyar bajnoki címek 
megnyerése mellett alapvető 
célom volt kijutni az ifi  EB-re.

– Mi lehet tudni a konti-
nensviadalról? Milyen ered-
ménnyel lennél elégedett?

– Az ifi  Eb - amennyiben 
a koronavírus-helyzet meg-
engedi - jövő augusztusban 
az olaszországi Rietiben lesz. 
A 178 cm-es eredményem 
után - amellyel az U18-as 
európai magasugró ranglistán 
a 2004-2005-ösök között a 4. 
vagyok – célom, hogy tavasz-
szal megugorjam a 180 cm-t. 
Azzal – vagy kicsit többel – az 
ifi  Eb-n elégedett lennék. 

VGM
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A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

Veled is szembejöhet a legrosszabb rémálmod… Rachel 

(Caren Pistorius) a reggeli rohanásban, a végeláthatatlan 

dugóban ülve ledudál egy idegent (Russell Crowe), és elhajt 

mellette. A férfi  ettől hirtelen bekattan, és egy halálos ország-

úti bosszúhadjáratba kezd. Üldözőbe veszi a nőt, akit pokoli 

leckék végtelen során keresztül próbál teljesen kikészíteni. A 

tébolyult ámokfutó nem kímél senkit, aki az útjába kerül…

Az Oscar-díjas Russell Crowe fantasztikus alakítást nyújt 

ebben az időszerű, hátborzongató, minden pillanatában 

feszült thrillerben.

FILMAJÁNLÓ:

TÉBOLY

mozi-
műsor

SZEPTEMER 10-TŐL SZEPTEMER 16:
Patkós Irma terem:
15:00 Mulan – amerikai akciófi lm, kalandfi lm

Miután összecsapunk – amerikai romantikus fi lm csü-

törtöktől szombatig 17:00, vasárnaptól szerdáig 20:00 

kezdettel

Tenet – amerikai akcióthriller csütörtöktől szombatig 

19:00, vasárnaptól szerdáig 17:00kezdettel 

Másha és a medve : Másha dalai – orosz animációs 

fi lm szombat és vasárnap 13:30 kezdettel

Huszárik Zoltán terem: 
Hab – magyar romantikus vígjáték csütörtöktől szom-

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

19:45 kezdettel 

BTS- Break The Silence – dél-koreai zenés fi lm csü-

törtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól szerdáig 19:45, 

keddtől szerdáig 15:45 kezdettel 

A művészet templomai – Frido Kahlo- ismerettejesztő 

fi lm csütörtöktől szombatig 19:45, vasárnaptól hétfőig 

15:45, keddtől szerdáig 17:45, szombattól vasárnapig 

13:45 kezdettel 

SZEPTEMBER 17-TŐL SZEPTEMBER 23-IG:
Patkós Irma terem:
15:00 Mulan – amerikai akciófi lm, kalandfi lm

Tenet – amerikai akcióthriller csütörtöktől szombatig 

17:00, vasárnaptól szerdáig 19:30 kezdettel 

Téboly – amerikai thriller - csütörtöktől szombatig 20:00, 

vasárnaptól szerdáig 17:00 kezdettel 

Másha és a medve : Másha dalai – orosz animációs 

fi lm szombat és vasárnap 13:30 kezdettel

Huszárik Zoltán terem: 
Igérem, hogy visszatérek – francia fi lm csütörtöktől 

szombatig 15:45, vasárnaptól hétfőig 17:45, keddtől 

szerdáig 19:45 kezdettel 

Az elfeledett herceg – családi vígjáték csütörtöktől 

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

szerdáig 15:45 kezdettel

A másik bárány – ír horror csütörtöktől szombatig 19:45, 

vasárnaptól szerdáig 17:15 kezdettel 

Hab – magyar romantikus vígjáték csütörtöktől szom-

batig 19:45, vasárnaptól hétfőig 15:45, keddtől szerdáig 

17:45, szombat-vasárnap 13:45 kezdettel
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