
vagy autójuk mellett álldogál-
nak. Türelmesen várakoznak, 
beszélgetnek, jól ismerik egy-
mást, mindennap találkoznak 
a kútnál. 

(Ceglédi Panoráma, V. évf. 7. sz., 
2011. április 08., 18. oldal) 

Cegléd Városi Sportuszoda: 
Tele uszoda, üres kórház 

A március 18-án Orbán Vik-
tor miniszterelnök által meg-
nyitott Cegléd Városi Sport-
uszodát először vitéz nagybá-
nyai Horthy Miklós kormány-
zó fia, ifj. Horthy Miklós, a 
Magyar Úszó-szövetség elnö-
keként avatta fel 1933. au-
gusztus 20-án, aki többek 
között ezt mondta: „ahol tele 
van az uszoda, üres a kór-
ház”. A múlt századi ünnep-
séget követő meghívásos ver-
senyre természetesen helybe-
liek is beneveztek s a mell-
úszás nyertese a mostani 
átadás egyik szónokának 
Beck Györgynek a Magyar 
Úszószövetség társelnökének 
édesapja Beck Mihály volt.  

(Ceglédi Kék Újság, XXII. évf. 12. sz., 
2014. március 26., 9. oldal) 

A városi uszoda.. 

A város uszoda végre ma meg-
nyilt s most már a fürdözni 
kivánóknak csak meleg napo-
kért kell könyörögniök. Külön-
ben ez utósaisont remélhetőleg 
még jól fel lehet használni.  

(Czegléd és Vidéke, V. évf. 32-ik szám, 
1895. augusztus 11-én, 3. oldal) 

Új fürdő 

Abban a nagymérvű és évek 
óta tartó haladásban, a mely 
szemeink előtt, mindnyájunk 
gyönyörűségére Czegléden 
lefolyik, maradandó becsü 
alkotás az a két artézi kut, a 
mely aránylag olcsón és várat-
lanul kedvező sikerrel teljesen 
elkészült már. A közegészség-
nek tettünk hatalmas szolgá-
latot, a mikor tiszta ivóvízről 
gondoskodtunk és az egyik 
kúttal kapcsolatban fürdőt 
létesítettünk, a mely szép ha-
szonnal is jár… 

(Czegléd és Vidéke, V. évf. 49-ik szám, 
1895. deczember 8-án, 1. oldal) 

A sportuszoda kútja 

Nagy fellélegzést eredménye-
zett a héten annak a híre, 
hogy a sportuszoda vizszük-
ségletének biztosítására fúrott 
mélyebb kút sikerült, mégpe-
dig a jelek szerint várakozáson 
felül. Mikor a válalkozó beje-
lentette, hogy 453 méter mély-
ségben megtalálta az előirt 
vizmennyiséget (percenként 
150 litert) az állandó bizottság 
nyomban próbamérést fogana-
sított s megállapította, hogy a 
kút percenként 336 liter vizet 
szolgáltat s azt 6 méter ma-
gasra nyomja fel, hőfoka pedig 
33 C.  

(Ceglédi Közlöny, XXVI. évf. 25. sz., 
1933. június 18., 2. oldal) 

Az uszodaépítés költségei 

Dr Kádár Antal főmérnök be-
számolt a strandfürdő építési 
költségeiről. Az eddig kifizetett 
és illetve leszállitott anyag és 
munka értéke 56.677 pengőt 
tesz ki, a legközelebbi napok 
anyag- és munkakiadásaival 
együtt 68.000 pengőbe kerül a 
terv szerinti építkezés, ehez 
jön a főépület tetőzetére szük-
séges 3000 pengő, összes lát-
ható kiadás tehát 71.000 pen-
gő. 

(Ceglédi Közlöny, XXIV. évf. 27. sz., 
1933. július 2., 2. oldal) 

A sportuszoda megnyitása 

A sportuszoda ünnepélyes 
meg nyitása augusztus 20-án 
délután 4 órakor lesz. Részt 
vesz azon ifj Horty Miklós, 
Béldy Lajos vezérkari alezre-
des, a magyar uszószövetség 
társelnöke, valószinűleg Kele-
men Kornél az OTT. elnöke 
stb. 

(Ceglédi Közlöny, XXIV. évf. 33. sz., 
1933. augusztus 13., 1. oldal)  

Újabb hírek a hőforrásról: 
Még a télen elkészül az  
ideiglenes fedett fürdő 

Aki a Széchenyi útra kerül, 
lehet bármilyen sürgős dolga, 
a kollegium előtt egy pillanat-
ra csak megáll. 

