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Címlap

Együtt. Ceglédfürdőn!
Töltsük meg élménnyel a nyarat!

AZ IDEI SZEZON ELÉG RENDHAGYÓAN INDUL. A NYÁR MÉG ELÉG BÁTORTALANUL bontogatja
a szárnyait és még mi is csak most ízlelgetjük a lassan visszakapott szabadságunk édes ízét.
Még nem maradtunk le semmiről, töltsük meg élménnyel a nyarat!
A lángos és vattacukor illatú nyárról, a jéghideg fagyiról, a medence melletti hatalmas nevetésekről és beszélgetésekről nem
kell lemondunk 2020-ban sem!
Ceglédfürdő és a szabadidő kéz a kézben a járnak. A hatalmas
parkosított és fűtől zöldellő területen, könnyen elkerülhető a tömeg. A belépőjegyet már sorban állás nélkül, kényelmesen előKiadó: Panoráma Média Kft.
re, online is megvásárolhatjuk a www.cegledfurdo.hu/onlinejegy
2700 Cegléd, Csalogány u. 3.
felületen.
info@cegledipanorama.hu
A strand hideg vizes medencéi, vagyis az úszó-, hullám-, élcegledipanorama.hu mény- és gyermekmedence már május óta várják a hatalmasakat
csobbanó vendégeket. Az Aqua Centrum 18 csúszdája 2020.
Lapigazgató-főszerkesztő:
június 13-án nyit.
Krizsán Ervin
Amennyiben a rendeletek és korlátozások is megengedik, a fedett fürTel.: (20) 415-0243
Szerkesztő: Krizsán Anett
dőt várhatóan 2020. június 19-től vehetik újra birtokba a látogatók. Erről hivatalos csatornáinkon fogjuk informálni az érdeklődőket.
Megjelenés: havonta
A Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont is csatlakozott a MaNagykőrös - Abony - Csemő
- Jászkarajenő - Kocsér
gyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kezdeményezéséhez, mely
- Kőröstetétlen - Nyársapát
Visszajövünk! címmel 2020. június 1-jén indítja nagyszabású bel- Törtel - Újszilvás településeken
földi kampányát, melynek célja a belföldi turizmus újraindítása.
Következő lapzárta: „Visszajövünk!” belépőjegyünkkel a hosszú bezártság után végre szabadon kikapcsolódni tudó családok számára szeretnénk
2020. július 2.
kedvezményes belépési lehetőséget biztosítani.
Két négy tagú család számára, tehát összesen 8 főnek 19 990 FtPéldányszáma: 20.000 db
ISSN 1789-8889
os áron kínáljuk hétköznapokon kombinált belépőjegyünket,
Nyomdai munkák:
mely mind a Gyógy- és Strandfürdő, mind a 18 csúszdás Aqua
Arany Napsugár Kft.,
Centrum aquapark szolgáltatásainak igénybe vételét teszi lehetővé.
Nyíregyháza
Akciónk 2020. június 13.-2020. július 15. között él, 4 felnőtt
Felelős vezető:
A nyomda ügyvezetője
és 4 gyermek (3-18 év közötti gyermek, vagy nappali tanulói
Lapunk megjelenését jogviszonnyal rendelkező diák) számára.
Mindenkinek vidámságban és napsütésben gazdag, boldog nyatámogatja:
rat kívánunk! Szeretettel várjuk Önöket!
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Ceglédfürdő
2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.
Legfrissebb információk, hasznos tudnivalók:
Honlap: www.cegledfurdo.hu
Facebook: https://www.facebook.com/cegledfurdo
Instagram: https://www.instagram.com/cegledfurdo
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Trianon 100

Ezév június 4. a trianoni békediktátum
aláírásának 100. évfordulója, egyben a
Nemzeti Összetartozás napja.

egléden a Református templomkertben álló kopjafánál emlékeztek és
tették le koszorúikat a város vezetői,
pártok, szervezetek képviselői és
magánemberek. A 100 éve történt
tragédia alkalmából 16 óra 30 perckor a város minden templomában megkondultak a harangok. A rendezvényen dr. Csáky
András polgármester mondott beszédet.

