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Lepd meg jogsira vágyó szeretteidet 
a vezetés élményével!

Praktikus, eredeti és nem utolsó sorban hasznos. Egész 
évben folyamatosan kapható a Kökény Autósiskola ve-
zetési ajándékutalványa, ám a közelgő karácsony egy 
különösen kiváló alkalom arra, hogy örömet szerezz 

vele. Nincsenek korlátok, tetszés szerinti összegben 
megvásárolhatod személyesen, az autósiskola ügyfél-
szolgálati irodájában, ahol már bankkártyával, ill. Apple 
Pay-jel is lehet fi zetni. Az utalvány a tanfolyam bármely 
részénél beváltható, legyen az elmélet, a gyakorlat, vagy 
akár a vizsgadíjak. S ha valaki nem a téli hónapokban 
szeretne megismerkedni a vezetés fortélyaival, az sem 

akadály, hiszen az ajándékutalvány 1 éven 
belül bármikor beváltható. Náluk nem 
osztályfőnökit kapsz, hanem egy biztos, 
megalapozott tudást! 

Ez az a suli, ahová élmény járni: 
KÖKÉNY AUTÓSISKOLA, 

Cegléd, Kossuth F. u. 12. 
www.kokenyautosiskola.hu 
info@kokenyautosiskola.hu 

Tel.: 06/30/436 4000

ÉLETRE SZÓLÓ 
ÉLMÉNY 

AJÁNDÉKBA
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Elindult a szociális és egész-
ségügyi dolgozók, valamint 
a pedagógusok rendszeres 
tesztelése. Először a szociális 
intézmények munkatársait 
tesztelték, majd az iskolákban, 
bölcsődékben dolgozóktól vet-
tek mintát. A tesztelést orvos-
tanhallgatók végzik, kétezren 
vesznek részt a munkában, 
összesen 370 ezer embert tesz-
telnek le. 

A kormány által hozott in-
tézkedések december 11-i 
tartanak. Egyelőre nincs szük-
ség további szigorításokra, 

de minden szabályt, amit 
a kormány hozott, be kell 
tartani – erre figyelmeztet 
az országos tisztifőorvos. A 
maszkhasználat a védekezés 
első számú eszköze, de az üz-
letekben, postákon, hivatalok-
ban a 1,5 méteres távolságot 
is tartani kell, minél kevesebb 
kontaktus van az emberek kö-
zött, annál kisebb az esélye a 
megbetegedésnek. A járvány 
mértéke már olyan szintű, 
hogy gyakorlatilag bárki le-
het fertőzött. A koronavírus 
betegségben a 40-49 éves 

korosztály a legérintettebb, az 
összes fertőzöttnek a negyede 
ebbe a korosztályba tartozik. 
A gyógyszerfelvásárlás ér-
telmetlen, Magyarországon 
folyamatos az ellátás, így fe-
lesleges a gyógyszerek felhal-
mozása – hangsúlyozta Müller 
Cecília. Az idei karácsony 
más lesz, mind az eddigiek, 
a tisztifőorvos arra kér min-
denkit: időben vegye meg a 
karácsonyi ajándékokat, ne 
hagyjuk az utolsó percekre 
a vásárlást, kerüljük a zsú-
foltságot!

Cegléden kötelező a maszk 
viselése:
• közintézményekben, hivata-
lokban, üzletekben, postákon 
• a vasútállomás nyitott te-
rületén
• a buszpályaudvar nyitott te-
rületén és a buszmegállókban
• a piac nyitott és zárt terüle-
tén egyaránt
• a közintézmények előtt vá-
rakozás ideje alatt

• a bankok előtt várakozás 
ideje alatt
• üzletek (gyógyszertár, do-
hánybolt, zöldséges, virág-
bolt stb.) előtt a várokozás 
ideje alatt 
A maszkviselést a Rendőr-
ség és a Magyar Honvédség 
ellenőrzi. 
A maszkot úgy kell viselni, 
hogy az orrot és szájat folya-
matosan elfedje!

Hol kell hordani a maszkot?

ELKEZDŐDTEK AZ INTÉZMÉNYI TESZTELÉSEK
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A személyes tájékoztatás he-
lyett, a megfelelő adatvédelmi 
előírásokat betartva telefonon 
tud a betegek állapotáról 
felvilágosítást adni a Toldy 
Ferenc Kórház a látogatási 
tilalom alatt.  Az ápoló sze-
mélyzet mindent megtesz 
azért, hogy amennyiben a 
beteg rendelkezik mobiltele-
fonnal és állapota megengedi, 
segítse az azon keresztüli 
kapcsolattartást.

Amennyiben a beteg nem 
tudja mobiltelefonját hasz-

nálni, a kórház munkatársai 
az osztály elérhetőségein ad-
nak, az arra kijelölt személy 
számára, hozzátartozójukról 
felvilágosítást. Mivel külön 
személyzet nincs a telefonhí-
vások fogadására, és a kórház 
dolgozóinak elsődleges fel-
adatunk a betegek ellátásának 
folyamatos biztosítása, így 
kérik a hozzátartozók türel-
mét, megértését. 

Az igazolt COVID fertőzött, 
illetve gyanús betegellátás 
több egységben történik. A 

hozzátartozókról az alábbi 
elérhetőségeken lehet felvi-
lágosítást kérni:
COVID-1 (I. emelet) 
Telefonszám: +36 53 310-011 
218 vagy 219 mellék 
Kérjük, hogy a COVID-I. 
osztályon (I. emelet) hozzá-
tartozójának állapota felől 15 
óra után érdeklődjenek.
COVID-ITO (Intenzív osz-
tály - Diagnosztikai épület)
Telefonszám: +36 53 310-011 
172-es mellék
COVID II. (II. emelet) Tele-

SZŰRŐBUSZ A KÓRHÁZNÁL
Cegléden is elkezdte működését a szűrő-
busz a Toldy Kórház területén.  A szűrő-
buszt azok kereshetik fel, akiket a házi-
orvos a tünetek alapján gyanúsnak ítélt 
és előírta számukra a tesztelést, valamint 
felvették a kapcsolatot a mentőszolgálattal.  
A szűrőbuszhoz érkezőknél előbb gyors-
tesztet végeznek, és amennyiben pozitív 
az eredmény, megállapítják a fertőzött-
séget. A negatív eredmény után azonban 
a mentőszolgálat munkatársai – szintén 
a helyszínen – elvégzik a PCR-tesztet is, 
amit a laboratórium értékel majd ki. 