Gőzfelhő borítja az utat. A 
felhőben a hőforrás kivezető 
csövénél egymást siettetve 
nézik, ízlelik a gyógyvizet.  

(Pest Megyei Hírlap, III. évf. 35. sz., 
1959. február 13., 4. oldal) 

A kútnál 

A Széchenyi úton a Mezgáz 
mögötti termálkútnál hétköz-
nap délután 4 körül már áll a 
sor. Oldott hangulatban vára-
koznak az „élet vizéhez” sora-
kozók. Kannákkal felszerelve 
támaszkodnak a biciklire, 

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD 

TERMÁLVÍZ 

Az országgyűlés 2012-ben fogadta el a magyar nemzeti értékekről és hungarikumról szóló 
törvényt. A hungarikumok olyan sajátos magyar termékek, melyeknek tulajdonságai között 
lényeges és kiemelkedő a magyar nemzeti jelleg. De minden közösségnek vannak olyan értékei, 
melyekre méltán lehet büszke az adott település. Cegléd számos értéke közül jelenleg nyolc 
került a Pest Megyei Értéktárba. Az újság – a kiállítással együtt – ezeket a ceglédi kincseket 
szeretné megmutatni, régi és új cikkek között válogatva, felidézve szívünknek kedves 
emlékeket, a történelmet, dicsőséges pillanatokat, melyek ma is öregbítik városunk hírnevét. 
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Fontos közlemény! 
 

Idén nyáron a Pest Me-

gyei Értéktár úgy dön-

tött, hogy a felterjesztett 

helyi nevezetességek kö-

zül nyolcat arra érde-

mesnek tart, hogy me-

gyei szinten is nyilván-

tartásba vegye.  

Jelen kiadványunkban 

régi és új cikkekből sze-

mezgettünk, a teljes le-

írások megtalálhatóak a 

könyvtár helytörténeti 

gyűjteményében. 

A tartalomból: 

Termálvíz 1 

Református  
Nagytemplom 

2 

Ceglédi kanna 2 

Turini Százas Küldöttség 
Múzeumbaráti Kör 

3 

Kossuth Lajos  
Gimnázium Leánykara 

3 

Dobmúzeum— 
Dobos gála 

4 

Gál József birkózó  
tevékenysége 
 
Zsengellér Gyula  
futballista pályafutása 

4 
 
 
4 

Kiadja: Kossuth 
Művelődési Központ és 
Könyvtár 

Felelős szerkesztő: 
Koglerné Hernádi Ágnes 
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A református egyház  
népgyűlése 

Tehát megtörtént, mit 
mindnyájan érdekkel s a 
szorongás azon nemével 
vártunk, mely több reményt 
mint kétséget és mégis több 
aggodalmat mint hinnők 
árult el. 

A református egyháznak 
szavazattal bíró tagjaiból 
állott, s f. hó 9-én a temp-
lomban megtartott népgyű-
lése ugyanis egyhangúlag 
elfogadta az egyháztanács-
nak a templom felépítésére 
vonatkozó előterjesztését, 
mi által határozat erejére 
emelte ezen templom resta-
urálásának azon fontos 
tervezetet, melynek megtes-
tesítése a városnak mint 
köznek egyik legsarkalato-
sabb szépészeti érdekeit 
hordja magában …. 

(Czegléd, Nyolczadik évfolyam, 46. 
szám, 1890. november 16-án, 1. 

oldal) 

A ref. templom felavatása 

… E hó 8-án volt a tömegé-
nél fogva is impozáns, re-
mekmű felavatása. Az ün-
nepély a következő volt:  

Daczára az esős komor idő-

nek, már a kora reggeli 
órákban több ezerre felsza-
porodott az istentiszteletre 
gyülekezők száma, karsza-
lagos rendezők – a presbyte-
rium tagjai – nyitották fel a 
templomajtókat s gondos-
kodtak arról, hogy a vidék-
ről, a más vallás felekeze-
tektől és a helybeli hivata-
loktól meghívott vendégek 
számára ülőhelyek legye-
nek. 9 órakor már alig volt 
hely, a 62 fehérruhás leány 
az úr asztala körül, a tanítói 
énekkar az orgona melletti 
karban foglalt helyet.  