ÖSSZETARTOZÁSUNK TÜZE! CÍMMEL indult
civil kezdeményezés. Cegléden is fellobbant
az Összetartozás lángja emlékezve történelmünk súlyos terhére, emlékezve az elvesztett erdeikre, hegyeinkre, a szétszakított magyar családokra.
A NAGYKŐRÖSI VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSRE
június 4-én délelőtt a Református Templomkertben gyülekeztek.
Tíz órakor Ecsedi Péter énekművész közreműködésével csendült fel a Himnusz, majd
emlékbeszédet mondott Nt. Szabó Gábor re-

Fotó: Kisfaludi István

formátus lelkészelnök, felkérésére a jelenlévők közösen imádkozták a Miatyánkot. Ezt
követően Ecsedi Péter közreműködésével
énekelték el a Székely Himnuszt.
A megemlékezés zárásaként a Trianon-kopjafánál helyezték el a megemlékezés koszorúit, virágait. Nagykőrös Város Önkormányzata nevében dr. Czira Szabolcs polgármester, dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, valamint dr. Nagy Lajos jegyző; a
Református Egyházközség nevében Nagytiszteletű Szabó Gábor lelkészelnök és Rácz
Péter főgondnok koszorúztak. Őket több intézmény képviselői követték és magánszemélyek is fejet hajtottak.
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Nagykõrös

Kezdődhet a kerékpárút
kivitelezése

Hivatalának Népegészségügyi Osztálya, melynek során megállapítást nyert, hogy a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóházában a COVID19 elleni védekezés és felkészülés megfelelő.

MÁJUS 21-ÉN ÁTADTÁK A NAGYKŐRÖS táblától a Gaál kastélyig tervezett kerékpárút munkaterületét. A kivitelezővel való szerződéskötést követően elkészültek a kiviteli tervek, melyek jóváhagyásra megküldésre kerültek a Magyar Közút Zrt-nek. A munkaterület átadást
követően elkezdődnek a nyomvonalba eső
elektromos és távközlési hálózatok kiváltásai.

Virágzó Nagykőrös

A beruházást dr. Czira Szabolcs polgármester is szívügyének tekinti. A városi újságnak
elmondta: „Rég küzdünk ezért a kerékpárútért, melyhez pályázat útján sikerült 200 millió forintos támogatást szereznünk. Az állami,
kormányzati támogatás fontos mérföldkő volt
a beruházásban. A folyamatos munka eredményeként mára elértünk oda, hogy megtörténhetett a munkaterület átadása, elkezdődhet
a kivitelezés. Úgy gondolom, miként a
Kecskemét irányába vezető kerékpárút is bizonyította az elmúlt évek során hasznosságát,
úgy ezen beruházás eredménye is jó szolgálatára lesz a nagykőrösi embereknek. Természetesen tovább dolgozunk azért, hogy egészen Ceglédig vezessen a kerékpárút.”

Ellenőrzés az idősotthonban

A NAGYKŐRÖSI ARANY JÁNOS UTCAI idősek
otthonában tartott ellenőrzést május 20-án a
Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási

A NAGYKŐRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
városszépítő-parkfenntartó részlegének kiváló munkatársai folyamatosan dolgoznak
azon, hogy a virágozó Nagykőrös idén is
gyönyörű legyen és örömét lelje mindenki
egy kellemes nyár eleji sétában, vagy ha
csak éppen keresztülautózik a városon.

AZ IDEI ÉVBEN IS MEGHIRDETÉSRE került a Virágos Nagykőrösért pályázat, mely a rendkívüli
helyzetre tekintettel nem zsűrizéssel zárult, hanem a minden nevezést benyújtó, a saját ingatlanának környezetével Nagykőröst szépítő lakos
és intézmény virágcsomagot vehetett át.

Újabb parkoló újul meg

MEGKEZDŐDÖTT NAGYKŐRÖSÖN az Október 23. téri, Gyopár utcáról nyíló bejáró, jár-

da és parkoló megújítása. A beruházást a
kormány 30 millió forinttal támogatja. Mint
ismeretes a beruházást a lakótelepen élő
Sohajda Márk – akit tavaly ősszel a körzet
települési képviselőjévé választottak – aláírásgyűjtése indította el. A projekt jól illeszkedik Nagykőrös városvezetésének közterület megújítási programjába, melynek eredményeként ütemesen, pályázati források lehetőségeit kihasználva fejlődik Nagykőrös.
(A képen Dr. Czira Szabolcs polgármester a
helyszínen egyeztet a Polgármesteri Hivatal
és a kivitelezést végző cég munkatársaival.)

