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Az Országos Gyógyszerészeti és Élelme-
zés-egészségügyi Intézet határozata értel-
mében 2017. január 1-jétől megváltozik a 
ceglédi gyógyszertárak ügyeleti/készenléti 
rendje!

Munkanapon és folyó évben rendeletben 
rögzített rendkívüli munkanapon az ügyeltet 
ellátó közforgalmú gyógyszertár 20.00 óráig 
tart nyitva. Az ügyelet munkanapon és folyó 
évben rendeletben rögzített rendkívüli munka-
napon 20.00 órakor kezdődik és 22.00 óráig 
tart, majd a közforgalmú gyógyszertár 22.00 
órától a település gyógyszertárainak másnap 
reggeli nyitásáig vagy az ügyelet kezdetéig 
készenléti szolgálatot teljesít.

Szombaton (pihenőnapon) az ügyelet 
13.00 órakor kezdődik és 22.00 óráig tart, 
majd a közforgalmú gyógyszertár 22.00 órá-
tól a település gyógyszertárainak másnap 

reggeli nyitásáig vagy az ügyelet kezdetéig 
készenléti szolgálatot teljesít. Vasárnap 
vagy munkaszüneti napon az ügyeleti az 
ügyelet 8.00 órakor kezdődik és 22.00 óráig 
tart, majd a közforgalmú gyógyszertár 22.00 
órától a település gyógyszertárainak másnap 
reggeli nyitásáig vagy az ügyelet kezdetéig 
készenléti szolgálatot teljesít.

A készenléti szolgálat időtartama alatt 
gyógyszerész nem tartózkodik a gyógyszer-
tárban! A készenlétet ellátó gyógyszerész 
legfeljebb 30 perces várakozási időn belül 
a betegforgalom rendelkezésére áll, és a 
készenléti ügyeletet tartó gyógyszertár 
bejáratánál kifüggesztett telefonszámon 
érhető el.

A gyógyszertárak a törvényi előírásnak 
megfelelően kötelesek közzé tenni az ügyeleti, 
és készenléti ügyeleti elérhetőségüket, vala-
mint az ügyeletet/készenléti ügyeletet teljesítő 
gyógyszertár nevét, címét, elérhetőségét.

A készenléti ügyeletet teljesítő gyógyszertár 
elérhetőségéről a központi orvosi ügyeleten 
ellátásra kerülő betegek felvilágosítást kapnak.

A készenléti telefonszám 22.00 órától 
reggel 8.00 óráig hívható.

Dr. Diósgyőri Gitta
jegyző

Tájékoztató a ceglédi közforgalmú gyógyszertárak 
ügyeleti rendjének változásáról
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Városháza

Cegléd Város Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzatával kötött 
megállapodás felülvizsgálatá-
val indult az tárgyalási nap, 
mivel a nemzetiségek jogairól 
szóló törvény értelmében a 
megállapodást minden év ja-
nuár 31-ig felül kell vizsgálni. 
A mostani döntés értelmében 
a 2014. decemberében kötött 
megállapodást változatlan 
tartalommal fenntartja a hely-
hatóság.

A képviselő-testület – ener-
giahordozónként önállóan 
tárgyalva - döntött arról, hogy 
az önkormányzat, valamint 
intézményei és gazdasági 
társaságai összes, üzletileg 
racionális fogyasztási helye 
vonatkozásában csoportos 
földgázbeszerzést, valamint 
villamosenergia-beszerzést 
folytat le. Az önkormányzat 
gesztorálásával zajló beszer-
zési folyamat földgáz esetében 

az ez év októberétől 2019. 
október elsejéig terjedő, míg 
a villamosenergia-beszerzés 
vonatkozásában 2018. janu-
ár és 2019. december közötti 
időszakot öleli fel. A közbe-
szerzési eljárások lefolyta-
tásával a Sourcing Hungary 
Szolgáltató Kft -t bízták meg.

A Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium pályázati forrását 
kihasználva belterületi utak 
fejlesztésére pályázik Cegléd. 
Sikeres pályázat esetén tizen-
nyolc (plusz két, tartalékként 
jelölt) belterületi utca részben 
vagy egészében megújulhat. A 
105 millió forintos költségigé-
nyű projekt ötmilliós önerejét 
az önkormányzat a 2017-es 
pályázati keretéből biztosítja. 
A pályázati anyagot a Ceglédi 
Városfejlesztési Kft . készíti elő.

A hulladék-nagykereskede-
lemmel foglalkozó Lom-Fém 
2006 Kft . tervei között szere-
pel építési törmelék-lerakó, 
autó és gépbontó, valamint 
autószerelő-műhely létesítése, 
amely tevékenységek ellátá-
sára jelenlegi telephelyének 
területe nem elegendő. A 
cég ügyvezetőjének kérelme 
alapján az önkormányzat – a 

Az új esztendő első képviselő-testületi ülésén többek között cso-
portos földgáz- és villamosenergia-beszerzésről, belterületi utak 
fejlesztési pályázatáról, az M 4-es gyorsforgalmi út fejlesztését 
segítő településrendezési eszközök módosításáról, támogatási 
kérelmekről, valamint polgármesteri és alpolgármesteri illet-
mények változásáról döntöttek. Jó hír, hogy már a harmadik 
negyedévet zárja lejárt önkormányzati tartozásállomány nélkül 
a helyhatóság.

TOVÁBBRA IS STABIL AZ ÖNKORMÁNYZAT 
GAZDASÁGI HELYZETE

Ülésezett a képviselő-testület
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cég tulajdonát képező – Tör-
teli úti terület ipari övezetté 
nyilvánítását megelőző terv-
módosítást támogatja. Az át-
soroláshoz szükséges terület-
rendezési terv módosításának 
költségviselője és benyújtója 
a Lom-Fém 2006 Kft .

Az M 4-es gyorsforgalmi 
út Ceglédet érintő fejlesztése 
okán, a főút Cegléd és Abony 
közötti szakaszára vonatko-
zóan, Cegléd város hatályos 
településrendezési eszkö-
zeinek (TSZT, HÉSZ, SZT) 
módosítása időszerűvé vált, 
amelyet szakmai előkészítés 
után a képviselő-testület el-
fogadott. Korábban a helyha-
tóság határozatban támogatta 
a város településrendezési 
eszközeinek módosítását a 
kiemelt jelentőségű fejlesztés 
érdekében.

A VBW CEKK Cegléd női 
NB I/A-s kosárlabda-csapa-
tát működtető Gerje Sport 
Kft. rendkívüli támogatási 
kérelemmel fordult az ön-
kormányzathoz. A női csapat 
– a hazai sporttársadalom elis-
merését is kivívva – rendkívül 
jól szerepelt az Európa Kupa 
csoportkörében, bejutott a 
legjobb 16 csapat közé. A TTT 
Riga elleni oda-visszavágó 
rendszerű mérkőzések több, 
mint hétmillió forintos kiadá-
sainak enyhítésére kért támo-
gatást kétmillió forint erejéig 
biztosítja az önkormányzat.

A GERJE-SZTŐK Helyi Vi-
dékfejlesztési Közösség Egye-
sület bonyolítja 2014. és 2020. 

közötti időszakban a ceglédi 
statisztikai kistérségben a Vi-
dékfejlesztési Program LEA-
DER fejezetét. Az egyesület 
a felmerülő kiadásait utólag 
számolhatja el, így az ön-
kormányzattól kér működési 
kiadásaira kölcsönt, amelyet 
hárommillió forint erejéig biz-
tosított az önkormányzat. Az 
egyesület a kistérségben – az 
említett programból induló – 
pályázatokkal, programokkal 
több önkormányzat fejlesztési 
lehetőségeihez járulhat hozzá.

Jó híreket közölt a Pénzügyi 
Iroda a városi önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről. 2016. 
IV. negyedévének végén nem 
volt nyilvántartott tartozása 
az önkormányzatnak, a 2016. 
december 31-ig beérkezett 
és befogadott számlák pénz-
ügyi teljesítése megtörtént, a 
költségvetési rendelet szerinti 
önkormányzati támogatások 
teljes összegben átutalásra 
kerültek. Ez már a harma-
dik olyan negyedév, amelyet 
önkormányzati tartozásállo-
mány nélkül zár a helyható-
ság, és örömteli, hogy a mű-
ködési feladatok teljesítéséhez 

likvidhitel igénybevételére 
sem került sor az elmúlt esz-
tendőben.

Törvényi előírások válto-
zását lekövetve változott a 
polgármester és az alpolgár-
mester illetménye. 2017. janu-
ár 1-jétől az eddigi illetmény 
a törvénymódosítás következ-
tében 33,3 %-kal emelkedik.

Cegléd Város Önkormány-
zata a fi zető parkolók előírásá-
ról szóló rendeletét legutóbb 
2017. január 1-jei hatállyal, 
átfogóan módosította. Ebben 
hangsúlyos szerepet kapott az 
ingyenes parkolást lehetővé 
tevő technikai bérlet szabályo-
zása. Időközben a Toldy Fe-
renc Kórház és Rendelőintézet 
öt gépjárműre kérelmezett 
ingyenes parkolási lehetősé-
get, a város területén működő 
fi zető parkolók használatára. 
Az általa kijelölt gépjárművek 
a tevékenységi körébe tar-
tozó feladatokat végzik. Az 
elmúlt időszakban felmerült 
a díjmentes parkolás lehetővé 
tétele azon önkormányzati al-
kalmazottak részére is, akik a 
fi zető parkolót érintő övezet-
ben, munkaidőben, munka-
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végzés céljából használják a fi -
zető parkolóhelyet. A rendelet 
módosítása a polgármesteri 
kijelöléssel rendelkező gép-
járműveknek lehetővé teszi 
az ingyenes parkolást.