JÁRVÁNYÜGYI TUDNIVALÓK
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fonszám: +36 53 310-011 341, 
429 mellék 
COVID III (I. Pszichiátria) 
Telefonszám: +36 53 310-011 
168., 191., 393-as mellék
COVID IV. (IV. emelet)
Telefonszám: +36 53 310-011 
247, 248-as mellék
COVID V. (Ápolási Osztály 
- Régi Traumatológiai épület)
Telefonszám: +36 53 310-011 
340, 402-es mellék
COVID VI. (Krónikus Bel-
gyógyászat)
Telefonszám: +36 53 310-011 
215-ös mellék

Amennyiben telefonhívá-
sakor nincs a közelben felvi-
lágosításra jogosult személy, 
úgy az adatokat felveszik és 
visszahívják a hozzátartozót. 

Az Intézmény három telep-
helyét (Kórház, Rendelőinté-
zet, Tüdőgondozó) TOVÁBB-
RA IS a Belépési pontokon 
keresztül lehet megközelíteni. 
A belépők testhőmérsékleté-
nek mérését a Biztonsági Szol-
gálat, illetve a Portaszolgálat 

dolgozói végzik. KÖTELEZŐ 
az Intézmény telephelyein az 
orr-szájmaszk szabályszerű 
használata – szájat és orrot 

egyaránt takaró) – mellett 
kötelező a legalább 1,5 mé-
teres távolságtartása betegek 
között. 

„MINDEN SEGÍTSÉGÉRT 
HÁLÁS KÖSZÖNET!”

Édesség, gyümölcs, élelmisze-
rek – rengeteg ajándék érkezik a 
Toldy Ferenc Kórházba. Cégek 
és magánszemélyek is fontos-
nak tartják, hogy segítsék az 
egészségügyi dolgozókat ebben 
a nehéz időszakban. A kórház 
főigazgatója, dr. Pusztai Dezső 
ezúton is köszönetet mond a 
támogatásért.

KATONÁK IS SEGÍTENEK
A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézetbe is megérkeztek 
a honvédségtől azok a munkatársak, akik segítik a koro-
navírus-járvány elleni védekezést. A 11 katona civil vég-
zettségüknek és tapasztalataiknak, illetve az eddig végzett 
feladataiknak fi gyelembevételével segítik a kórház munkáját. 

Ezek alapján elsősorban adminisztrációs területen, csomag-
szállításban, raktározási feladatokban, általános rendészeti 
feladatokban vesznek részt, illetve a belépő pontokon állnak 
szolgálatba, fogadják a kórházba érkezőket.
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Presser Gábor: 
PRESSER KÖNYVE

„Szeretek fi lmzenét, színházi kísérőzenét írni, 
de balettet is (...) de a dalírástól sehogy sem 
lehet engem eltéríteni, a végén mindig oda 
lyukadok ki.” 

A mai könyvajánló arról a 72 éves művész-
ről és önéletírásáról szól, akit nagyon keve-
seknek kell csak bemutatnom, hiszen több 
generációval szerettette 
meg a zenét. Ő Pres-
ser Gábor, Kossuth- és 
Erkel-díjas zeneszerző, 
zongorista, beatzenész, 
musicalszerző, érdemes 
művész, a Vígszínház 
zenei igazgatója. 

Budapesten született, 
korán kiderült, meny-
nyire tehetséges zenész; 
négy évesen az akkor 
még zongoraművész-
ként, később népszerű 
tévés műsorvezetőként 
ismert Antal Imre ta-
nítványa lett. A zene 
körülvette; szomszédjuk 
volt Seress Rezső, a Szo-
morú vasárnap világhírű 
szerzője, gyerekként sokat beszélgetett vele. 
Később a könnyűzene felé vette az irányt; meg-
határozó tagja lett az első Omegának (olyan 
slágerek szerzője volt, mint a Régi csibészek 
vagy a Gyöngyhajú lány), majd barátaival 
megalapította a Locomotiv GT-t, az LGT-t, a 

korszak egyik legnagyobb sikerű zenekarát. 
Ringasd el magad, Neked írom a dalt, Nem 
adom fel, Jóbarátok vagyunk; és még oldalakon 
keresztül lehetne sorolni Presser LGT-sláge-
reit. A sikeres lemezkészítés és koncertezés 
közben maradt ideje és energiája, hogy a 
színházi életbe is belekóstoljon; első sikere a 
Déry Tibor műve alapján írt Képzelt riport egy 
amerikai popfesztiválról című musical, amit 

sok más kisebb-nagyobb 
darab mellett a Padlás 
követett, szintén kirob-
banó sikerrel. A 90-es 
években főleg a szóló-
karrierjére koncentrált, 
de emlékezetes marad 
az LGT-búcsúkoncertje 
a Nyugati pályaudvar 
csarnokában. Renge-
teget dolgozott mások 
számára; Kovács Kati le-
mezeire is sok dalt írt, és 
a mai napig Zorán állan-
dó zeneszerzője. Négy 
évvel ezelőtt elvesztette 
barátját és zenésztársát, 
az LGT énekesét, Somló 
Tamást, emiatt a zene-
kart is megszüntették 

a tagok. A mai napig aktív és jó egészségnek 
örvendő művész talán a szomorú haláleset 
miatt érezte úgy, hogy itt az ideje nem csak 
dalban, hanem könyvben is elmondania élete 
történetét. 