Együttműködési
megállapodás

PARTNERSÉGI KÉPZÉSI GYAKORLAT biztosítására jött létre együttműködési megállapodás Nagykőrös Város Önkormányzata, mint
a Nagykőrösi Városi Óvoda fenntartója és a
Neumann János Egyetem között.
Az együttműködéssel az önkormányzat nem
csupán a Nagykőrösi Városi Óvoda szakember utánpótlását segíti, de hangsúlyozza elkötelezettségét a város fejlődése, a felsőoktatás
színvonalának emelése, a gyakorlatorientált
képzés fejlesztése iránt is. Az együttműködés
nyomán az óvodapedagógus hallgatók egyetemi éveik alatt tapasztalt mentor óvónőktől
szerezhetnek pedagógiai gyakorlatot, rendszeres jövedelmet kaphatnak ezidőben és tanulmányaik befejeztével, mint szakmai tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusokat
biztos munkahely várja őket Nagykőrösön.
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Jól halad a külterületi
földutak rendezése

NAGYKŐRÖSÖN MÁJUS KÖZEPE ÓTA zajlanak a
2020. évi tavaszi külterületi földútrendezés
munkálatai. A munkálatokat a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. végzi az önkormányzat által
meghatározott útvonalakon. A kijelölt szakaszok
rendezése során, ahol szükséges, csapadékvíz
levezetők kerülnek kialakításra az árkok mentén. A munkavégzés folyamatos, a terveknek
megfelelően június első hetében fejeződik be.

Vásár Nagykőrösön

MÁJUS 31-ÉN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE a
nagykőrösi Orbán-napi Országos Állat- és
Kirakodó Vásár. A vásár területére való beléptetés során a szervezők fokozottan ügyeltek és felhívták az érkezők figyelmét az üzemeltetési utasításban foglaltakra, a távolságtartás betartására és a maszkok hordására.

Fotó: BAON.hu

8

Utcafórum

MÁJUS 19-ÉN DR. KÖRTVÉLYESI ATTILA alpolgármester és Vozárné Ragó
Ildikó, a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója közös bejárást tartott
a nagykőrösi Bárány utcai
lakótelepen, melynek keretében, Ignéczi István vezetésével, a közös képviselőkkel együtt megnézték és
mérlegelték a lakókörzetben helyrehozandó
és/vagy javításra szoruló elemeket. A beszélgetés során szó esett az elhalt fák kivágásáról, a fűvágás rendszerezéséről, az ott élő emberek számára több pad és hulladéktároló kihelyezéséről
és a lakók mindennapjait érintő problémáiról is.

A két adományozott – Medgyesi Enikő és
Nagy Márton – kis műsorral köszönte meg a
Kuratórium tagjainak az adományt.
Dr. Ruttner György édesapjának, az alapítvány
névadójának, Dr. Ruttner Bélának életét, szakmai elhivatottságát, a nagykőrösi egészségügy,
szülészet melletti fáradhatatlan és megtörhetetlen elkötelezettségét elevenítette fel. A felszólalást archív fotók kivetítése kísérte.

Megújul a gimnázium

Ruttner-díj

A „DR. RUTTNER BÉLA, A NAGYKŐRÖSI
Születésekért Alapítvány” kuratóriuma két
nagykőrösi diáknak adott át ünnepélyesen –
a tanulmányaik támogatásához – adományt
május 29-én, az Arany János Református
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
dísztermében. A szűk körű eseményen Dr.
Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea a gimnázium
igazgatója köszöntötte a megjelenteket, beszédét a köszönet szavaival zárta: „Nagyon
szépen köszönöm még egyszer a Kuratóriumnak a fölajánlását, egyáltalán, hogy a
Gimnáziumra gondolnak. (…) Hogyha ilyen
felajánlás érkezik és egy ilyen megkeresés,
akkor hálával tölti el szívünket, hogy tudunk
gyerekeknek segíteni.”

MEGKEZDŐDÖTT A NAGYKŐRÖSI Arany
János Református Gimnázium felújítása. „A
több mint száz éve épült iskola energetikai
felújítása során az épület födémszigetelésére, valamennyi homlokzati nyílászáró cseréjére, világításkorszerűsítésre, fűtéskorszerűsítésre és napelemes áramtermelő kiépítésére kerül sor. A korszerűsítés egyedi kormánydöntés alapján Európai Uniós támogatással, a tulajdonos és fenntartó Nagykőrösi
Református Egyházközség beruházásában
valósul meg. Saját forrásból a teljes külső
homlokzatfelújítás, belső festés és az összes
mosdó felújítása is megtörténik.” – írták az
intézmény közösségi oldalán.
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Cegléd

Koncert tévétoronyból

SZOKATLAN HELYSZÍNEN, A CEGLÉDI tévétorony 9. emeletéről, 36 m magasságból adott
mini koncertet május 30-án szombaton délelőtt a ceglédi Rocksuli csapata. Az 5 perces
flashmob-ban az LGT – Nem adom fel! című
számát adta elő az iskola tanári zenekara. A
szervezők a Szentháromság térre hívták az
érdeklődőket, de jól látható volt a torony a
Kossuth Ferenc utca Polgármesteri Hivatal
oldalából, Pesti útról, Eötvös térről is. Az
éneklésbe a közönség is bekapcsolódott.