Cegléd Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
pályázatot ír ki a Bölcsődei 
és Védőnői Igazgatóság úgy-
nevezett „magasabb vezető, 
intézményvezetői beosztás” 
2017. október 1-jétől 2022. 
szeptember 30-ig történő ellá-
tására, mivel az eddigi vezető 
megbízása ez év szeptember 
30-án lejár. Az ütemterv sze-
rint a pályázat beadási határ-
ideje március 31., a részletes 
pályázati kiírás hamarosan 
megjelenik.

Tavaly decemberében tár-
gyalta a képviselő-testület a 

Nemzeti Stadionfejlesztési 
Program keretében, a Ma-
lomtó szélen épülő új lelátó 
ügyét. A kivitelezésre be-
érkezett egyetlen ajánlat ösz-
szege magasabb volt, mint a 
rendelkezésre álló fedezet, 
ezért a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a hiányzó pénzt 
biztosítja annak érdekében, 
hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményes és a kivitelezésre 
vonatkozó vállalkozási szerző-

dés megköthető legyen. A két 
testületi ülés között eltelt idő-
szakban azonban a kormány, 
a ceglédi labdarúgó sportlé-
tesítmény-fejlesztés forrás-ki-
egészítéséről döntött, és a 
korábban megítélt 400 milliós 
támogatáson túl további 44 
millió forinttal támogatta a 

beruházást, így a pénzügyi 
fedezet önkormányzati önerő 
nélkül is rendelkezésre áll, 
ezért a decemberi határozatát 
a testület visszavonta.

Döntés született arról, hogy 
az önkormányzat a Vakok és 
Gyengénlátók Közép-Magyar-
országi Regionális Egyesületé-
nek Alkotmány utca 11. szám 
alatti irodájára vonatkozó 
használati szerződését 2017. 
december 31-ig meghosszab-

bítja, valamint, hogy, mint 
fenntartó – ügyelet szervezése 
mellett – engedélyezi a Dózsa 
György Utcai Tagbölcsőde 
nyári zárva tartását augusz-
tus 7-étől augusztus 18-ig. 
E mellett 2017. április 21-én 
szakmai nap keretében, neve-
lés, gondozás nélküli munka-
napon a „Bölcsődék Napját” 
ünnepelhetik az ellátásban 
dolgozók.

Zárt ülésen vizsgálta a kép-
viselő-testület Takáts László 
polgármester összeférhetet-
lenségi ügyét, ahol megálla-
pítást nyert, hogy az össze-
férhetetlenség nem áll fenn.
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SZELEKTÍV HULLADÉK-
GYŰJTÉS HAVONTA 

KÉTSZER
Az „ÖKOVÍZ” Nonprofi t Kft . 
tájékoztatása szerint, az új esz-
tendőben a kommunális hul-
ladékgyűjtés rendje változatlan 
marad, míg szelektív hulladék-
gyűjtésre ez évtől már havi két 
alkalommal indít gyűjtőautókat 
a közszolgáltatást végző cég. 
Minderről a társaság ügyveze-
tője sajtótájékoztatón számolt 
be. (Bővebb információ: www.
okoviz.hu)

TÁRLAT 
A VÁRKONYIBAN
A Várkonyi István Általános 
Iskola, valamint a Ceglé-
di Városvédő és Szépítő 
Egyesület szervezésében 
„Fiatalok az épített és ter-
mészeti környezet védelmé-
ért” című országos pályázat 
alkotásainak válogatásából 
nyitottak meg kiállítást, a 
tanintézmény Rákóczi úti 
épületének aulájában.

Elkezdődött a munkaterület átadás, 
kezdődhet az M4-es gyorsforgalmi út építése
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Híreinket bővebben megtalálják a Ceglédi Városi Televízió facebook oldalán és a www.ctv.hu oldalon!

GALAMBKIÁLLÍTÁS 
CEGLÉDEN
Galambkiállítást tartott a V-184 Ga-
lamb-és Kisállat Tenyésztő Egyesület 
a ceglédi Zsinagógában. Az egyesü-
let 47 tenyésztővel 380 db galambot 
állított ki, melyek közül 27 galamb 
Kiállítás-győztes címet kapott. A ki-
állítás végén a győztes galambok közül 
kiválogatták a rendezvény 3 legszebb 
galambját, melyet ceglédi tenyésztők 
nyertek az idén.

TŰZIFA 
AJÁNDÉKBA

Rászoruló családok-
nak vitt tűzifát a Hit 
Gyülekezetének ceglédi 
csoportja. Leginkább a 
Szűcs telepen élőket se-
gítették az adománnyal. 
Családonként mintegy 
5 mázsa fát vittek, de 
meleg ruhákat és élel-
miszert is osztanak a 
közeljövőben.

Elkezdődött a Malomtó széli lelátó bontása

hírek
innen-
onnan
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95 ÉVESEN IS 
TEVÉKENY ÉLETET ÉL

Olvas,tévét néz, úszni jár, műveli a kertjét 
és mindennap biciklizik a 95. születés-
napját ünneplő Takács Benjámin. A jeles 
ünnep alkalmából a polgármester, Takáts 
László is köszöntötte a kedves, jó humorú 
Beni bácsit. A szépkorú úr azt mondja: 
világéletében dolgozott, mindig utálta a 
tétlenséget, de a hosszú élethez kell még 
a szeretet és sok mozgás is.

A BEDEI CSATÁRA 
EMLÉKEZTEK
Ünnepi műsorral és koszorúzással 
emlékezett az önkormányzat a Bedei 
csata 168. évfordulójára a Bedei em-
lékműnél és Perczel Mór szobránál. 
Az ünnepi műsor a Losontzi István 
Iskola és Kollégiumban indult, ahol a 
diákok és felkészítőik jóvoltából szó-
ban és képekben is megelevenedtek 
a Pál napi csata és a szabadságharc 
eseményei, valamint felcsendültek 
1848-as katonadalok is.

Minősített Könyvtár 
címet kapott 
a ceglédi Könyvtár

Kultúra Napja alkalmából a Pesti Vigadóban adta át a 
kultúráért felelős államtitkár a díjat. A Minősített könyv-
tári cím elnyerésére pályázni kell és szigorú feltételeknek 
kell megfelelni. A beérkezett pályázatokat a Könyvtári 
Minőségügyi Bizottság bírálta el az írásos anyagok és a 
helyszíni szemle alapján.
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CEGLÉD AZ EGYIK 
ÁLLOMÁSA AZ 
ORSZÁGOS VERSENYNEK
Idén is Cegléd lesz az egyik állomása 
a legnagyobb magyar kerékpárver-
senynek. A Tour de Hongrie június 
27-én rajtol, a mezőny három nappal 
később érkezik Ceglédre. A bicikli-
seknek összesen 750 kilométert kell 
teljesíteniük, a végcél a budapesti 
Várkert Bazár lesz. Takáts László 
polgármester úgy fogalmazott: reméli 
még sokáig otthont adhat a város a 
versenynek.

ELHUNYT 
DR. SEBÓK PÁL

Váratlanul elhunyt 
DR. SEBÓK PÁL, 

a Toldy Ferenc Kórház se-
bész-érsebész főorvosa. Az 
intézmény saját halottjának 
tekinti, temetéséről később 

intézkednek. 

Az Európa-Kupa legjobb 8 csapata között 
a CEKK!
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– Dél-Amerika nem ép-
pen itt van a szomszéd-
ban. Hogyan kerültek 
hozzád a szitanyoma-
tok? Milyen országokat 
érint a tárlat?

– A képek Fábry József ba-
rátom hagyatékából kerültek 
hozzám. Ezzel a kiállítással 
az Ő emlékének is szeretnék 
adózni.  A kiállításra kiválasz-
tott közel 40 grafi ka Argentíná-
ban, Venezuelában, Kolumbi-
ában, Mexikóban, Brazíliában, 
Guatemalában, Kubában és 
Ecuadorban készült.

– Hogyan lett a jazz-
dobos, majd sajtófotós 
Fábryból kiállítás szer-
vező?

–Vége a II. világháborúnak. 
A húsz éves Fábry Jóska, – aki 
építésznek készül – megnyer 
egy dobosok számára kiírt 
tehetségkutató versenyt és a 
legendás Chappy zenekarban 
találja magát. Ezután Linz 
és München következnek, 
ahol Jutta Hipp és Charly 
Tabor zenekaraiban játszik. 
1950-ben Fábry úgy dönt, 
hogy kivándorol Amerikába. 