(Czegléd és Vidéke, VI. évf. 46-ik 
szám, 1896. november 15-én, 2. 

oldal)  

A református templom 
előterének rendezése 

A református egyház megke-
reste a várost, hogy a temp-
lomra való kilátást elzáró 
környezetet rendezze, hogy 
a templom kétségkívül mű-
remek számba menő építé-
szeti szépsége érvényesül-
hessen. Elismert tény, hogy 
a hatalmas lépcsőzetes osz-
lopsor a klasszikus kivitelű 
ajtókkal építészeti értékeket 
képvisel s nagy szerencse, 

hogy a legutolsó renoválás 
megkimélte s megmaradt 
eredeti stilusában… 

(Ceglédi Közlöny, XXVII. évf. 22. 
szám, 1936. május 31., 4. oldal) 
Leégett a református 

templom kupolája 

Csütörtökön d. u. háromne-
gyed négy órakor váratlanul 
kigyult a ceglédi református 
templom legfelső kupolája. 
Közvetlenül a hatalmas 
bronzkakas alatt erős füst-
tel égni kezdett a kupola 
évtizedek során át feltünően 
kiszáradt faszerkezete. A 
katolikus templom tornyá-
ból azonnal észre vette a 
tüzet a tűzoltóőr, aki riasz-
totta a tűzoltóságot. 

(Ceglédi Napló, XVIII. évf. 33. 
szám, 1936. augusztus 9., 3. 

oldal) 

A templomégés  
tanulságai! 

Utána vagyunk a szörnyű 
emlékű templomégésnek. A  
felizgatott kedélyek csillapo-
dóban vannak. Egy hét 
mult el azóta s most min-
denki az eshetőségekről 
beszél. Megvitatják a külön-
böző lehetőségeket s min-
den tárgyalás vége, hogy  

 

tartja a közmondás, amit 
pontosan tudnak a helybeli 
lokálpatrióták és sokat tesz-
nek azért, hogy lakóhelyük 
jeles emlékei ne merüljenek 
a feledés homályába. Ezt 
szolgálta a minap tartott kis 
ünnepség is, amikor a város 
hagyományai ápolásának 
szellemében a Ceglédi Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesü-
let valamint a Ceglédi Ipar-
testület elnökségei meghív-
tak minden érdeklődőt a 
Ceglédi kannát feltaláló 
iparosmester, Rónay János 
(1855-1941) emléktáblájá-
nak avatására, 2015. június 
18-án a Szabadság tér 9. 
szám elé, ahol hajdan e 
jeles szakember műhelye 
állt. A helybeli kisiparosok 
jó hírét erősítő egykori bá-
dogosról Reznák Erzsébet a 
Kossuth Múzeum igazgatója 
emlékezett meg. A mini 
ünnepségen pillanatok alatt 
forró hangulatot teremtett a 
helyi romákból alakult Ceg-
lédi Kanna Zenekar.  

ÉPÍTETT KÖRNYEZET 
REFORMÁTUS NAGYTEMPLOM 

Honnan jött az ötlet?  

Pap Zsolt, a KannaBál ötlet-
gazdája és főszervezője, aki 
természetesen Cegléden 
született, mindig is zenera-
jongó volt (biztosan emlé-
keznek a kilencvenes évek 
végén hangos bulikat csapó 
Artéria zenekarra, amelyben 
a mai napig is játszik basz-
szus-gitáron). 

A zene szeretete mellett 
fontosnak tartotta, hogy az 
ember ne feledje gyökereit 
és legyen büszke az értékei-
re. A Kannabál alapötlete 
akkor fogant meg, amikor 
Zsolt Budapesten egy fran-
cia ismerőssel beszélgetve 
elejtette, hogy Cegléden 
született, a francia zenész 
pedig a város nevének hal-
latán azonnal rávágta, hogy 
„ceglédi kanna”. 

(Ceglédi Panoráma, II. évf. 14. 
szám, 2008. július 18., 3., 52-56. 

oldal) 

Brummogó bőgő helyett 
ceglédi kanna 

… Van aztán egy világhírű 
hangszer, amely innen szár-
mazik. Rónai János helyi 
iparos készítette az első 
alumínium lemezkannákat 
1910 körül. Vizet hordtak 
benne, praktikus volt, nem 
tört, mint a cserépedények. 
Elterjedt, megkedvelték. Az 
eredeti ceglédi kanna hétli-
teres, a múlt század közepé-
től rengeteget gyártottak 
belőle. A hetvenes években 
egy Huttyán nevű szájbőgős 
ritmushangszerként hasz-
nálta, 1979-ben a Kalyi Jag 
együttesben Balogh Béla 
„tökéletesítette”. Ma a világ 
minden táján ismerik. Bra-
zíliában és Japánban oktat-
ják is a vele való muzsiká-
lást.  