Pap Zoltán

Könyvajánló
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KUPAKSZÍV AZ ISKOLÁBAN

Kupakgyűjtő szívet állítottak fel a Várkonyi iskola udvarán. A 
diákok nem csak a környezetet védik, a kupakok gyűjtésével 
nemes célt is szolgálnak: a hároméves, mozgáskorlátozott 
kislány, Tóth-Utasi Panna gyógykezelését támogatják… 

KAMATFIXÁLÁS

Szerződésmódosítást, 
kamatfi xálást ajánlanak 
a bankok azoknak az ügy-
feleknek, akiknek változó 
kamatozású, hosszú le-
járatú jelzáloghitele van. 
Az ajánlat a törlesztési 
moratóriumban lévőknek 
is szól…

HAMAROSAN GALLYAZÁS
Az NKM Áramhálózati Kft . megbí-
zásából a nagy-, közép-, és kisfeszült-
ségű villanyhálózat mentén gallyazási 
munkálatokat végeznek hamarosan. A 
szakemberek a hálózatok biztonsági 
övezetébe nőtt gallyakat, ágakat távo-
lítják el. A gallyazást a tervek szerint 
december 15-én kezdik…

ÚJ AJÁNDÉKTÁRGYAK
Számos újdonsággal kedveskedik az idei adventi időszakban 
a Tourinform iroda. Gyönyörű, horgolt, Cegléd feliratú dí-
szeket éppúgy lehet kapni, mint ünnepi bögrét, és kerámia-
termékeket de kultúra ajándékutalványt és új kiadású Cegléd 
térképet is árulnak…

Ismét várják a rá-

szoruló gyerekek 

számára a cipős-

doboz ajándékokat 

a Tourinform iro-

dában!
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ÜTEMTERV SZERINT HALADNAK

A kivitelező a felüljáró mindkét fel és lehajtó-
jának útburkolatát szinte teljes szélességében 
felmarta, a földmunkák és a csapadékvízel-
vezetés kialakítása után kezdik 
a zúzott kő leterítését, majd 
az aszfaltozást A lezárt sza-
kasz terelő útjának a Széchenyi 
út – Külső-Kátai út útvonalat 
jelölték ki. Az Ipartelepi úton 
és a Malomtószél utcán súly-
korlátozást vezettek be. A 7,5 
tonna feletti nehézgépjárművek 
behajtása ezekre az utakra csak 

célforgalom esetén engedélyezett. A gyalogos 
forgalom elől az átépítéssel érintett szakaszt 
nem zárják le, az áthaladás részükre biz-
tosított. A munkálatokkal a tervek szerint 
december 11-ig végeznek.

Idén is látványos volt, ahogy begördültek a 
Szabadság térre a város karácsonyfájával. A 
mintegy 10 méteres ezüstfenyőt a Kosárfalu 

utcából szállították a városközpontba. A fára 
idén is szebbnél szebb díszek kerülnek. 



ÚJ BURKOLAT

Önkormányzati forrásból 
teljes hosszában megújult 
a Zrínyi utca burkolata. A 
munkálat a kopóréteg felmar-
ásásával kezdték, az utcában 
forgalomkorlátozás volt. Az új 
aszfaltréteg leterítésével ismét 
megújult a városban egy eddig 
rossz állapotban lévő, nehezen 
járható szakasz.

MEGÉRKEZETT A VÁROS KARÁCSONYFÁJA
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KORONAVÍRUSBAN 
HUNYT EL A MENTŐTISZT

Meghalt Holánszki Imre, a Ceglédi Mentőállomás 
ikonikus, meghatározó személyisége, aki 1978-ban 
kezdett el dolgozni az Országos Mentőszolgálatnál. 
Elsőként Monoron volt mentőápoló, majd a főiskola 
elvégzését követően Cegléden mentőtisztként dol-

gozott közel 42 éven 
át. Nagyon sokan, so-
kat köszönhetnek neki, 
életmentő, segítő szak-
munkáját precízen vé-
gezte. A ceglédi mentő-
állomás valamennyi volt 
és jelenlegi dolgozója 
nevében így búcsúz-
tak Holánszki Imrétől: 
„Nehéz idő ez egyéb-
ként is az egészségügyi 
dolgozóknak, sokan fá-
radtak közülünk, mégis 

kitartóan helytállva végezzük munkánkat. Az ilyen 
tragédiára azonban nem voltunk felkészülve. Kérünk 
mindenkit, hogy vigyázzon magára, másokra és egy-
ben megkérnénk mindenkit, hogy 1 percet szánjon 
Bajtársunk emlékére! Soha nem fogunk elfelejteni! 
Nyugodj békében Barátunk! Mély Tisztelettel mara-
dunk irántad!” 
Holánszki Imrére kollégái, tisztelői a Ceglédi Men-
tőállomás bejáratánál csendes gyertyagyújtással 
emlékeztek. 

ÖNKÉNTESEKET VÁRNAK

Önkénteseket vár a Magyar Vöröskereszt. 
Három feladat ellátására keresnek jelentke-
zőket: PCR mintavételhez, a mintavételhez 
tartozó adminisztratív feladatokhoz, illetve 
minta vagy mintavevő szállítására. A jelent-
kezési lap kitöltése semmilyen kötelezettség-
gel nem jár, további részletes tájékoztatást a 

jelentkezést követően adnak. 18 év felettiek 
jelentkezhetnek, akik teljes műszakot tud-
nak vállalni. 
Az önkéntesek a feladat során érintkezésbe 
kerülhetnek olyan személyekkel, akik tüne-
tekkel is rendelkeznek, fertőzöttek, így csak 
az jelentkezzen a szolgálatra, aki ezt saját 
felelősségére tudja vállalni!
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NINCS KÉSEDELMI KAMAT
Ismét bezárt a Városi Könyvtár a vírushelyzet 
miatt.  Az előírt kormányrendelet értelmében nem 
lehet könyvet kölcsönözni és a rendezvények is 
elmaradnak. A kivitt könyvek után az újra nyitásig 

nem számolnak fel késedelmi kamatot. A bezárás 
a klubfoglalkozásokat, a családi délelőttöt, a baba-
játszót és az író-olvasó találkozókat is érinti. A 
könyvtár vezetése ígéri, hogy a rendezvényeket, 
amint lehetőség lesz rá, bepótolják.