Miután ott dobosokból éppen 
túltermelés van és a vasfüg-
göny mögül érkezőket amúgy 
sem fogadják szívesen, valaki 
megsúgja neki, hogy pró-
bálkozzon Dél-Amerikával: 
Venezuela például nem olyan 
kemény dió. Ott azonnal el is 
helyezkedik jazzdobosként. 
Miközben szórja a szinkó-
pákat, szeretett fényképező-
gépéről sem feledkezik meg. 
Egy pályázatra beküld néhány 
fotót, ami hatalmasat fordít 
az életén. Cornell Capa (Ro-
bert Capa öccse) beajánlja őt 
a LIFE magazinhoz, aminek 
eredményeként hosszú időn 
át minden jelentős dél-ame-
rikai eseményről Fábry visz 
tudósítást. 1970 után a keres-
kedelmi televíziók felfalják a 
LIFE magazint. Fábry Jóska 
a lap megszűnését követően 
dokumentumfi lmeket kezd 
forgatni a dél-amerikai embe-
rek életéről. A közel harminc 
film egyike a New York-i 
Nemzetközi Film- és Televí-
ziós Fesztiválon aranyérmet 
is nyer. De Jóskát nem csak 
a film, a képzőművészet is 
foglalkoztatja. Számtalan ki-
állítást szervez latin-amerikai 

Februárban, ismét egy különleges tárlat helyszíne lesz a Ceglé-
di Galéria. A szóban forgó kiállítási anyag a Dél-Amerikában 
1970-1990 között folyamatosan megrendezett AGPA (artes 
gráfi cas panamericanas) sorozat része. Kármán Sándor gyűj-
teményéből kerülnek most falra.

MESTERSÉGEM CÍMERE: 
SOKOLDALÚ JAZZDOBOS
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grafi kusok népszerűsítésére. 
Abban az időben a fi atalok la-
kásaik díszítésére nem tudnak 
drága olajképeket vásárolni, 
ezért egyre népszerűbbek a 
nagyméretű színes poszterek, 
melyeket a grafi kusok szita-
nyomással sokszorosítanak. 
Ezekből a szitanyomatokból 
az évek során több százat 
gyűjt össze.  Minden elért 
sikere ellenére 2004-ben úgy 
dönt, hogy feleségével öreg 
napjaikra hazaköltöznek Ma-
gyarországra.

–Hogyan folytatta itt-
hon az életét?

– Megkapja a Magyar Köz-
társasági Érdemrend lovag-
keresztjét a magyar-venéz 
kultúra népszerűsítése terén 
végzett munkájáért. Renge-
teg megvalósításra érdemes 
tervet ápol, nyitott minden 
kapcsolatfelvételre, de egész-
sége fokozatosan romlik és 
sajnálatos módon 2012-ben 
elveszítjük Őt. A szitanyomat 
gyűjteménye ezután hozzám 
kerül és 25 év mappában töl-
tött év után egy részük most 
újra látható lesz.

– A Dobmúzeum is őriz 
emléket Fábry Józseftől. 
A legkedvesebb relikvi-
áid között szoktad emle-
getni azt a Rogers dob-
felszerelést, amely mesés 
úton került hozzád.

– A sztori úgy ahogy van 
hihetetlen! 1970-ben éppen 
Budapesten végzem a kira-
katrendező iskolát. Az iskola 
négy ház távolságra van a 

Rákóczi úti hangszerbolttól, 
ahol gyakran megfordulok. 
Egy külföldi hangszereket 
bemutató kiállítás bontása 
után a hangszerek egy része a 
Rákóczi úti üzletbe kerül. Itt 
látok először amerikai Rogers 
dobfelszerelést, melynek töké-
letessége egyszerűen levesz a 
lábamról. Árcéduláján har-
mincezer forint szerepel, ami 
akkor 30 havi fi zetésemnek 
felelt meg. Egy új fogalmat kell 
megtanulnom: az elérhetetlen 
vágyak kategóriáját.

Fábry József ekkor már rég-
óta Caracasban él, ahol 1970-
ben egy magyar üzletember 
hangszerboltot nyit. Jóska 
elmeséli neki, hogy „előző 
életében” jazzdobos volt és 
nagyon hiányzik neki egy 
hangszer, amihez bármikor 
odaülhet. „Egy Rogerset sze-
retnék! Olyat, amilyet Buddy 
Rich vagy Shelly Manne is 
használ!” Az izgalmas rózsa-
szín osztrigakagyló színű sze-
relés vászon tokokban érkezik. 
Soha nem játszik rajta. Haza-
költözésük után Markovics 
Ferenc fotóművész barátom 

hozza el Jóskát és feleségét 
2005-ben a Dobmúzeum-
ba. A ceglédi látogatást pesti 
visszahívás követi, ahol a sok 
fotós és fi lmes relikvia mellett 
megmutatja Rogers dobfel-
szerelését is. „Látom, tetszik 
neked! – mondja. Egyszer 
majd úgyis a múzeumé lesz.” 
Ezután hónapok telnek el. 
Találkozunk még néhányszor, 
de sötét felhők gyülekeznek 
az égen, Józsi egészsége meg-
rendül, aztán egyszer kapom 
a gyászhírt… Később felesé-
ge felhív: „Itt van ez a dob, 
amit neked ígért. Mikor tudsz 
érte jönni?” Megbeszélünk 
egy időpontot és elhozom 
a különleges ajándékot. Ha 
valaki 1970-ben, amikor bele-
szerettem a kirakatban lévő 
Rogers dobba, azt mondta 
volna, hogy „ezt éppen most 
vásárolják meg neked Vene-
zuelában, egyet sem fognak 
ütni rá, és ha van negyven év 
kitartásod, majd megtalálnak 
vele és neked ajándékozzák,” 
hát minimum kételkedem. De 
ez történt!

KozI
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A sokak által ismert lelkész 
ma a kanadai Windsorban 
él és dolgozik. Tavaly ősszel 
a Niagara vízesés és a Wind-
sorral szemben lévő detroiti 
Ford autógyár megtekintése 
során ellátogattam egykori 
földinkhez.

– Miért vált köddé Ceg-
lédről szinte pillanatok 

alatt?
– Nyolc éve, éppen 55 esz-

tendősen úgy éreztem, hogy 
összenyom a sok feladat és 
nem marad időm feltöltekez-
ni, úgy dolgozni pedig értel-
metlen. Évente száznál is több 
temetésem volt, rendszeresen 
tartottam istentiszteleteket és 

a református iskola működte-
tésének, irányításának a gond-
ja többségében rám hárult, a 

nagytemplom tatarozásáról és 
a temetők fenntartásáról már 
nem is beszélek. A politiká-
ban nagyot csalódtam, nem 
jó irányba fordultak a dol-
gok, munkatársaim se voltak 
megfelelőek, lelkésztársaim 
se sokat segítettek, hogy jobb 
legyen az összhang. Gondol-
tam egy nagyot, változtatok 
ezen. Nagyon vágytam egy 
olyan világba, ahol szabadság 
van, ahol nem parancsolnak 
a papoknak, s nem kell iga-
zodni semmilyen politikai 
irányzathoz, csak az Istenhez. 
Feleségemmel, Zsuzsikával 
nyugodt szívvel jöttünk el, 
mert mind az öt gyerme-
künk felnőtt. Persze nemcsak 
szkájpon, hanem személyesen 
is találkozunk egymással; 

A rendszerváltást követően egyik pillanatról a másikra úgy 
robbant be a közéletbe a Cegléd – Nagytemplom Református 
Egyházközségének lelkésze Lizik Zoltán, mint egy bomba. 
Pedig ismerték jól, mert nagy előkészítője volt a helyi rend-
szerváltásnak. Ott ült a testületi üléseken, a lokálpatrióták 
tanácskozásain, az ökumenikus rendezvényeken, a városi kul-
turális programokon s aktív szorgalmazója volt a régi egyházi 
iskolák visszacsatolásának. Majd hirtelen úgy eltűnt, mintha 
a köd nyelte volna el, 28 év után.

  Nem vált köddé

Ceglédi lelkipásztor Kanadában
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kivel Magyarországon, kivel 
Angliában, kivel Írországban, 
mert ők is többfelé élik már 
az életüket.

– Miként került Kana-
dába?

– Amerikai utam során 
bejelentkeztem a Los Ange-
lesben élő református püs-
pökhöz, Szabó Sándorhoz, aki 
bodroghalmi volt, mint apám. 
Hozzá az Egyesült Államok-
ban szolgáló lelkipásztor ba-
rátom útján kerültem, akinek 
a felesége Cegléden szült, s 
ezalatt nálunk laktak. A püs-
pök ajánlotta a megüresedett 
windsori egyházközséget, 
amely szervezetileg a mai 
napig hozzájuk tartozik. Ők 
akkor meghallgattak, meg-
hívtak lelkészüknek, én pedig 
igent mondtam. Szeretem eze-
ket az embereket, úgy élünk, 
mint egy nagy család. Életük 
mindegyiküknek kész regény.

Az 1933-as megalakulás-
kor még 94 főt számláltak 
itt elődeink, ma már sajnos 
kis gyülekezet vagyunk, há-
romtucatnyi taggal és kétszer 
annyi támogatóval. Erdélyből 
mostanság egyre több fi atal 
jön át egy helybéli céghez, 
ahol sok magyar gépkocsi-
vezető dolgozik. Ők nagyon 
elfoglaltak, most alapozzák 
jövőjüket, családi életüket, 
de kedvesek, aranyosak, első-
sorban ünnepekkor jönnek 
istentiszteletre, de azért az 
esküvőket, keresztelőket a 
templomban tartják.  