(Népszabadság magazin, LXVII. 
évf. 278. szám, 2009. november 

27., 8-9. oldal) 

Ceglédi kanna 

„Aki a múltat nem becsüli, 
az a jövőt nem érdemli”,  

IPARI ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK 
CEGLÉDI KANNA 

A kanna virtuóza 

Nagy József 25 éve üti a 
ceglédi kannát, tudományát 
a világ számos helyén meg-
csodálták már a zenerajon-
gók. Megtörtént, hogy a 
technikusok nem hittek a 
szemüknek Amerikában, de 
mikor meghallották a hang-
ját gyorsan eloszlott minden 
kétségük. 

- Miért éppen a kanna lett a 
hangszere?  

- A 70-es évek végén, mikor 
zenét gyűjtve jártuk a vidé-
ket elvetődtünk a híres 
Huttyánhoz, aki legendás 
szájbőgős volt. Őt láttam 
először játszani kannán, de 
ez még kicsi 1 literes tejes-
kanna volt. A kannát, a 
szájbőgőzést vagy éppen a 
kanalat azért kezdték hasz-
nálni, mert nem voltak 
hangszerek.  

(Ceglédi Panoráma, II. évf. 14. 
szám, 2008. július 18., 3., 52. 

oldal) 

 2 SZÍVÜNKNEK KEDVES… 

következtetést vonnak le. 
Lecke volt ez a tűz Cegléd 
városának és a tűzoltóság-
nak. Előre kell bocsátani 
mindjárt, hogy a tűzoltóság 
mindent megtett, amit em-
berileg és csekély felszere-
léshez képest megtehetett.  

(Ceglédi Hírlap, IV. évf. 33. szám, 
1936. augusztus 16., 1-2. oldal) 

Épül a református  
templom 

A református templom épí-
tése hosszú tárgyalások 
után végre komolyan a meg-
valósulás stádiumába ju-
tott. Az április 2-ra állvá-
nyozási, bontási és építési 
kőmíves munkákra hirde-
tett versenytárgyaláson két 
helybeli és két fővárosi cég 
vett részt…. 

…Az építéssel kapcsolatban 
alkalmunk volt beszélgetni 
Czeglédi Sándor esperes 
lelkipásztorral, aki készség-
gel mutatta be az épülő 
templom új tervrajzát és 
adta meg a szükséges felvi-
lágosítást. A tervrajz Bene-
dek Frigyes budapesti mű-
egyetemi tanársegéd, épít-
észmérnök művészi alkotá-
sa, aki a műegyetem ma-
gasépítési szakelőadója… 

(Ceglédi Közlöny, XXVIII. évf. 15. 
szám, 1937. április 11., 3. oldal) 

(Ceglédi Kék Újság, XXIII. évf. 24. 
szám, 2015. június 24., 7. oldal)  
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Czegléd Turinban: 1877. 
január 24. 

Czegléd város országgyűlési 
képviselőt akart választani, 
a ki őt a haza törvényhozá-
sában méltóképen képvisel-
je. 

Tudták, hogy van hazánk-
nak egy nagy fia, tudták, 
hogy az a nagy ember, a ki 
hazája lakosait nemzetté 
emelte, a ki hazát alkotott 
nemzetének, távol idegen 
földön siratja elhagyott 
nemzetét és árva hazáját. 
És elhatározták, hogy letör-
lik a nagy hazafi forró köny-
nyeit, s az elhagyott nem-
zetnek és árva hazának 
vissza adják őt, a kinek 
köszönik létüket. 

Ki lett volna a nagy hazafi 
más, mint Kossuth Lajos! 

Hogy czéljukat elérjék, or-
szággyűlési képviselőnek 
egyhangulag megválasztot-
ták Kossuth Lajost! 

Hajh, de Kossuth Lajos 
messze van! 

Nem határoz, elmegyünk 
érte, kiálták lelkesedve, el-
megyünk és haza hívjuk. 

És 100 czeglédi polgár felke-
rekedett, és 100 polgár elin-
dult a nagy útra, és a 100 
polgár sok küzdelem után 
megérkezett Turinba, és a 
100 polgár Turinban Kos-
suth Lajosnál képviselte 
Czegléd városát.  

1877. évi január 24-ik napja 
volt mikor Turinba megér-
keztek. Január 24-ik napja! 