Új fi gyelmeztető táblák kerültek ki a Szabadság 
térre. A korábban kihelyezett – óvodások által 
rajzolt – táblák egyrészt már elhasználódtak, 

de többet meg is rongáltak. Most az önkor-
mányzat új táblákat rendelt, ezek kihelyezése 
folyamatos. 

CEGLÉDI LÁNYOK 
A DÖNTŐBEN

Két ceglédi lány, Détári Virgínia és 
Fehér Fanni is bejutott a Pest Megye 
Szépe Választás 14 döntőse közé. A 
lányokra 2021. január 3-ig lehet sza-
vazni, a Pest Megye Szépe közösségi 
oldalán közzétett döntősök képeit 
kedvelve. A képre adott összes reakció 
érvényes a szavazásnál. 

ÚJ TÁBLÁK A PARKOKBAN

fa
ce

b
o

o
k.

co
m

/p
es

tm
eg

ye
sz

ep
e



12. oldal

– Mikor kezdődött a beteg-
séged?

– 5 éves koromig éppen 
úgy éltem az életemet, mint 
a kortársaim. Amikor a test-
vérem születése miatt anyu 
kórházban volt, azzal egy 
időben jelentkeztek a cukor-
betegségre utaló tüneteim.  
Éjszakánként képes voltam 5 
liter vizet meginni. A ceglédi 
kórházban kiderült, hogy na-
gyon magas a cukrom, s hogy 
nem egyszerű – gyermekkori 
– cukorbetegségről van szó. 
Az I. sz. Gyermekklinikára 
kerültem, ahol II. típusú Dia-
betes Mellitussal kezeltek. Ez 
jellemzően idős korban alakul 
ki. Nagyon sokat voltam a 
kórházban, ami számomra 
rettentően rossz volt, mert 
hiányoztak anyuék, és nekik 
sem volt egyszerű időszak, 
hiszen naponta jöttek fel lá-
togatni a néhány hetes test-

véremmel. Az utolsó óvodai 
évemben és az általános iskola 
első két évfolyamában renge-
teget hiányoztam, de jellem-
zően az egész alsó tagozat a 

kórház és az otthonom közötti 
ingázással telt. A Várkonyi is-
kolába jártam. Górné Sziládi 
Sarolta és Raj Ferencné voltak 
a tanítóim, akikre nyugodtan 
azt mondhatom, hogy a pó-
tanyukáim voltak. Mindent 
megtettek annak érdekében, 
hogy fel tudjak zárkózni az 
osztálytársaimhoz.

– Kisgyermekként mi-
képp lehet alkalmazkodni 
ehhez a betegséghez?

– Nem volt könnyű, hiszen 
innentől kezdve nem ehettem 
édességet. Ekkor még nem 
állítottak inzulin kezelésre 
az orvosok, helyette a diétát 
és a mozgást ajánlották. A 
nagymamám sokat segített, 
ő készítette az ételeimet, ami 
két évig elegendőnek is bi-
zonyult, de 7 éves koromban 
már inzulint kellett kapjak. 
Ez így van azóta is. Ekkor 
indult sport pályafutásom 
vízilabdásként. Sokat köszön-
hetek többek között Czigány 
Károlynak, akinek a szárnyai 
alatt az Országos Gyermek-, 
Serdülő-, Ifj úsági Bajnokság-
ban játszhattam. Minden nap 
másfél-két óra edzésem volt 
iskola után, nem volt egysze-
rű, de imádtam. Karcsi bácsi 
belém nevelte a kitartást, a 
sportszerű viselkedést, azt, 
hogy egyenes ember legyek.

– Hogyan teltek a közép-
iskolás éveid?

– A Ceglédi Közgazdasági 
Szakközépiskola nyelvi elő-
készítőjébe, közgazdasági 
osztályba nyertem felvételt. 

A cukorbetegség következményeként kialakuló súlyos szövőd-
mények megjelenésétől a retina leszakadásáig két évtized is 
eltelhet. Máté Viktor mindössze 25 esztendős, ám esetében ez 
a folyamat néhány hónap alatt lezajlott. Mint mondja, a mai 
napig nem tudja feldolgozni, ami vele történt, de soha nem 
adja fel. Talpon maradt, mára önálló vállalkozást működtet, 
élsportolók tisztelik meg bizalmukkal.

SOHA NEM ADOM FEL!
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Az angol nyelv már óvodás 
koromtól fogva része volt az 
életemnek, a Várkonyi István 
Általános Iskolában is idegen-
nyelvi tagozatos osztályba 
jártam. Középiskolában heti 
12 angol és 3 német nyelvi 
órám volt, aminek később 
nagy hasznát vettem. Az itt 
eltöltött öt év alatt renge-
teg gazdasági és számviteli 
ismeretet szereztem, nem 
volt kérdés, hogy elvégzem a 
Pénzügyi és számviteli OKJ 
képzést. Imádtam könyvelni 
és a számokkal „játszadozni”. 
A tanfolyam felénél azonban, 
a cukorbetegség szövődmé-
nyeként leszakadt a retinám 
a jobb szememben egyik pil-
lanatról a másikra. A műtét 
előtti napon az edzésen úgy 
köszöntem el a csapattársaim-
tól, hogy nemsokára jövök. 
Sajnos nem úgy alakultak a 
dolgok, ahogy terveztem és 
azóta sem tudtam visszatérni 
a vízilabda világába. A műtét 
jól sikerült, de utána komp-
likációk léptek fel. Bevérzés 
történt az éleslátás területén, 
s másnap reggel, amikor le-
vették a kötést kiderült, hogy 
a jobb szememmel nem látok 
semmit, illetve két oldalon a 
periférián nagyon keveset. 
Pár hónappal később – em-
lékszem, éppen Húsvét előtti 
napon – haza érve a boltból 
éreztem, hogy elhomályosul 
a látásom a bal szememen, 
belenézve a tükörbe láttam a 
vércsíkot. Két napra rá már 
műtöttek is, de hiába varr-