– Egyik első intézkedé-

seként miért vetette le 
a csillagot a templom 
tornyáról?

– Igaz, hogy a legtöbb ameri-
kai és kanadai kálvinista temp-
lom csúcsán ötágú csillag dísz-
lik. Ám annak, velem együtt 
sok magyar ember számára 
rossz emlékeket idéző jelentése 
van. Úgy gondoltam, semmi 
keresnivalója egy kommunista 
jelképhez hasonló, ötágú csil-
lagnak az Isten háza tetején.

– Az itt élő magyarok 
összetartozásának erő-
sítésében mekkora sze-
repe van Önnek?

– Templomunk a reformá-
tusoknak eladó meggyengült 
evangélikus eklézsia híveinek 
segítését éppúgy szolgálja, 
mint ahogy bárkit. Ha valaki 
megbetegszik, azonnal meg-
látogatom. Egyedül én vagyok 
itt helyben lakó lelkész. Akad 
olyan másvallású ember, aki 
rendszeresen eljön hozzánk 
istentiszteletre az ökumené je-
gyében. Mi nyitottak vagyunk 
ebben a kérdésben.

Bekapcsolódtam a Magyar 

Ház kulturális programjainak 
a szervezésébe. A nemzeti 
ünnepeken túl megemléke-
zünk a Magyar Kultúra, a 
Költészet és a Magyar Nyelv 
Napjáról is. Gyakorta állítunk 
össze zenés, dalos, verses és 
prózai műsorokat. Közremű-
ködésemmel több emigráns 
visszaemlékezését, s verseit 
kiadtuk, a prédikációim gyűj-
teményével együtt. Készítet-
tünk többek között magyar 
történelemi ismereteket tar-
talmazó könyvet, bibliát és 
versválogatást is. Feleségem 
a hétvégi Magyar Iskolában 
tanítja a gyerekeket.

A magyarok hajdan több ut-
cában laktak errefelé együtt, s 
öt templomuk, öt kultúrházuk 
és öt egyletük volt. Mára két 
református templomunk, és 
egy kultúrházunk maradt. 
Elsősorban református lelkész 
vagyok, de természetesen én is 
igyekszem őrizni a magyarság 
lángját Windsorban. Büszkék 
vagyunk magyarságunkra, s 
Magyarországra. 

Kőhalmi Dezső
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Az eseményen Hánka Levente 
református lelkipásztor kö-
szöntötte a vendégeket: – Ha 
felidézem őseink emlékét, 
akkor úgy lehet igazán tisz-
telegni előttük, ha a lehető-
séget látjuk magunk előtt és 
mi töltjük meg tartalommal. 
Ám nem mindegy, hogy mi-
lyen tartalommal – mondta.

Ezt követően köszöntőt 
mondott Földi László ország-
gyűlési képviselő: – Olyan 
nemzet vagyunk, amelyet 
régen tépett a balsors, kul-
túráját mégis a legnagyobb 
elnyomások idején is képes 
volt átmenteni.

Fórizs Zoltán az Együtt 
Szaval a Nemzet program 

főszervezője köszönetet mon-
dott, hogy Cegléd felkarolta és 
befogadta az idei rendezvényt.

Takáts László polgármester 
ünnepi beszédében a magyar 
kultúra védelmének fontos-
ságáról beszélt: – Óvnunk, 
védenünk kell a magyar kul-
túrát, nem lehet a globalizáció 
áldozata, nem söpörheti el a 
tömegkultúra. Ha ezt elveszít-
jük, akkor mindent elbukunk. 
Óriási a felelősségünk, hiszen 
a mai felgyorsult világban so-
kaknak az a célja, az az érdeke, 
hogy elsöpörjön mindent, 
ami egyéni, mindent, amitől 
egyedi egy nemzet, egy or-
szág – mondta a polgármester.

****

Az ünnepi program kezde-
tén a 2016-os rendezvénynek 
helyet adó Szarvas adta át 
a stafétát Cegléd városának 
és a ceglédi Kossuth Lajos 
Gimnáziumnak, majd Jordán 

Tamás színművész és rende-
ző vezényletével a Himnuszt 
követően a reformáció évé-
hez kapcsolódva, Füle Lajos 
Tégy, Uram, engem áldássá 
című versével, valamint a 
Kossuth-nótával folytatódott.

****
A szavalást díjátadó ünnep-

ség követte. 2016-ban több 
mint 600 videót töltöttek fel 
a rendezvény Youtube-csa-
tornájára, ezek közül ötöt 
részesített elismerésben az 
esemény bíráló bizottsága. 
A kezdeményezés célja a ma-
gyar kultúra népszerűsítése és 
a magyar közösségek össze-
kapcsolása szerte a világon. 
Négy évvel ezelőtt a világ 

Ceglédről szavalt a nemzet a Magyar Kultúra 
Napján – Átadták a város kultúrájáért díjakat

Negyedik alkalommal rendezték meg január 22-én, a Magyar 
Kultúra Napján az Együtt szaval a nemzet programot. Idén Ceg-
léd és a Kossuth Gimnázium volt a kezdeményezés házigazdája 
a Református Nagytemplomban. Az eseményt videomegosztó 
portálon is közvetítették, így a jeles napon Ceglédről szavalt 
a nemzet öt kontinens magyarságának. A városi ünnepségen 
kiváló, értékteremtő munkájáért Fábri Attila, Volter Kálmán 
és Békés Mihály „Cegléd Város Kultúrájáért” elismerő okleve-
let vehetett át.
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több ezer magyar nyelvű is-
kolájának bekapcsolásával 
egy hosszú távú program 
indult útjára, melynek évente 
újabb és újabb határon belüli 
és külhoni település ad ott-
hont – Budajenő, Orosháza 
és Szarvas után az idei esz-
tendőben Cegléd.

****
A Református Nagytemp-

lomban adták át a Cegléd 
Város Kultúrájáért díjakat is. 
2017-ben Fábri Attila nyugal-
mazott katonatiszt a Kardos 
Pál Pedagógus Énekkar tagja, 
krónikása, a Dózsa György 
Honvéd Nyugdíjas Egyesület 
elnökségi tagja, Volter Kál-
mán a Ceglédi Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola 
gitár szakos tanára, zene-
szerző, diakónus, a Mária 
rádió szerkesztő-műsorveze-
tője, valamint Békés Mihály 
nyugalmazott alezredes, Pest 
Megye Művészetéért díjas al-
kotó, pipafaragó vehette át az 
elismerő oklevelet.

Az eseményt a Kossuth 

Gimnázium Leánykarának 
műsora és állófogadás zárta.

****
A 2017. évi Magyar Kultúra 

Napja Cegléd városa számára 
amellett, hogy befogadhatta 
és aktív szervezője lehetett 
nemzeti szavalásnak, azért is 
fontos, mert elindítója lehetett 
egy másik új kezdeménye-
zésnek az AQUAKULTÚRA 
nemzeti és nemzetközi prog-
ramjának.

Az esemény emlékére, Ceg-
léd városának a nemzeti és 
nemzetközi aquakultúrában 
betöltött aktív, jövőbeli sze-
repvállalásának szándéká-

val a Ceglédi Gyógyfürdő és 
Szabadidőközpont, valamint a 
vasárnapi rendezvény kiemelt 
támogatója, az ELEVEN Kft . a 
termálfürdőben egy nemzet-
közi viszonylatban egyedül-
álló interaktív, kreatív vizes 
játszóteret alakít ki a ceglédi 
és a Ceglédre látogató gyer-
mekek számára.

Az ünnepi program része-
ként bemutatott vizes játszó-
téren – Cegléd történelme 
mellett – megjelenik a Jedlik 
Ányos féle szikvíz, valamint 
a Rónay János féle ceglédi 
kanna is.
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TZUMO QUARTET – JAZZ KONCERT
Tzumo Árpád generációjának egyik legsikeresebb 
muzsikusa másfél évtizede halmoz sikert sikerre a 
hazai és nemzetközi színtéren. Az Egyesült Álla-
mok legnevesebb intézményeiben tanult, s olyan 
sztárokkal koncertezett, mint Wayne Shorter, 
Terence Blanchard és Kenny Garret.
A „Gimnáziumi Jazz esték” rendezvénysorozat 
következő koncertjére – február 8-án 19.00 órá-
tól – a ceglédi Városháza Dísztermében kerül sor. 
www.tzumoarpad.com

kulturális
paletta

FIATALOK AZ ÉPÍTETT ÉS 
TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT 

Február 9-ig tekinthető meg a Várkonyi István Általános 
Iskola Rákóczi úti épületének aulájában, a Város- és Falu-
védők Szövetsége által meghirdetett ,,Fiatalok az épített és 
természeti környezet védelméért” című országos pályázatra 
érkezett munkákból rendezett vándorkiállítás.  Idén több mint 
félszáz ceglédi diák vett részt a pályázaton, felkészítésükben 
meghatározó szerepe volt a Tetz Alapfokú Művészeti Iskolá-
nak. www.varkonyisuli.hu

Az oldalt összeállította: KozI

KLYOKOCSMAG, PUSKOREC ÉS 
ANNA-KAPOR

Február 9-én folytatódik a Hagyományok Háza 
Nyitott Műhelyében – a tavalyi évben indult – népi 
gyógyászatról szóló előadás-sorozat, melynek 
célja, hogy az érdeklődőkkel megismertesse a 
Kárpát-medencei hagyományos, népi orvoslás 
kutatásának legfőbb eredményeit. A sorozat idei 
első alkalmán Dr. Agócs Gergely egy nógrádi 
magyar pásztor, Pál István hatalmas növény-
ismereti és gyógyászati eljárásokkal kapcsolatos 

gyakorlati tudásáról tart előadást. www.
hagyomanyokhaza.hu
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TISZTELT LAKOSSÁG!
A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a vízgaz-
dálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi XLI. törvény 
hatályba lépését követően az engedély nélkül 
létesült vízilétesítmények (pl.: fúrt/ásott kutak) 
rendezése érdekében, a kérelmező mentesül 
a vízgazdálkodási bírság fi zetése alól ameny-
nyiben a vízjogi engedélyezési eljárást 2018. 
december 31-ig kezdeményezi.