Az a nap, a melyet Czegléden 
máig is megünnepelnek, a 
mely napon az emlékezetnek 
áldoznak, annak az emléke-
zetnek, hogy ezen a napon 
Czegléd Turinban Kossuth 
Lajost látogatta meg. Kos-
suthtal fogott kezet, s Kos-
suth Lajossal együtt hulla-
tott forró könnyeket. … 

(Czegléd és Vidéke, V. évf. 3-ik 
szám, 1895. január 20-án, 1. oldal) 

A baracconei évforduló 

Csütörtökön múlt 18 éve, 
hogy Czegléd város 100 tagú 
küldöttsége Baracconeba 

zarándokolt, hogy nemze-
tünk legnagyobbjának, Kos-
suth Lajosnak, átadja kép-
viselői mandátumát s őt 
haza hivja. … 

Az ünnepély lefolyását a 
következőkben adjuk:  

A „Népkör” terme a hol a 
100-as küldöttség ünnepé-
lye évenkint tartani szokott 
már 10 óra előtt megtelt 
érdeklődő közönséggel. Köz-
vetlenül az elnöki asztal 
előtt a százas küldöttség 
tagjai foglaltak helyet, a kik 
közül csak 47-en jelentek 
meg. 

(Czegléd és Vidéke, V. évf. 4-ik 
szám, 1895. január 27-én, 1. 

oldal)  

A turini út évfordulója 

A százas küldöttség pénte-
ken d. e. 10 órakor ünne-
pelte annak a nagy zarán-
doklásnak 19-ik évforduló-
ját, mikor felkerestük a 
nemzet hontalanját. Ez az 
ünnepély megható és emlé-
kezetes volt, kivált azért, 
mert Kossuth Ferencz is 
megjelent. 

köszöntötte a megjelenteket, 
úgy is mint a Zenepedagógiai 
Szimpózium egyik fő szervező-
je. 

(ZeneSzó, XXIV. évf. 1. sz., 2014., 5. 
oldal)  

50 éves jubileumát  
ünnepelte a Leánykar  

Egykori és jelenlegi kórusta-
gok egy nagy énekkart alkotva 
adtak elő ünnepi műsort a 
Sportcsarnokban. A gimnázi-
um Leánykarát 50 évvel ez-
előtt alapították, eredményei, 
sikerei értékét pedig tovább 
növeli, hogy nem zene tagoza-
tos gimnázium diákjai alkot-
ják – hangzott el az ünnepi 
méltatásokban. 

Talán Béres Károly, és a gim-
názium akkori igazgatója, 
Radványi Nagy József sem 
gondolta, hogy az általuk ala-
pított kórus az évek során 22 
versenyen 54 díjat kap, vagy 
azt, hogy 2000-ben Linzben az 
első kórusolimpián olimpiai 
bajnok lesz.  

(Ceglédi Kék Újság, XXII. évf. 40. 
szám, 2014. október 8., 2. oldal)  

volt erdélyi testvéreinkkel 
együtt lenni a nemzeti emlé-
kezet napján, és látni az ő 
felkészülésüket. A Kossuth 
Gimnázium Leánykara 1996 
óta koncertezik a testvérvá-
rosokban, az utóbbi néhány 
évben a csíkszeredai márci-
us 15-ei ünnepi rendezvé-
nyek rendszeres meghívott 
résztvevője. Ilyenkor a lányo-
kat a Nagy István Művészeti 
Líceum tanulóinak családjai 
látják vendégül, az énekkar 
pedig hangversenyekkel, 
fellépésekkel viszonozza ezt 
az ünnepi programokon. 

(Ceglédi Hírmondó, XX. évf. 3. 
szám, 2009. március 30., 3. oldal)  

„Legyen a zene minden-
kié!”: A Kossuth Lajos 

Gimnázium Leánykarának 
torreviejai útja 

„Szertefoszlik az utolsó dal-
lam a légben, a világ egy 
pillanatra nem vesz lélegze-
t e t  e n n y i  s z é p s é g 
után.” (Stephen King)  

Úgy hiszem, sokan érezhet-
tünk így miután egy-egy 
kórus előadta versenyszá-
mait. A helyszín Torrevieja, 

Spanyolország egyik leg-
szebb tengerparti üdülővá-
rosa. A ceglédi Kossuth La-
jos Gimnázium Leánykara 
abban a megtiszteltetésben 
részesült, hogy részt vehetett 
ezen a nívós, immáron öt-
venhatodszor megrendezett 
kórusversenyen. 