ták fel a retinámat időben, a 
bal szemem látását is szinte 
teljesen elvesztettem. 10% 
maradványlátásom van je-
lenleg. A tanáraim hatalmas 
empátiájának köszönhetően 
a záróvizsgákat már szóban 
teljesítettem. 

– Hogyan sikerült a mun-
kába állás?

– A szemem miatt lehetősé-
gem sem volt, hogy a végzett-
ségem szerint keressek mun-
kát. Pár hónap kilátástalanság 
és önemésztés után hallottam 
egy lehetőséget a Ceglédi 
VGYKE tagjaként, hogy 15 év 
után újra indul gyógymasszőr 
képzés látássérülteknek. Ha-
bozás nélkül jelentkeztem. 
Naponta feljártam Budapest-
re, a gyakorlati képzésem a 
Széchenyi gyógyfürdőben 
volt.  2018 áprilisában, 800 
elméleti és gyakorlati óra után 
hivatalosan is gyógymasszőr 
lettem. Családi házunkban, a 
Szirom utcában berendeztem 
saját szalonomat, a Masszázs 
Szigetet. Vendégeim egy ré-
sze holland így nagy hasznát 

veszem az angol tudásomnak. 
Minél magasabb színvonalú 
és minőségű kezelésekkel 
szeretnék segíteni a pácien-
seimnek, ez motivál a foly-
tonos fejlődésre. 2020 őszén 
elvégeztem az Instrumentális 
Manuál Terapeuta I.-es kép-
zést, majd Magyarországon 
elsők között sajátítottam el 
II. képzést.

– A sport iránti szeretet 
megmaradt?

– Hogyne. Gyakran járok 
úszni és konditerembe. Na-
gyon sokat köszönhetek a 
barátaimnak, akik nem hagy-
nak egyedül, közösen kirán-
dulunk, hegyet mászunk, ke-
rékpározunk. Vigyáznak rám.

– Hogy látod a jövődet?
– Szeretném, ha az egész-

ségem nem romlana tovább. 
A vállalkozásomat szeret-
ném tovább fejleszteni, s egy 
gyógytornásszal közösen 
még komplexebb szolgál-
tatást nyújtani. És még egy 
vízilabda meccset …egyszer… 
olyan jó lenne lejátszani!

KozI
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Jegyzet

CSENDBEN 

A bíróság épületétől távolodva, az Eötvös tér 
előtt ágáló kezek és szavak csapdossák szét 
a nyugalmat és a csendet. Hat-hét égő arc 
hevíti egymást. Mintha Erisznek, a viszály 
istennőjének az aranyalmája esett volna kö-
zéjük, s érte marakodnának. Indulataik majd’ 
szétfeszítik a Kossuth teret, de a megkonduló 
harang csitulásra szólítja őket. 

Mert itt van a csend ideje. Beteg a világ. 
Mert itt van a csend ideje. Áhít a világ. 
Pandémia van.
Advent van.
Mindkettő csendes várakozásra int minket. 

Várunk: a vész megszűntére. Várunk: az új-
szülött élet(é)re. Várni a Megváltásra csak a 
lélek tiszta csendjében szabad. Legyen olyan 
a kívánt csend, mint amilyen a hasonlatok 
képzetében jelenik meg. Csend: a végtelen 
hómezőé, a felhőérintő hegycsúcsé, az árny 
borította erdőmélyé, a kigyúló éji csillagoké; 
olyan zsongító csend, mint amilyen  betölti 
a zenetermet, amikor a karmester fölemeli a 
pálcáját, s várja a hangszerek átlelkesülését; 
olyan megadó csend, mint amilyen a hadi-
fogságból hazatért katona idegeiben dúsult, 
amikor a konyhaszéken megpihenve szótlanul 
nézte a testétől évekre elválasztott feleségét és 
a megnőtt gyermekét. 

Ilyen csendre áhítozunk.  De elűzetik ma-
napság. Mert hangzavarban élünk. Hangos-

kodik a politika, ricsajozik a média, korog 
a pénzéhség gyomra, recseg a karrieristák 
trappolásától a lépcsőfeljáró, fogát csikorgatja 
a világra törő gonoszság.  

Csendesedni kéne, hogy meghalljuk lelki-
ismeretünk hangját. Őszinte szavai bűntu-
datot ébresztenek. A bűntudat önelemzésre 
késztet. S kiderül: az ember(iség) azt hitte, 
már végső világuraló, pedig csak a terem-
tés tanuló szolgája. Hisz’ elég egy parányi 
létező, amely leteríti, levegőjét elveszi. A 
természet és a társadalom teljes meghódítá-
sára törekszik a ma mindentudója, de nem 
tudja legyőzni a rákot, a vírust – és önmaga 
fensőbbséghitét.

A hangos sikerek hajszolása helyett most, 
legalább most húzódjunk vissza a csendbe. 
A pandémia félelmet kelt, az advent reményt 
ad. Zárjuk el a testünket, de nyissuk ki a lel-
künket. Figyeljük a szavak közvetett üzene-
tét. Ha – beleértően is – jelképpé emeljük a 
jelentésüket, az emberi sors többféleségéről 
szólnak. Fölfedezhetjük – fedezzük föl! -  a 
rejtett rosszat, hogy elhárítsuk, a rejtett jót, 
hogy kövessük: háború – a viszály keser-
ve, ököl – a csapás vértette,  békesség – a 
harmónia lelki szépsége, csendül – csend 
ül a tájon.