A kérelemre indult vízügyi hatósági eljárási 
illetéke 5.000 forint, melyet illetékbélyeg for-
májában kell leróni.

Az intézkedés célja, hogy a megadott idő-
szakban a kérelmezők a vízkivételt biztosító 
vízilétesítményük további üzemeltetéséhez 
szankció alkalmazása nélkül juthassanak fenn-

maradási engedélyhez. Az engedély nélkül lé-
tesült vízkivételi helyek legalizálásához vízjogi 
fennmaradási engedély megszerzése szükséges. 
Az engedélyezés hatásköre megoszlik a helyi 
vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendel-
kező települési önkormányzatok jegyzői és a 
vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező 
hatóságok, azaz a fővárosi és kijelölt megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságok között.

Bővebb információért kérem látogassanak 
el a város honlapjára a www.cegled.hu oldal-
ra, valamint forduljanak bizalommal Kovács 
Miklós környezetvédelmi ügyintézőhöz a 
kovacs.miklos@cegledph.hu email címen, az 
53/511-423 telefonszámon, vagy személyesen 
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20. oldal

Fel-feltekintve a Csengettyűs 
temetőben járva, az ember te-
kintete egy nagy kőkeresztre 
szegeződik. Az már a távolból 
is jól kivehető, hogy – nem 
olyan régóta – más is kitűnik 
a kereszt tövében. A temető-
be ugyanis egy lélekharang 
került. 

****
A teljesség igénye nélkül 

pár szó a harangról, a Magyar 
Katolikus Lexikon szerint: ál-
talában a templom legkisebb 
harangja, melyet önmagában 
haldoklás, illetve haláleset-
nek, egy lélek e világból való 
távozásának hírüladására 
használtak. A harang több 
funkcióval is bír a lexikon-
ban olvasottak alapján. Hívja 
a híveket a haldokló mellé, 
hogy imáikkal kísérjék el 
élete legsúlyosabb perceiben 
(lélekváltság). Tudatja a halál 
beálltát a hívő közösséggel, s 
a megszólaltatás módja azt is 
kifejezte, hogy férfi  v. nő-e 

a halott. Este az Úrangyala 
imádság után a halottakért 
való imára hívja a hívőket. S 
végezetül a lélekajánlás és a 
haldoklókról való gondos-
kodás fontos eszköze volt, 
főként kisebb városi közös-
ségben és falun. Az élet mo-
dernizálása, a kórházi halál 
gyakorisága a lélekharang 
jelentőségét háttérbe szorí-
totta. Fontos megjegyezni: 
a lélekharang nem tévesz-
tendő össze a temetés alatti 
kiharangozással. 

****
Hornyák Imre 2016 októ-

berében ajándékozta a lélek-
harangot a Római Katolikus 
Plébániának. „A Ceglédre 
készített lélekharang egy 
kisméretű harang, mely 22% 
ón és 78% vörösréz ötvözete, 
56 kilogramm. Gyakorlati-
lag azt a célt szolgálja, hogy 
az utolsó útjára elkísérje az 
elhunytat. Amikor a ravata-
lozó előtt elhangzik a búcsú-

beszéd és a koporsót (vagy az 
urnát) felveszik, akkor meg-
szólal a lélekharang és addig 
szól, amíg oda nem érnek a 

sírhoz.  Amikor odaértek a 
sírhoz, akkor van még egy 
beszéd, és újból megszólal, 
amikor leengedik a kopor-
sót a gödörbe.” – tájékoztat a 
Csengettyűs temetőben levő 
lélekharang kezdeményezője. 
Mint mondja: az október vé-
gén elkészült harang Minden-
szentek napi felszentelését kö-
vetően elsőként megboldogult 
Giba István temetésén töltötte 
be funkcióját – ezt egyébként 
rengeteg ember meg is fi gyel-
hette aznap.

****
Mégis érdekelt, honnan 

érez késztetést valaki, hogy 
önerőből, saját idejét nem 

Tavaly Halottak Napját megelőző napon, november elsején 
szentelték fel városunkban, a Csengettyűs temetőben azt a 
lélekharangot, amin a következő áll: „Nagyszüleim, szüleim 
és bátyám emlékére.” De mi is az a lélekharang? Hornyák 
Imre ötletgazdával beszélgettünk a különleges eszköz ere-
detéről, funkciójáról és természetesen a ceglédi kezdemé-
nyezés okairól.

AKIKÉRT A HARANG SZÓL
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sajnálva nekilásson egy egyéb-
ként igen hosszú folyamatnak, 
és lélekharangot készíttessen. 
Hornyák úr készségesen me-
sél: „Édesapám a Nyírségből 
származik egy Hodász nevű 
kisközségből. Ott minden 
egyes temetőben van ilyen 
lélekharang. Érdekes módon 
itt – amennyire tudom – a 
környéken csak Ceglédber-
celen van. Aztán sokszor hal-
lottam a rádióban, hogy egy 
Gombos Miklós nevű ember 
itt-ott öntött harangot és egy-
szer gondoltam magamban, 
felveszem vele a kapcsolatot. 
Ez augusztus elején volt. Na-
gyon türelmes és segítőkész 
ember, aki sok mindenben 
támogatott.” – fogalmazott 
Hornyák Imre.

****
Gombos Miklós aranyko-

szorús harangöntő mester, 
magyarországi harangöntő 
család tagja – olvasható a 
honlapján. Hagyományos 
harangok, harangjátékok, 
különleges harangtartó és 
elektromosítható lengőszer-
kezetek készítésével, helyszíni 
szerelésével foglalkozik. Szá-
mos harangot készített hazai 
területre, valamint külföldre: 
Oroszországba, Ukrajnába, 
Romániába. Kamerunba, a 
Mánusz szigetekre, Izraelbe, 
Ausztriába, Németország-
ba, Olaszországba (Vatikán), 
Tanzániába, Ausztráliába és 
Szlovákiába. 

Az 1992-es világkiállításra 
Sevillában, a Makovecz Imre 

építőművész által tervezett 
magyar pavilonba is ő készí-
tette a 14 harangból álló, ki-
bővített oktáv hangterjedelmű 
bronz harangjátékot.

****
A harang végül – a rajta levő 

feliraton is szereplő – bátyja 
születésnapján, október 25-én 
készült el. A november elsejei 
felszentelést pedig nagy ér-
deklődés követte, tapasztalta 
ezt az ötletgazda is. Hozzá-
teszi: a harang lábazatának 
elkészítéséhez egy Erdélyből 
ideszármazott ácsot talált, aki, 
mint mondja nagyon külön-
leges munkát végzett.

****
Mennyire hiánypótló do-

log ez? Kérdezem tovább 
Hornyák Imrét. „Nagyon is 
az. Volt itt tudniillik egy kis 
harang valamikor Cegléden. 
A Hold utca és a Csengettyűs 
utca sarkán levő különálló 
egyemeletes ház helyén – 
amit valamikor Bartus Szi-
lárd gyárigazgató vett meg 
- volt a Csengettyűs iskola. 
Ez az intézmény az akkori 
Mészáros iskolának volt a 
tagiskolája. A sorházak ahol 
most vannak, ott valamikor 
pedig disznópiac volt. Tehát 

ahogy a Mária utcán jöttünk, 
egy széles fémkapu keresztez-
te az utat, azzal volt lezárva a 
piac. Amikor halottat vittek, 
kinyitották és át lehetett men-
ni a disznópiacon, ami ahhoz 
az emelkedőhöz vezetett, ahol 
egykor volt egy lélekharang. 
Az idősebbek emlékezhetnek 
rá hogy volt ilyen. A kérdés 
csak az: hova lett?” 

****
Mint mondja, talán azért 

kerülhetett el, mert megszűnt 
a tagiskola és ment a harang 
is. Ám volt még egy helyen a 
városban. „Volt még egy ilyen 
kis iskola a Kálvária temető-
vel szemben. Az magánház 
volt eredetileg és ezt hívták 
a Széchenyi úti kápolnának. 
Hosszan hátranyúló házról 
beszélünk, melynek az utcai 
frontján osztályterem volt, a 
belső fele pedig a kiskápolna. 
Amikor vasárnap volt vagy 
nagyobb ünnep, kinyitották 
a nagy ajtót egybe a tante-
remmel és ott is volt egy lé-
lekharang akkoriban. Ez az 
épület azóta megszűnt, illetve 
annak a helyén lett a mostani 
kápolna. 