(Ceglédi Kék Újság, XVIII. évf. 32. 
szám, 2010. augusztus 18., 10. 

oldal)  

Nyitókoncert 

2014. április 23-án este, az 
Avilai Nagy Szent Teréz 
templomban került megren-
dezésre a Nemzetközi Zene-
pedagógiai Szimpóziumot 
nyitó hangverseny… 

A Ceglédi Kossuth Lajos 
Gimnázium Leánykara mű-
sorának első száma Caccini: 
Ave Maria című műve volt. 
Népi ihletésű ruhájukban 
vonultak be a lányok. Az 
énekes felütést követően 
Móczár Gábor, az Európai 
Kórusszövetség – Europa 
Cantat (ECA-EC) elnöke, a 
Magyar Kórusok, Zenekarok 
és Népzenei Együttesek Szö-
vetsége – KÓTA társelnöke  

Másodszorra szebb lett 

A Kossuth Gimnázium Le-
ánykara a napokban indult 
a 13-ik Bartók Béla nemzet-
közi kórushangversenyen – 
erről lapunk hasábjain is 
beszámoltunk – ahol várako-
záson felül szerepelt az 
együttes. Erről beszélget-
tünk Soltész Nagy Lászlóné 
karnaggyal. 

- Debrecenben igazi feszti-
válhangulat fogadta valam-
ennyi résztvevőt. A 3 ezer 
énekes végigvonult a főut-
cán, kétoldalt a város lakói 
sorfalat alkottak; bravóztak. 
Gyakran elhangzott, hogy 
hajrá Cegléd. Talán ismerő-
sök lehettek, persze az is 
elképzelhető, hogy a szép 
kislányaink tetszettek nekik.  

(Ceglédi Hírlap. - In: Pest Megyei 
Hírlap, XXXII. évf. 169. szám, 

1988. július 16., 8. oldal) 

Csíkszeredában járt a  
leánykar  

„Az ünnep az élet rangja, 
felsőbb értelme” – írja Márai, 
s azt tanítja nekünk, hogy 
készüljünk fel rá testben és 
lélekben. Nagyszerű érzés 
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Fél tizkor ért Czeglédre és 
egyenest a „Népkör”-be hajta-
tott, amelynek nagy terme 
zsúfolásig megtelt. 

Az ünnepélyt az ev. ref. tanítói 
énekkar nyitotta meg, szépen 
előadott hazafias énekével. 
Azután Nyújtó Pál, a százas 
küldöttség elnöke szólott… 

(Czegléd és Vidéke, VI. évf. 4-ik szám, 
1896. január 26-án, 3. oldal) 

A jelképes baraconei fa és 
Kossuth könnyei 

1877. január 20-án 115 tagú 
ceglédi küldöttség ment Tu-
rinba, hogy hazatérésre bírja 
Kossuth Lajost, mert a város 
képviselővé választotta. A 
múzeumban nagyméretű ke-
retben a küldöttség 115 tagjá-
nak fényképe található. Közü-
lük már csak egyetlen ember 
él: Zakar Károly, aki Cegléden, 
a Deák-tér 5. számú házban 
lakik. Most 83 év nyomja a 
vállát és 27 éves volt, amikor - 
mint a küldöttség 92. tagja - 
Kossuthot látta és beszélni 
hallotta. 

(Pesti Hirlap, 1933. szeptember 24., 
4. oldal)  
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egyetemes emberi kultúra 
része és kutatásával közel 
negyven éve foglalkozom, 
nem gondoltam azt, hogy ez 
mindenkit érdekel. Úgy ala-
kult az életem, hogy a hang-
szerrel kapcsolatos dolgokra 
az átlagosnál érzékenyebben 
rezonáltam és minden infor-
mációt elraktároztam. Észre-
vettem, hogyha társaságban 
mesélek róla, nemcsak a 
dobosok, de a civil emberek 
is érdeklődve hallgatják. Mi-
ért ne osztanám meg mások-
kal is azt a sok izgalmas tör-
ténetet, amelyekkel az ütő-
hangszerek kutatása során 
találkoztam? Persze nem úgy, 
hogy reggeltől estig mesélek, 
hanem mondjuk, hogy a té-
mából kiállítást rendezek. 