Várunk: ez a mi mentsvárunk. S majd ak-
kor lesz felszabadító érzés a megszűnő csend, 
amikor felhangzik a betlehemi anya örömhíre.

Koltói Ádám
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Aktuális bérbeadásra 
kiírt lakások

Cegléd, Szolnoki út 67. 
szám alatti ingatlanon talál-
ható építményben a földszint 
3. számú 34 m2 alapterületű, 
1 szobás, összkomfortos lakás 
(A lakás bérleti díja: bruttó 
21.158,- Ft/hó, különszolgál-
tatás díja: bruttó 3.340,- Ft/
hó)

Cegléd, Szolnoki út 67. 
szám alatti ingatlanon talál-
ható építményben a földszint 
6. számú 34 m2 alapterületű, 
1 szobás, összkomfortos lakás 
(A lakás bérleti díja: bruttó 
21.158,- Ft/hó, különszolgál-
tatás díja: bruttó 3.340,- Ft/
hó)

Aktuális értékesítésre 
kiírt ingatlanok

Cegléd, belterület 8268/30; 
8268/36-38 hrsz-ú, 2049-
4000 m2 nagyságú termé-
szetben 2700 Cegléd, Pesti út 
mellett található ingatlanok 
(Az ingatlanok minimális 
vételára területtől függően: 
nettó 6.800.000- Ft-tól nettó 
13.300.000- Ft)
Aktuális értékesítésre kiírt 
lakóövezeti, építési telkek
Cegléd, belterület 6830/1 

hrsz-ú, valóságban a Bul-
csú utcában található 769 m2 
nagyságú ingatlan (Az ingat-
lan minimális vételára: nettó 
3.100.000- Ft)

Cegléd, belterület 6830/2 

hrsz-ú, valóságban a Bul-
csú utcában található 820 m2 
nagyságú ingatlan (Az ingat-
lan minimális vételára: nettó 
3.200.000- Ft)

Cegléd, belterület 12322/22-
27 és 12322/29-35 hrsz-ú, 
valóságban a Gémeskút ut-
cában található, 719-736 m2 
nagyságú ingatlanok (Az in-
gatlanok minimális vételára: 
nettó 1.600.000- Ft)

Cegléd, belterület 5396/51-
56 hrsz-ú, valóságban a Szél-
malom zugban található, 811-
881 m2 nagyságú ingatlanok 
(Az ingatlanok minimális 
vételára: nettó 3.800.000- Ft)

A részletes pályázati kiírá-
sok megtekinthetőek a www.
varvag.hu honlapon, illetve a 
pályázatokkal kapcsolatosan 
bővebb felvilágosítást a 06/53-
505-240-as telefonszámon 
lehet kérni.

A VÁRVAG Nonprofi t Kft . (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) rend-
szeresen ír ki pályázatokat Cegléd Város Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére, vala-
mint lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadására.
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RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS
A vírushelyzet miatt félig messengeren, félig 
szabadban nyílt kiállítás a Kossuth Gimná-
ziumban. Kiszely Margó és Kovács Edit 
Hedvig, Ceglédi Mont Marte -minőségi 
képek vására régi álom volt. A 2 éve el-
hunyt Ozsvát Sára alkotásait a Benedek 
Péter Rajzkör jelenleg aktív tagjai – a 
fent említetteken kívül Bogdán Márta, 
Gy. Bartus Zita, Gór Erika, Ercsei Lenke, 
Sütő Gábor, Oláh Tibor és P. Rónai Gá-
bor, illetve Nándori Judit, Fási Krisztina 
gimnazisták műveivel kiegészítve formá-

lódott kiállítássá. A tárlat anyagát Bakányi 
Gyula festőművész, valamint P. Rónai Gábor 
irányításával állították össze.

A járványhelyzet miatt idén 
egyénileg lehet teljesíteni a 
mikulásfutást november 23. 
és december 4. között. A ne-

vezési díj most is egy cipős-
doboznyi ajándék rászoruló 
gyerekeknek. A szervezők azt 
kérik továbbá a résztvevőktől, 

készítsenek a futásról egy fotót 
mikulássapkában és küldjék 
el a Sportolj Velünk Cegléd 
facebook oldalára. 

TESTMOZGÁS VÍRUSHELYZETBEN IS

Személyi edzők, edzőtermek tulajdonosai fogalmaztak 
meg petíciót, amelyben azt hangsúlyozzák, milyen fon-
tos a testmozgás a vírushelyzetben. A kormányrendelet 
megszületett, bezártak az edzőtermek, de a testedzéssel 
foglalkozók bíznak abban, nem lesz hosszú a kényszer-
szünet. Az aláírókhoz csatlakozott Kovács Lacee is.

MIKULÁSFUTÁS – IDÉN MÁSKÉPP



17. oldal

ONLINE EREDMÉNYHIRDETÉS
Kihirdették a városi környezetszépítési verseny 
eredményeit. A vírushelyzet miatt online. A Vár-
vag Kft . oldalán olvasható, ki milyen helyezést 
ért el. Néhány helyszínre Pozsonyi Edina, a város 
főkertésze személyesen is elvitte az oklevelet, ser-
leget és ajándékokat. 

2021 júliusától 70 százalékról 
100 százalékra emelik a cse-
csemőgondozási díj mértékét. 
Ez az intézkedés közvetlenül 

majdnem 80 ezer embert érint 
Magyarországon – erről is be-
szélt Földi László a parlament-
ben. Az országgyűlési képviselő 

úgy fogalmazott: a juttatás célja, 
hogy teljes egészében pótolja a 
szülés miatt a munkából kieső 
édesanya jövedelmét.