Fotó: Kisfaludi István

Ceglédi alkotók
online tárlata

A KORONAVÍRUS MIATT TÖBB KIÁLLÍTÁS online kerül megtartásra Cegléden. Ilyen a
Ceglédi Galéria igényesen összeállított ceglédi alkotókat bemutató sorozata, melyet
most az intézmény Facebook oldalán osztottak meg a nagyközönséggel. A képeken láthatók a művészek alkotás közben és a végeredményként született műalkotások is, melyeken feltűnik, hogy a karantén miatt több
idejük jutott idén az alkotásra, mert nagyon
szép lett az idei termés.
„Májusban került volna sor a Ceglédi Alkotók Egyesülete képzőművészeti szekciójának
legújabb munkáit bemutató kiállításra a
Ceglédi Galériában. A tárlat megvalósul, de

Rendőrrobot a piacon

NAGY SIKERT ARATOTT A CEGLÉDI Rendőrkapitányság május 26-ai rendhagyó kitelepülése a helyi piacon. A kihelyezett plakátok
alapján ezúttal nem igazi rendőr, hanem egy
robot adott tanácsokat a lakosság számára a
kerékpárlopások, gépkocsifeltörések és a
zseblopások megelőzésének érdekében. Az
állományhoz tartozó szerkezet robothangon
szólította meg a közönséget.
A robotzsaru hétköznapi kérdéseket is feltett
a résztvevőknek, minthogy otthonukban elzárták-e a gázt, lezárták-e autójukat, kerékpárjukat, illetve hogy biztonságos helyen
tartják-e pénzüket. Az emberek érdeklődését
felkeltette a nem mindennapi egyenruhás,
akinek készséggel válaszoltak.
az online térben. A résztvevő 19 alkotó munkáit külön-külön posztokban tesszük közkinccsé, s a végére egyetlen albumba rendezve áll majd össze az idei képzőművészeti
tárlat. Fogadják jó szívvel a következő hetekben bemutatásra kerülő alkotásokat, gyönyörködjenek bennük, gazdagodjanak általuk, szerezzenek mély benyomásokat!” – szól
az online tárlat ajánlója.
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Laska online

JÚNIUS 6-ÁN ONLINE FŐZŐVERSENYT hirdetett – rekordkísérlettel – a Kossuth Művelődési Központ. A laskaételek ünnepén 54 csapat mérte össze főzőtudományát több kategóriában az ország minden sarkából, de még
a határon túlról is pályáztak laskaétellel.
- Vannak hagyományok, amelyeket egy vírus
sem szakíthat meg! Amikor megváltozik a
forma ragaszkodj a
tartalomhoz!
54
laskafőző csapat
szállt idén ringbe,
500 főt mozgattunk
meg Komarno-tól,
Hajdúszoboszlón,
Gyergyó szent mik lóson, Csemőn át Ceglédig. Hét helyszíni tudósítást készítettünk. A rekord elmaradt, de
a hagyomány él! És ez az igazi lokálpatriotizmus. Június első hétvégéje Cegléden ismét
a laskatésztáé volt. – számolt be lapunknak
Détári-Lukács Ágnes, a Kossuth Művelődési Központ vezetője.
A laskaételek ünnepén két versenyt hirdettek:
a Legszebb tálalás címűben fotót vártak a
versenyzőktől, a Legjobb ízvilág versenyében pedig az otthon készült laskaremekből a

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

> Fogágybetegségek kezelése
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
> Fogsorok készítése
> Implantológia
> Fogsebészet
> Fémmentes fogpótlások
zirkonkerámiából rövid határidõvel
> Digitális röntgen diagnosztika
> Gyermekfogászat
> Fogszabályozás felnõtteknek is
> Garanciavállalás
Dr. Dombi Ábel,
Dr. Makai-Magoss Ágnes
Kövess minket a Facebookon
és Instagramon is!
Bejelentkezés csak telefonon!