(Ceglédi Kék Újság, XIII. évf. 48. sz., 
2005. november 28., 10. oldal)  

Verve jó: Dobmúzeum,  
Cegléd 

… Mindenről fogalmunk sem 
volna – és most ugrunk né-
hány évtizedet -, ha nem 
alakul meg a hatvanas évek-
ben egy ceglédi nyárikonyhá-
ban az a szépreményű közép-

A ceglédi dobosgálák  
története 

A kezdetekhez egy szomorú 
tény adta meg az aktualitást: 
1992-ben elhunyt Kovács 
Gyula a legendás „Mr Dob”, 
aki a magyar jazzdobolás 
úttörője és tanítómestere 
volt. 1969-ben láttam őt 
játszani először és virtuóz 
játéka, fanyar humora, zene 
iránti alázata azonnal magá-
val ragadott. Életének hét-
köznapjaiba már mint ma-
gántanítvány pillanthattam 
be… 

1993 áprilisában egy nagy-
szabású dobos emlékkoncer-
tet szerveztem tiszteletére 
régi tanítványaival, barátai-
val a ceglédi sportcsarnok-
ban. A rendezvényt utólag 
értékelve is hatalmasra sike-
rült. A nyolc és fél órás ma-
ratoni koncerten 49 művész 
lépett fel, köztük 19 dobos. 

(Dobos Magazin, 1 évf. 1. sz., 2000. 
május, 10-11. oldal) 

Újkori helyén ötéves a  
dobmúzeum (I.) 

Előzmények: Félreértés ne 
essék: attól, hogy a dob az 

iskolás rockzenekar, mely egy 
jelentősebb fodrászati beavat-
kozás, valamint egy amerikai 
csomagból előkerült fókabőr 
emlékét idézve a „Kugli és a 
fókabácsiék” nevet választot-
ta. De a zenekar megalakult, 
egyik gitárosa egyszer kényte-
lenségből a dobok mögé ült – 
ne is húzzuk az időt: így jött 
létre a Dobmúzeum. 

(Magyar Narancs, XIX. évf. 7. szám, 
2007. február 15., 33. oldal)  

Szívvel, lélekkel,  
hozzáértéssel 

Számtalan külföldi zenész és 
hangszerkészítő fordult meg 
az elmúlt évek során a 
dobmúzeumban. Kivétel nél-
kül mindegyik rácsodálkozott 
a háborút követő időszak kéz-
műves mestereinek magas 
műszaki és esztétikai igénnyel 
készített dobfelszereléseire. 
Úgy gondoltam, hogy ha ez a 
„világot látott” szakemberek 
szemében ilyen jó benyomást 
kelt, nem szabad szó nélkül 
elmennünk a még fellelhető 
emlékek mellett. Szisztemati-
kusan kezdtem gyűjteni a 
magyarországi dobkészítés 
relikviáit. Az 1925-1945 kö-
zötti időszakból Reményi, 
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Mogyorossy, Stowasser, Stig-
litz, Reiszmann és Wagner, 
1945-1985-ből Medveczky, 
Dubán, Finkey, Kozmosz do-
bokat őriz a múzeum.  

(Dobos Magazin, IX. évf. 1. sz., 2008. 
április-július, 24-30. oldal)  

„Big band dobosnak  
születtem”: Peter Erskine 

Magyarországon koncertezik 
Gramofon: Májusi magyaror-
szági látogatásának több apro-
pója is lesz, mesélne ezekről?  

Peter Erskine: Kármán Sán-
dor, a ceglédi dobmúzeum 
megalapítója a Nemzetközi 
Dobos és Ütős Gála keretében 
kiállítást rendez a pályafutá-
somról, hangszerekkel és sok 
egyébbel. Elküldtem például a 
múzeumnak az első dobkészle-
temet is, amelyen öt-hatévesen 
játszottam. Ez óriási megtisz-
teltetés, ilyenre még sehol nem 
került sor korábban. Ez a mú-
zeum különben egyedülálló: 
gyönyörű régi hangszerek és 
sok kivételes ritkaság sorako-
zik benne. Egyszer elküldte a 
Yamahának az egyik ott kiállí-
tott pedál képét, amiről kide-
rült, hogy még a Yamahának 
sincs belőle; csodálkoztak, 
hogy ilyet még lehet valahol 
látni. 