Ugyan ott is van még ha-
rang, de az csak arra vonatko-
zik, ha a Kálváriába temetnek 
valakit, akkor tudják meg-
szólaltatni.” – mondja, majd 
hozzáteszi: az utolsó útra kí-
sérésnek a Nyírségben nagy 
hagyománya van. Oda még 
az idős asszonyok is gyalog 
mentek mindig.

Szokolai Attila
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A fi atal családoknak, hason-
lóan a facsemetékhez szüksé-
gük van segítségre, támaszra, 

amíg bele nem erősödnek 
az új kihívás adta feladatok 
zökkenőmentes vitelébe. Sze-
rencsére a legtöbb famíliá-
ban ellátják ezt a feladatot a 
nagyszülők. Ám sajnos egyre 
többen vannak, akiknek ez a 
szerencse nem adatik meg, és 
az aprósággal együtt megjött 
többletfeladatok, valamint a 
nap döntő hányadában a la-
kásba bezártság, elveszettség 
érzetét keltik sok kismamá-
ban. A helyzet megoldására 
találták ki 1973-ban Angliá-
ban a „Home Start” hálózatot, 

ahol szülői tapasztalattal ren-
delkező, képzett önkéntesek 
lépnek be segítő szándékkal, 

az azt igénylő családok éle-
tébe, meghatározott ideig 
és ingyen. Cegléden négy 
éve működik az országos ki-
terjedésű Otthon Segítünk 
Alapítvány helyi szolgálata.

– Kik tartoznak a cél-
csoportjukba – kérdeztem 
Kraiss Ildikót a helyi szolgálat 
szervezőjét.

– A segítségünket kérheti 
minden, legalább egy iskolás 
kor alatti gyermeket nevelő 
szülő. Gyakran kérik a segít-
ségünket, amikor kistestvér 
születik, az édesanya tapaszta-
latlan, vagy úgy érzi, egyedül 
nem tud megbirkózni napi 
teendőivel.

– A segítők tulajdon-
képpen a nevelőnő, a 
cselédlány és a bejárónő 
keverékei?

– Szó sincs róla. Önkén-
teseink törődést, értő fi gyel-
met és gyakorlati segítsé-
get ajánlanak fel. Fontosnak 
tartjuk, hogy mindenkinek 
olyan segítséget kínáljunk, 
amire szüksége van, amitől 
jobb szülőnek érzi magát. 

  Pótnagymamákat keresnek

Otthon segítünk
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Ha például kavarni kell a 
rántást, miközben felsír a 
pici, át tudjuk venni valame-
lyik feladatot. Akire „rádől” 
a háztartás, annak segítünk 
rendbe tenni, vagy vigyázunk 
a gyerekekre, amíg ő rendet 
rak. Ha az anyuka nem tudja 
levinni a játszótérre a több 
kicsijét, vagy orvoshoz kell 
vinni valamelyiket, elkísérjük 
őket. Önkénteseink a szülő 
meglévő értékeire építenek, 
együtt éreznek velük és meg-
nyugvást, jókedvet visznek az 
otthonukba. Ugyanakkor csak 
átmenetileg vagyunk jelen az 
életükben, jellemzően 3-12 
hónapig jár hetente egy al-
kalommal a segítő a rábízott 
családhoz. Gyakran szövő-
dik barátság a pótnagyi és az 
anyuka között, ami a segítő 
kapcsolat lezárása után is 
megmarad.

– Miként kísérik fi gye-
lemmel a segítő mun-
kát?

– Szervezőként Cegléden 
én keresem fel először a se-
gítséget kérő családot, majd 
bemutatom a nekik legalkal-
masabb önkéntesünket. Ösz-
szeköttetésben vagyok mind a 
családdal, mind az önkéntes-
sel, mert nagyon fontos, hogy 
mindenki jól érezze magát 
az Otthon Segítünk kapcso-
latban. Amikor elérkezik a 
búcsú ideje, együtt zárjuk le 
a segítségnyújtást.

A családok anyagi helyze-
tén vagy szociális problémáin 
nem tudunk segíteni, de in-

formációt adunk, hogy mely 
szervezetekhez fordulhatnak. 
A tájékozódás megkönnyíté-
sére készítettük el Cegléd Csa-
ládi Térképét, ami tartalmazza 
a gyógyszertárak, játszóterek, 
játékboltok, kerékpárutak, ok-
tatási és szociális intézmények 
helyét, címét és telefonszámát. 
A térkép a védőnőktől vagy a 
Tourinform irodából ingyen 
elvihető. 

– Hogy lehet valaki 
Önöknél aktivista?

– Eddig 28 önkéntest ké-
peztünk ki, s négy év alatt 26 
családot segítettünk, mintegy 
ezer órában. Most is várjuk 
a segítő szándékú, megértő 
hölgyek és urak jelentkezését, 
márciusban negyven órás tan-
folyamot tartunk a részükre. 

Téma többek között a kom-
munikáció, a titoktartás, az 
elköteleződés és a gyermek-
védelem. Az önismeret fej-
lesztésével a tanfolyam az 

önkéntesek saját élményeire, 
szülői tapasztalatára épít, hi-
szen az ő egyéniségük, lelki 
gazdagságuk segít leginkább 
a családoknak.

Várjuk, Oldalné Steiber 
Mariann szervezőtársam-
mal együtt az önkéntesek 
és a családok jelentkezését 
a 20/852-1541, és a 20/291-
8295 telefonszámon, vagy a 
kraissildi@gmail.com E-mail 
címen.

Kőhalmi Dezső
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A külföldi továbbtanulás egy-
re nagyobb népszerűségnek 
örvend a magyar diákok kö-
rében az utóbbi 5 év során, 
amit a sikeresebb előmenetel 
és az utazás motivál. Vigh 
Zsófi a egyike volt azoknak a 
diákoknak, akik elhatározták, 

hogy álmaik megvalósításáért 
Dániába próbálnak szeren-
csét, és elkezdik felsőfokú 
tanulmányaikat. Az eredetileg 
ceglédi lakosú lány ma már a 
Dania Academy, University of 
Applied Sciences (alkalmazott 
tudományok egyetemén) má-
sodéves marketing hallgató, 
aki már ezen a rövid 2 éves 
időtartam alatt is sok mindent 
sikerült elérnie.

„Kezdésként azért dön-
töttem Dánia mellett, mert 
tudtam, hogy azt a nemzet-
közi környezetet, és a gyakor-
laton alapuló oktatást, amit 
ott megszerezhetek, később 
kiváló hasznomra fog válni.” 

magyarázta döntését. Dániá-
ban minden tanulónak, mint 
a programjuk kötelező része-
ként, egy általuk választott 
cégnél gyakorlatot kell teljesí-
teni. Ezzel az iskola célja, hogy 
felkészítse őket a valós életre 
a program elvégzése után, és 

a korábban megszerzettek 
gyakorlati alkalmazására is. 
A legtöbb magyar diák Dá-
niában tölti gyakorlatát, de 
kedvelt célpontok Hollandia 
és Magyarország is.

Zsófi a jelenleg a saját egye-
temének nemzetközi rész-
legén tölti gyakorlati idejét.

„Nagyon örülök, hogy si-
került ezt a gyakorlati helyet 
megszereznem, mert így se-
gíthetek a jövőben itt tanuló 
diákoknak úgy, hogy jóma-
gam is az vagyok.”

„A gyakorlatom nagyon 
érdekes, a munkatársak ked-
vesek és segítőkészek, minden 
lehetőséget megadva, hogy 

hasznosítsuk az iskolában 
tanultakat.”-tette hozzá Jagi-
cza Dániel, aki jelenleg egy 
dán horgász és szabadidős 
tevékenységekkel foglalkozó 
cégnél tölti gyakorlatát.

Továbbá a dán felsőoktatási 
intézmények szorosan kap-
csolatban állnak az üzleti 
élettel. „Az iskolában sok in-
teraktív jellegű feladatokban, 
mint szemináriumok, iskolai 
témájú külföldi és belföldi 
kirándulások, céglátogatá-
sok is.” – tette hozzá Dányi 
Gergő, aki már elvégezte ta-
nulmányait.

Sok esetben magyar diákok 
segítettek dán cégek fejlődésé-
ben az akadályok megoldására 
újszerű ötleteikkel, Zsófi  is 
iskolai projekt keretében 4 
másik társával együtt a dán 
székhelyű, de nemzetközileg 
is elismert JP Group autó-
alkatrészek gyártásával fog-
lalkozó cégnek segített eléri 
még több nemzetközi vásár-
lót innovatív megközelítési 
móddal.

„A csoport, aki nekünk 
dolgozott, sok jó ötlettel állt 
elő, és a legjobb érdemjegyet 
kapták a vizsgamunkájukra. 
A sok jó javaslatból és meg-
oldási módból néhányat biz-
tosan fel fogunk használni 
későbbi tevékenységünkben.” 
magyarázta Nikolaj Vester-
gaard Sandt, a cég kiviteli 
asszisztense.

Egy magyar diák nemzetközi sikere 
külföldön
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– Mi motivált abban, 
hogy divattervező le-
gyél?