NEHÉZ HELYZETBEN 
AZ IPAROSOK

A szigorító intézkedéseket a vendég-
látóipar érezte meg a legjobban, de az 
édességipar és a kiskereskedelem helyzete 
sem egyszerű – mondta Spindelbauer At-
tila, a Cegléd és Térsége Ipartestületének 
elnöke. Az építőipar viszont egyre jobb 
helyzetbe kerül. Egyedül az a szektor nem 
érezte meg ezt a változást. A kormány 
családsegítő programjának köszönhe-
tően, illetve az energetikai korszerűsí-
tések hatására van munka bőven.

ÚJABB TÁMOGATÁS AZ ANYÁKNAK
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

18. oldal

S. Pálinkás Gyula 1883. no-
vember 21-én született Ceg-
léden. Apja Pálinkás Vilmos, 
anyja Szeleczki Ilona. 1904-
ben vegyész diplomát szerzett. 
Iparivegyészeti üzemekben 
dolgozott Körmöcbányán és 
Nascion.  Majd a Magyar Ki-
rályi Szőlő- és Borászati Kísér-
leti Állomás és Ampelológiai 
Intézetbe került, ahol 1908 és 
1940 között adjunktusként 
tevékenykedett. 1910-től a 
Borászati Lapok munkatársa, 
később főszerkesztője lett.

Az 1880-tól felbukkant sző-
lő peronoszpóra nagy károkat 
okozott Magyarország szőlő-
ültetvényeiben, a bortermelés 
is jelentősen visszaesett. Az 
Intézethez került S. Pálinkás 
Gyula, Istvánffy Gyulával 
együtt a peronoszpóra megfi -
gyelésén dolgoztak. 1913-ban 
jelent meg közös munkájuk, 
mellyel megnyerték a fran-
cia Tudományos Akadémia 
díját is. Ezzel hosszú időre 
meghatározták a betegség 
elleni védekezés stratégiáját, 
külföldön e kiadvány alapján 
szervezték meg a peronoszpó-
ra hírszolgálatot. Elkészítette 
Magyarország és a világ sző-

lészeti térképét. Kiválóan raj-
zolt, a munkáit is ő illusztrálta. 
Megteremtette a hazai bor-
kősavgyártást, a mustsűrítés 
eljárását, megszerkesztette a 
Malligand-rendszerű alkohol-
fokmérőt. 

Alapos kutató munkáját jel-
lemzi, hogy mintegy 10 ezer 
vegyelemzési minta alapján 
mutatta ki a magyar borok 
alapvető komponenseit. Egye-
temi, főiskolai és felsőfokú tan-
folyamok egész sorát vezette. 
Gyakran tartott előadást sző-
lészeti és borászati kérdésekről 
Cegléden is.  A peronoszpó-
rára vonatkozó tapasztalatait 
1941-ben foglalta könyvbe, 
majd megírta a nagysikerű 
Szőlészeti és Borászati zseb-
könyvet 1942-ben. 1945 és 
1948 között a Magyar Bor és 

Gyümölcs felelős szerkesztő-
je lett. Budafokra került, ahol 
a Szőlészeti Kutató Intézet 
munkatársaként dolgozott. 
1957. január 3-án halt meg 
Budapesten. A korabeli újsá-
gokban számtalan szőlészetről, 
borászatról szóló érdekes cikke 
jelent meg, melyek még ma is 
hasznos tanácsokkal szolgál-
hatnak a mezőgazdaságban 
dolgozók számára.

Felhasznált irod: • A szőlővész 
orvosa / Surányi Dezső. – Ceglédi 
Hírlap, 1986. április 3. • A kémikus 
borász emlékére / Surányi Dezső. 
– Ceglédi Hírlap,1984. január 25.  
• S. Pálinkás Gyula m. kir. mező-
gazdasági kísérletügyi főadjunktus 
nyugalomba vonult. – Borászati 
Lapok, 1940. január 6. 

Cikkeiből:  A giliszta és az eső 
(Növényvédelem 1933. augusztus 
15.) • A must eltartása üvegekben 
(Növényvédelem, 1927. szeptember 
15.) • A nyári kapálások fontossága 
(Borászati Lapok, 1935. július 27.) 
• A szőlőlevelek permetezése alulról 
(Borászati Lapok, 1927 június 4.) • A 
szőlőmolykérdés (Új Barázda, 1926. 
június 12.) • Az ókori népek szüretje 
(Borászati Lapok ,1936 október 24.) • 
Borok derítése tejjel (Ceglédi Kisgaz-
da, 1932. szeptember 17.) • Gyümölcs-
levek és szörpök készítése (Kertészet, 
1933. július 15. • Mézborkészítés (Kis 
Újság, 1927. szeptember 15) • Tanul-
ságos állatmese szőlősgazdáknak ( 
Borászati lapok, 1924. július 31.) • A 
borhamisítások hajdanában (Borászati 
Lapok 1938. január 8.)

„A gazda tervez, az időjárás végez”
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Lukácsi Ferenc, CVSE Darts 
Szakosztálya: – „A Kismé-
hecske Vendéglő adott lehe-
tőséget, hogy felállítsunk 6 
darts pályát és a COVID-19 
megelőzés fi gyelembevételé-
vel a hosszú szünet után ismét 
folyamatos dartsélet lehetett 
egy ideig Cegléden. A CVSE 
is lehetőséget biztosít, hogy 
a székhelyéül szolgáló sport-
csarnokban további 4 pálya 
kerüljön kialakítása, ezek a 
közeljövőben elkészülnek. A 
Cegléd, Páva u. 3. szám alatt 

található teremben pedig hét-
fő és szerda az edzésnap, 18:00 
és 21:00 óra között vannak, 
illetve voltak nyitva a pályák. 
Az edzések ideje alatt a ven-
déglő csak a sportrendezvény 
miatt üzemelt. A folyamato-
san változó megelőzési szabá-
lyok és óvintézkedések miatt 
a Facebook-n, a cvse.darts.hu 
oldalon jelentek meg az edzé-
sen betartandó szabályok. A 
veszélyhelyzeti intézkedések 
miatt azonban bizonytalan 
ideig nincs most edzés sem. 