(Gramofon, 15. évf. 1. sz., 2010 ta-
vasz, 80-81. oldal)  

SPORT 

Birkózás 

Az a magas birkozó kultúra, 
amelynek megteremtője Ceg-
léden másfél évtizeddel ez-
előtt a Nagy család volt, s 15 
éven keresztül a MOVE-val 
karöltve fejlesztette, a vasár-
napi jubiláris országos junior 
versenyen ismét meghozta a 
maga gyümölcsét. A pe-
helysulyu Gál sulycsoportjá-
nak bajnoka lett, s ezzel egye-
sületének hirnevét öregbitet-
te, városának pedig dicsősé-
get szerzett. A MOVE nagy-
szerü ifjusági gárdájából min-
den bizonnyal a 17 éves Gál 
József előtt állnak a legna-
gyobb lehetőségek. Gálról 
még sokat fogunk hallani.  

(Ceglédi Függetlenség, XVII. évf. 39. 
szám, 1935. szeptember 29., 5. 

oldal) 

A közönség kedvence, kis Gál 
folytatja sorozatos győzelmeit. 
Minden remény meg van ar-
ra, hogy a további fejlődéssel 
és lelkes munkával országos 

hirű birkozóvá válik.  

(Ceglédi Függetlenség, XVII. 
évf. 46. szám, 1935. novem-

ber 17., 5. oldal)  

Fél évszázada nyert világ-
bajnokságot Gál József 

Március 23-án múlt ötven 
éve, hogy a magyar birkózó-
sport első világbajnoki címét 
a ceglédi Gál József szerezte 
meg Stockholmban. A 82 
éves bajnokot ebből az alka-
lomból szűkebb körben, 
otthonában köszöntötték 
tisztelői és családtagjai. 

Az elmúlt évszázad legna-
gyobb ceglédi sikere volt az 
övé, melyet az alföldi város-
ban senkinek sem sikerült 
megismételni, akár túlszár-
nyalni. Cegléden született 
1918. április 20-án, és soha 
nem lett hűtlen a városhoz. 
A modern birkózósport gyö-
kerei egyidősek Gál József 
korával, és amikor hősünk 
17 éves – ekkor már közel öt 
éve látogatta az edzéseket -, 
a helyi MOVE ifjúsági csapa-
tának kikiáltott tehetsége 
volt.  

(Ceglédi Kék Újság, VIII. évf. 13. 
sz., 2000. március 29., 13. oldal)  

Sporthirek 

Zsengellér Gyula, mint a világ-
bajnokságért küzdő magyar 
válogatott főerőssége, Francia-
országban játszik. Reméljük 
büszkék lehetünk néhány hét 
múlva arra, hogy ceglédi fiú is 
játszott és jól a világbajnok 
magyar csapatban.  

(Ceglédi Napló, XX. évf. 23. szám, 
1938. junius 5., 5. oldal) 

Sporthirek 

Zsengellér Gyuláról, a magyar 
válogatott egyik főerősségéről, 
hosszabban kellene megemlé-
kezni most, amikor a világbaj-
noki mezőnyben feltünően jó 
játékával öregbítette a magyar 
footbal jó nevét, olyan teljesít-
ményt nyujtva, ami kevés játé-
kosnak jut ki. A hely rövidsége 
miatt csak annyit, hogy büsz-
kék vagyunk mi ceglédiek Gyu-
szi-ra és szeretettel várja haza 
a sporttársadalom, hogy kezet 
szorithasson és kifejezhesse 
azt, hogy sohasem felejti el őt, 
aki a legnagyobb sikerek köze-
pette büszkén vallja magát 
Cegléd város szerető fiának.  

(Ceglédi Napló, XX. évf. 26. szám, 
1938. június 26., 5. oldal) 

 „Álmaimban 
itthon járok”: Beszélgetés 

Zsengellér Gyulával 

Az elmúlt hónapot Budapesten 
töltötte minden idők egyik leg-
kiválóbb magyar csatára, az 
imént már felidézett Zsengellér 
Gyula. Közvetlenül elutazása 
előtt beszélgettünk vele, rész-
ben azért, hogy az idősebb 
szurkolók nosztalgiáját kielégít-
sük, de azért is, hogy a fiata-
labb korosztály is közelebbről 
megismerje azt, akiről apáink, 
nagyapáink annyit meséltek. 

- Honnan is indult ez a szép 
sportkarrier? 

- Ceglédről, abból a városból, 
amelyet azóta is a legjobban 
szeretek. Nem voltam rossz 
tanuló, de mégis sok fenyítést 
kaptam édesanyámtól a késő 
estébe nyúló focizásokért, a 
tanulás elhanyagolásáért. 
Egyébként „történelmi tett” 
fűződik a nevemhez, Cegléden 
az én ötletem alapján játszották 
az esti mérkőzést.  

(Képes Újság, 41. szám, 1979. október 
13.)  
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