– Már gyermekkoromtól 
feltűnt a környezetemnek is 
a kreativitásom, kézügyes-
ségem és hogy akkor vagyok 
a legboldogabb, amikor al-

kothatok, ezért édesanyám 
segítségével számos területen 
kipróbáltam magam külön-
böző szakkörök keretében 
A divat iránti szenvedélyem 
később alakult ki tinédzser-
koromban. Észrevettem, hogy 
míg a többség arra törekszik, 

hogy idomuljon 
környezetéhez 
és a divathoz én 
inkább az egye-
diséget kerestem 
és hogy ki tudjam 
fejezni magam 
az öltözködé-
semmel is. Az 
élet úgy hozta, 
hogy 20 évesen 
lehetőségem nyílt 
beiratkozni egy 
divat és stílus-
tervező iskolába, 
ahol jobban meg-
ismerkedhettem 
többek között 
a divattörténe-
lemmel és a sza-
bással. Ezalatt 
a 3 év alatt – az 
iskola és munka 
mellett – számos 
divatpályázaton 
vettem részt , 
ahol többször is 

a döntőbe jutottam a mun-
káimmal. Diplomamunkám 
során ismerkedtem meg a 
díszmagyar öltözékkel és a 
sujtás illetve a bocskai zsinór 

használatával, mely teljesen 
magával ragadott. Azóta is 
ez a vonal határozza meg a 
márkámat. A kollekcióim-
mal nem csak divatot próbá-
lok teremteni, hanem fontos 
számomra, hogy valamilyen 
értéket képviseljen, ami több 
egy múló trendnél. Fontosnak 
tartom, hogy a mai fi atalokkal 
is megismertethessem ezt a 
történelmi motívumvilágot és 
hogy a modern sziluettekkel 
kombinálva hordhatóvá és 
vonzóvá tegyem azt a mai kor 
számára is.

– Pontosan mit rejt 
magában ez a történel-
mi motívumvilág?

– Minden kor számá-
ra fontosnak tartom, hogy 
megismerje történelmét és 
kultúrája szimbólumrend-
szerét. A jelképek vállalásával 

STÍLUS ÉS TÖRTÉNELEM
Manapság szinte csak ünnepnapjaink alkalmával találko-
zunk a díszmagyar öltözettel, a sujtás motívumokkal, vagy a 
bocskai zsinórral. Ám most úgy tűnik, hogy egy fi atal ceglédi 
divattervezőnek, a 25 éves Kaczúr Alexandrának köszönhe-
tően egyre többet lesz szem előtt ez a különleges történelmi 
motívumvilág. 
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a közösséghez való tarto-
zásunkat hangsúlyozzuk. A 
hagyományokhoz való ra-
gaszkodást nyilvánítjuk ki 
általuk, igazodásunkat egy 
kultúra értékrendjéhez. Dí-
szítőművészetünk legtöbb-
ször a természetből meríti 
ötleteit: növényeket, állatokat 
ábrázol egyszerű formákkal. 
Ruháimon sokszor előforduló 
motívum a tulipán, mely az 
egyik legrégebbi díszítőele-
münk, a népi művészetünk 
leggyakrabban alkalmazott 
motívuma, valamint a szív, 
ami az érzelmek, többnyire a 
szerelem kifejezésére szolgál. 
Ezek együttes előfordulása 
szerelmi üzenetet, kapcsola-
tot mond el, a tulipán a nőt, 
a megfordított szív a férfit 
ábrázolja.

– Milyen tapasztalataid 
vannak, egy divattervező 
mennyire boldogul jól 
manapság?

– Nagyon fontos számom-
ra, hogy minőségi terméket 
állítsak elő, emellett próbálok 
minél nagyobb hangsúlyt 
fektetni az anyagok kiválasz-
tásánál a kényelemre is. Sajnos 
a mai hazai divatiparban nin-
csenek könnyű helyzetben a 
magyar divattervezők, mivel 
nagyon nehézkes az anyagok 
beszerzése és elkészíttetésük is 
elég költséges, így nehéz ver-
senyhelyzetben maradni a sok 
„fast fashion” üzlet mellett, 
akik méretüknél fogva sokkal 
olcsóbban tudják előállítani a 
ruháikat és nagyobb tömegek-

hez eljuttatni kollekcióikat. 
Ennek ellenére igyekszem, 
minél szélesebb kör számára 
elérhetővé tenni termékeimet.

– Nemrég saját kezűleg 
ékszergyártásba kezd-
tél… 

– Igen, a ruhákhoz illő 
sujtásékszereket készítek, 
melyek varrással és ragasz-
tással készülnek és nagyon 
aprólékos munkát igényel-
nek. Szerencsére nagyon sok 
pozitív visszajelzést kapok 
ezekkel kapcsolatban is és 
azon vagyok, hogy minél több 
üzletben elérhetőek legyenek 
a közönség számára. Emellett 
egyedi megrendelésekre is 

készítek esküvőkre, bálokra, 
vagy bármilyen alkalomra. 

– Eddigi munkáid so-
rán mi az, amire a leg-
büszkébb vagy?

– Talán a legbüszkébb a szá-
mos pályázaton való tovább-
jutásomra és a brit Vougetól 
kapott megkeresésre vagyok, 
amely sajnos időpontütközé-
sek miatt nem valósulhatott 
meg, de nagy elismerés, hogy 
elnyerte tetszésüket és látnak 
fantáziát a munkáimban.

– Mik a terveid a jövőre 
nézve?

– A közeljövőben szeret-
nék egy új őszi téli kollekciót 
elkészíteni, melyet a magyar 
paraszti viselet inspirált. Szí-
neiben a fekete, fehér, illetve 
szürke darabok fognak domi-
nálni. Ékszerek tekintetében 
pedig a közeljövőben több ki-
állításon és vásáron szeretnék 
részt venni és népszerűsíteni 
azokat. 

Az érdeklődők a www.ale-
xandrakaczur.com tudják 
megtekinteni a fi atal divat-
tervező munkáit, illetve az 
info@alexandrakaczur.com 
email címen tudják vele fel-
venni a kapcsolatot.

Kovács Diána
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sport

– Mikor kerültél Ceg-
lédre?

– December közepe óta dol-
gozom azon, hogy a felkészü-
lés minél zökkenőmentesebb 
legyen, meg a játékoskeret is 
kialakuljon. Január eleje óta 
Cegléden is lakom.

– Okozott-e fejtörést 
a felkérés vagy azonnal 
igent mondtál?

– Ennek több előzménye is 
volt már. Nagyon régi a kap-
csolatom a ceglédi vezetőkkel, 

hiszen az első felkérés még 
2009-ben érkezett. Azóta szin-
te havi kapcsolatban vagyok 
velük. Okozott némi fejtörést, 
de amikor elmondták, hogy 
milyenek a körülmények, mik 
az elképzelések, úgy gondol-
tam, belevágok. Mindig nehéz 
helyzetben lévő csapatokat 
vettem át, nem szokatlan a 
helyzet.

– Mennyire ismerted a 
csapatot, tudtad, hogy 
mi vár rád?

– Ősszel három meccsét is 
láttam a gárdának, meg előtte 
tavasszal NB III-as bajnoki-
kat, sőt edzéseiket is. Amikor 
felkértek, az összes őszi mér-
kőzést kielemeztem.

– Milyen öltözői han-
gulat fogadott?

– A legelső személyes talál-
kozás nem volt felemelő. Ott 
ült előttem egy hitehagyott 
társaság. De azóta pozitív 
irányban változott a helyzet. 
Ez pedig, a pozitív hozzáállás 
akár 20-25 %-ot is hozzátehet 
a csapat teljesítményéhez

– Hogyan változott, vál-
tozik-e a szakmai stáb?

– Másodedzőnek sikerült 
megnyerni Miskei Attilát, 
aki a Budaörs edzője volt 
és komoly másodosztályú 

Az előző kiírásban a CVSE labdarúgócsapatával az NB II-be 
feljutó Varga Attila helyét ősszel Krecska János vette át. De a 
gárda továbbra is gyengélkedett, így a tavasznak már a komoly 
játékos- és edzői múlttal rendelkező, egyebek mellett a Video-
tonnal másodedzőként bajnokságot nyerő Nagy Mihállyal vág 
neki az együttes.

Új vezetőedzővel vágnak neki a tavasznak
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tapasztalatokkal rendelke-
zik. Virágh Ferenc erőnléti 
és rehabilitációs edzőként 
valamint mérkőzéselem-
zőként dolgozik tovább. 
Nagyon fontos feladatot 
lát el. Trepák Attila marad 
a kapusedző.

– Realitás az NB II-es 
tagság megőrzése, mi-
lyen játékoskeret kell 
ehhez? A helyzeteteket 
mennyire nehezíti, hogy 
Albertirsán játsszátok a 
hazai meccseket?