A Dreher Magyar Darts 
Liga 2020-as évada véget ért, 
a Közép-Kelet Magyarországi 
Régió ranglistájának első he-
lyén a CVSE dartsosa, Tóth 
Mihály végzett. Az orszá-
gos döntőre a régió legjobb 
18 játékosa szerezte meg az 
indulási jogot, a 18-ból 5 
játékos a CVSE versenyző-
je. Tóth Mihály tehát az első 
lett, míg Kotlár Botond az 
ötödik, Varga J. Zsolt a tize-
dik, Nagy Richárd a tizen-
kettedik, Zsengellér József 
a tizenhatodik helyen zárt a 
ranglistán, amelyen összesen 
118 játékos szerepel, közü-
lük 15-en a CVSE tagjai. Az 
országos döntőn, november 
15-én 128-as főtábla lett vol-
na, egyenes kieséses rendszerű 
lebonyolítással, tehát az ered-
ményt nagyban befolyásolja a 
sorsolás. Nagyon bíztunk a jó 
szereplésben minden ceglédi 
játékos esetében. A veszély-
helyzet miatt azonban most 
töröltek minden idei versenyt 
a szövetségben. Reméljük, 
hogy nem kell sokat várnunk 
a folytatásra!

Új helyszínen nyílt lehetőségük a ceglédi dartsosoknak pályák 
felállítására. A korlátozó intézkedések miatt most szünetelte-
tik az edzéseket és elmaradt az az országos döntő is, amelyre 
nagyon készültek a CVSE versenyzői. De a szakosztály vezetése 
és persze a játékosok is bíznak benne, hogy mihamarabb nor-
malizálódik a helyzet.   

KÉNYSZERSZÜNET DARTSBAN IS
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Ami az utánpótlást illeti, 
sajnos a kialakult helyzetben 
2020-ban nem tudtuk folytat-
ni a diák amatőr versenyeink 
szervezését. A tavasz kezdetén 
a ceglédi Dózsa Kollégiumban 
állítottunk fel darts pályát, 
Farkas Albert intézmény-
vezető úrral megkötött meg-
állapodás alapján, de mire 
elkészült, bezárták a vírus 
miatt az intézményt. Azóta 
sem tudtuk ezt a programot 
újraindítani. A korábbi diák-
versenyeinken tűnt fel Kotlár 
Botond, a Ceglédi SZC Köz-
gazdasági és Informatikai 
Technikum tanulója, aki 2020. 
augusztusában kezdett verse-
nyezni. A felnőttek mezőnyé-
be üstökösként robbant be, 
utánpótláskorú játékosként 
a Liga-versenyeken hat dön-
tőt játszott, ebből kettőt meg 

is nyert. Volt még további 
kettő elődöntője is, és így a 
felnőtt ranglista 5. helyén 
végzett. Az október végén 
megrendezett Dreher Hun-

garian Darts Open Classic 
Boys versenyszámán pedig 
hatalmas diadalmenetet köve-
tően, kiváló játékkal a bajnoki 
címet is elhódította. Az után-
pótlás Magyar Kupa egyéni 
versenyében az 5. helyen, míg 
párosban a 3. helyen végzett. 
Páros partnere Polonyi Zoltán, 
a Jászladányi ESE versenyző-
je volt. Felkészülését Kovács 
István, a Szolnoki Baglyok 
Darts Club tagja segíti. Bí-
zunk benne, hogy a járvány 
végeztével a diákversenyeket 
újrakezdhetjük és Botondhoz 
hasonló tehetségekre bukka-
nunk. A szakosztály további 
hírei, eseményei a Facebo-
ok-n, a cvse.darts.hu oldalon 
és a CVSE Darts Szakosztály 
csoportban megtalálhatók. 
Szeretnénk minél hamarabb 
az újraindulásról hírt adni!” 

VGM 
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Megjelentek a kormány janu-
árban induló otthonfelújítási 
támogatásának részletei. A 
gyermekeket külön-külön 
nevelő elvált szülők osztoz-
hatnak a támogatáson is, de 

ha a két szülő közül csak az 
egyik nevel gyermeket, akkor 
csak ő a jogosult. Fontos az 
is, hogy az otthonfelújítási 
programra csak az pályáz-
hat, akinek legalább egy éves, 

folyamatos tb-jogviszonya 
van, maximum 30 nap meg-
szakítással – de a felsőoktatási 
jogviszony is számít –, továb-
bá az utolsó három hónapban 
az álláskeresési járadék és a 
nyugdíj mellett végzett mun-
ka is fi gyelembe vehető. Az 
otthonfelújítási programban 
maximum 3 millió forint tá-
mogatás adható, a számlákat 
összegyűjtve, utólag téríti 
meg az állam a költségek felét, 
amiben az anyagköltség és a 
szakemberrel végeztett munka 
díja is elszámolható. 

INGYEN NET 
A decemberi számlán jelenik meg a 30 
napos internet díjmentesség – közölték 
a szolgáltatók, miután a miniszterelnök 
bejelentette: a nappali tagozaton tanuló 
középiskolások és a tanárok egy hónapon 
át ingyen kapják a digitális oktatáshoz szük-
séges internetet. A 30 napos ingyenességet 
az integrált csomagot használó ügyfelek is 
igénybe tudják venni, mert a számlán az 5% 
ÁFA-tartalommal bíró internetszolgáltatás 
eleve külön tételként jelenik meg. Az ingyen 
net nem jár automatikusan, azt igényelni 
kell a szolgáltatóknál.

OTTHONFELÚJÍTÁSI PROGRAM
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Minden hétköznap 18 órától 
nézze nálunk a helyi híreket!



24. oldal

Suzuki Hybrid 48V

Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés és Szerviz

t