– Nem hiszem, hogy gond 
lenne az irsai meccselés. Hoz-
zászokott már a társaság, arról 
nem is beszélve, hogy egy na-
gyon szép létesítmény, kultu-
rált közeg. Ha azok az erősítési 
célok teljesülnek, amiket ter-
vezünk, és ha tisztességesen 
teszi a dolgát a csapat, akkor 
bennmaradunk. Ezen a téren 
nem volt könnyű dolgunk, 

mert télen nagyon nehéz mi-
nőségi játékost igazolni. Eddig 
11 játékos távozott az őszi 
keretből. Név szerint Popo-
vics, Sánta, Miklós, Makrai, 
Farkas V., Pozsár, Laczkó, 
Horváth G., Horváth B., Wild, 
Szkunc. Az érkezők: Mursits 
Roland kapus, Békéscsaba, 
kölcsön – Tulipán Ákos ka-
pus, Budaörs, végleg – Fürjes 

Ádám jobbhátvéd, Dorog, 
kölcsön – Nagy Sándor védő, 
Gyirmót, végleg – Szalkai Ró-
bert balhátvéd, ZTE, végleg 
– Lengyel Béla középpályás, 
Kisvárda, végleg – Gaszner 
Roland fiatal középpályás, 
Tatabánya, végleg – Tihanyi 
Olivér támadó, Kisvárda, köl-
csön – Karacs Péter támadó, 
Kisvárda, kölcsön. Ez 9 játé-
kos. Az biztos, hogy ez a csa-
pat kiváló kondícióban lesz, 
az is biztos, hogy szervezett 
játékot fog produkálni. De 
ez önmagában kevés. Ide az 
is kell, hogy az egyes poszto-
kon legyenek nagyon komoly 
egyéni bravúrok. Megoldható 
a tagság megőrzése, de ehhez 
mindenkitől kell a kiugró tel-
jesítmény.

A csapat a 19-ik helyen vár-
ja a tavaszi folytatást. Az első 
bajnokira február 19 -én, 14 
órai kezdettel kerül sor, ami-
kor Albertirsán a SZEOL-t 
fogadja a CVSE.

VGM
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A CEGLÉDI URÁNIA MOZI FILMKÍNÁLATA

A világ már sosem lesz jobb hely. Az élőhalottak hordái 

mindent elpusztítanak, és fogalmuk sincs róla, hogy őket 

meg azt a keveset, ami megmaradt a civilizációból, egyetlen 

óriásvállalat, az Umbrella irányítja. Már csak Washingtonban 

tart ki az emberi ellenállás utolsó, egyre gyengülő fészke. 

De van egy titkos fegyverük. Egy nő bőrruhában, motoron, 

gyötrő lelkiismeret-furdalással és gyilkos ösztönökkel. Ő 

Alice (Milla Jovovich). Kénytelen visszatérni oda, ahonnan 

mindez elindult: Racoon Citybe, az Umbrella központjába, 

hogy megmentse, ami még megmenthető. Útja során 

zombikkal harcol, az idővel versenyez, találkozik néhány 

régi baráttal és szerez egy meglepő szövetségest. De nincs 

olyan szörny, ami eltántoríthatja bosszútervétől. Ő Alice. 

És ez az ő története. Az utolsó.  Rendező: Paul W.S. An-

derson. Szereplők: Milla Jovovich, Ruby Rose, Iain Glen, 

Ali Larter, Shawn Roberts, Eoin Macken, William Levy

mozi-
műsor

FILMAJÁNLÓ: A KAPTÁR –  UTOLSÓ FEJEZET

FEBRUÁR 2-TŐL FEBRUÁR 8-IG
Patkós Irma terem
15:45 Balerina - magyarul beszélő, francia-kanadai családi 

animációs fi lm

17:30 Az alapító - feliratos, amerikai életrajzi dráma

20:00 A kaptár: Utolsó fejezet - magyarul beszélő, német-auszt-

rál-kanadai-francia akció-horror

Patkós Irma terem szombaton és vasárnap
13:30 Egy kutya négy élete - színes, magyarul beszélő, ame-

rikai családi fi lm

15:45 Balerina - magyarul beszélő, francia-kanadai családi 

animációs fi lm

17:30 Az alapító - feliratos, amerikai életrajzi dráma

20:00 A kaptár: Utolsó fejezet - magyarul beszélő, német-auszt-

rál-kanadai-francia akció-horror

Huszárik Zoltán terem
16:00 David Bowie arcai - feliratos, angol dokumentumfi lm

17:45 Café Society - színes, amerikai vígjáték

19:30 Hóesés Barcelonában - feliratos, spanyol vígjáték

Huszárik Zoltán terem szombaton és vasárnap
13:30 A művészet templomai: Pápai Bazilikák – színes, ma-

gyarul beszélő olasz dokumentumfi lm

16:00 David Bowie arcai - feliratos, angol dokumentumfi lm

17:45 Café Society - színes, amerikai vígjáték

19:30 Hóesés Barcelonában - feliratos, spanyol vígjáték

FEBRUÁR 9-TŐL FEBRUÁR 15-IG
Patkós Irma terem
15:30 Az alapító - feliratos, amerikai életrajzi dráma

17:30 Jackie - amerikai-chilei-francia életrajzi dráma

20:00 A sötét ötven árnyalata - amerikai romantikus dráma

Patkós Irma terem szombaton és vasárnap
13:45 Balerina - magyarul beszélő, francia-kanadai családi 

animációs fi lm

15:30 Az alapító - feliratos, amerikai életrajzi dráma

17:30 Jackie - amerikai-chilei-francia életrajzi dráma

20:00 A sötét ötven árnyalata - amerikai romantikus dráma

Huszárik Zoltán terem
16:00 Ez csak a világ vége – feliratos, kanadai-francia dráma

17:45 Aranjuezi szép napok - feliratos, francia-német fi lmdráma

20:00 Marina Abramovic: A távolság, ami összeköt - brazil 

dokumentumfi lm

Huszárik Zoltán terem szombaton és vasárnap
14:30 A művészet templomai: Pápai Bazilikák – színes, ma-

gyarul beszélő olasz dokumentumfi lm

16:00 Ez csak a világ vége – feliratos, kanadai-francia dráma

17:45 Aranjuezi szép napok - feliratos, francia-német fi lmdráma

20:00 Marina Abramovic: A távolság, ami összeköt - brazil 

dokumentumfi lm

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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1. sz. választókerület, Hegedűs Ágota: a Városháza I. 
emeleti irodájában minden hónap második keddjén 
9–12 óráig
2. sz. választókerület, Rimóczi Gábor: a Városháza au-
lájában lévő képviselői irodában minden hónap első 
hétfőjén 16–17 óráig
3. sz. választókerület, Hörömpő Annamária: a Városhá-
zán minden hónap második hétfőjén 16 és 17 óra között
4. választókerület, Klément György: Lövész utcai óvo-
dában minden hónap első szerdáján 17–18 óráig
5. választókerület, Imregi Tibor: a Városháza aulájában lévő 
képviselői irodában minden hónap első szerdáján 16–17-ig.
6. választókerület, ifj . Károly Ferenc: a Báthory utcai 
óvodában minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
7. választókerület, Horváth Gábor: az Ugyeri Iskolá-
ban páratlan hét pénteki napján 16–17 óráig, a Posta 
utcai Óvodában minden páros hét pénteki napján 
16.30-17.30 óráig.

8. választókerület, Takátsné Györe Anett: előzetes 
időpont-egyeztetés alapján a 06-30/2290-185-ös tele-
fonszámon.
9. választókerület, Füle Győzőné: Germán Rt. minden 
hónap első szerdáján 16–17 óráig, Egyesített Szociális 
Intézmény (Bajcsy Zs. tér.) 17–18 óráig.
10. választókerület, Dr. Ferenczi Norbert: Minden hónap 
első péntekén Széchenyi úti Óvoda 16:30–17:00, Nyug-
díjas Közösségi Ház (Külső Budai út 67.) 17:30–18:00
Bobál István: a Városháza aulájában minden hónap 
harmadik hétfőjén 16.30-17.30-ig.
Csuri Károly: Jobbik Iroda (Kossuth F. u. 3–5.) minden 
hónap első csütörtök 17–18 óráig.
Korondi Miklós: Jobbik Iroda (Kossuth F. u. 3–5.) min-
den hónap harmadik csütörtök 17–19 óráig.
Nagy Tamás: az MSZP-iroda (Szent Imre hg. u. 15.) 
minden hónap első csütörtökén 15–16 óráig.



Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testület tagjainak fogadóórái

Hétfőtől péntekig: 
18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédről és a térség-
ből minden hétköznap
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében? Min-
den hétköznap a Híradó után
Hétfő:  18:50 Archív-múltidéző magazin
Kedd:  18:50 Sportközvetítés
Szerda: 18.50. Sporthírek 
 19:10 Hosszabbítás 
 19:30 Fogadóóra - politikai magazin
Csütörtök:  19:00 Múzsa – kulturális magazin
 19:30 Könnyű – zenei magazin
Péntek:  18.50 Múzsa (ism.) 
  19:30 Fogadóóra (ism.)
Szombat:  18:00 Heti hírösszefoglaló
Vasárnap:  18:00 Sportközvetítés (ism.) 
  19:10 Háttér - a hét magazinjainak 
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2017. február 9-én (csütörtökön) 
17:00 órától 18:00 óráig 

LAKOSSÁGI 
FOGADÓÓRÁT TART. 

Helye: Választókerületi iroda 
(Cegléd, Gubody utca 17.)

Minden érdeklődőt 
szeretettel vár!



32. oldal

Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási 
területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL 
és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. 
Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt 
az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről 
és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon 
vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Cegléd, Kút utca 1. Tel.: (06 53) 889 112

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI

4 890
FORINTÉRT