Cegléd, Csíkos szél 9.
Tel.: 06-30/913-8226

dombidentalcegled@gmail.com,
www.dombi-dental.hu

Sütemények a kórháznak

SÜTEMÉNYEKKEL KEDVESKEDETT a Ceglédi
Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a ceglédi Toldy
Ferenc kórház dolgozói számára. Az iskola
cukrász és szakács szakoktatói ezzel fejezik
ki köszönetüket a kórház dolgozóinak a koronavírus veszélyhelyzet kapcsán kialakult
helytállásukért.
A süteményeket Bobál István, a kórház gazdasági igazgatója vette át, és köszönetét fejezte ki az iskola dolgozóinak.
Fotó: Makó András

szervezőknek kellett elszállítani egy adagot.
Mindkét versenyben négy kategóriában lehetett nevezni: Klasszikus laskaleves, Öreglebbencs, Laska kicsit másként és Profi szakácsok által készített ételek kategóriában.
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Ceglédi költő
a legjobbak között

KÖZEL HATEZER LEVÉL ÉS NYOLCEZER vers
érkezett arra a pályázatra, amelyet a Kossuth
Rádió, a Magyar Írószövetség és a Petőfi
Irodalmi Múzeum indított április 11-én, a
Költészet napján profi és amatőr kategóriában és amelyhez az Anyanyelvápolók Szövetsége is csatlakozott. A neves díjazottak

Fotó: Krizsán E

között Veres Tamás ceglédi költő-író is elmondhatja versét a Kossuth Rádió Vers napról napra című műsorában.
„Az MTVA fődíjasai az amatőr kategóriában
Fogarasy Attila és Nagy Ildikó lettek. Díjazott még Kuklis Gergely, Mosoni Viktor és
Vitéz Kata. Velük és verseikkel szintén találkozhatnak majd hallgatók különböző műsorainkban. Az Írószövetség százezer-százezer
forintos nyereményt ajánlott fel profi kategóriában. A győztes Szondy-Adorján György
és Farkas Gábor lett. Rajtuk kívül Zsille
Gábor, Czigány György, Filep Tamás, Regős
Mátyás, Veres Tamás, Lázár Balázs, Simon
Adri, Suhai Pál, Bodor Gergely és Lajtos
Nóra saját hangon mondják majd el verseiket a Kossuth Rádió Vers napról napra című
műsorában.” – számolt be a rádió.

Háttérmunkák
a múzeumban

Fotó: BAON.hu

TOVÁBBRA IS ZÁRVA TART A CEGLÉDI Kossuth
Múzeum. A intézményben azonban ezekben
a napokban sem szünetelnek a háttérmunkák.
– Vendégeket nem fogadunk, rendezvényeink
nincsenek, ám ettől függetlenül dolgozunk
tovább. Van, aki otthonról teszi ezt, például
a néprajzos kollégánk. Ugyanakkor számos
olyan tevékenység akad, amelyet csak idebenn lehet elvégezni. Egy múzeumban a közönség által nem látott munkálatok is nagyon fontosak – tájékoztatott az aktuális feladatokról a múzeum igazgatónője. Reznák
Erzsébet elmondta, munkatársával együtt a
történeti gyűjteményt fotózzák végig, emellett folyik a digitalizálás elkészítése, a
szkennelés is.
Megtudtuk, a kiállítóhely számára nagy jelentőséggel bír az egykori ceglédi fogolytábor kutatása.
– Ezzel kapcsolatban jelenleg is folynak tárgyalások, projektek, amelyekben mi is benne
vagyunk. Múlt héten például a Hadtörténeti
Múzeum munkatársai látogattak el hozzánk,
akikkel tömegsírokat kerestünk fel – összegzett Reznák Erzsébet. BAON

Perbeszédversenyt nyert Budai Kata

AZ ÉMILE NOËL EURÓPAI UNIÓS Perbeszédversenyben idén a ceglédi Budai Kata, 2017-ben végzett gimnazista csapata az első helyet érte el. Az
ELTE ÁJK hagyományos megmérettetésén 59 csapatban összesen 133 hallgató vett részt. A rekordszámú jelentkezővel lebonyolított verseny témája a
védjegylicencia megállapodás versenykorlátozó jellegének vizsgálata volt.
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Abony

Emberkereskedelem,
prostitúció Abonyban

SZEMÉLYI SZABADSÁGÁTÓL MEGFOSZTOTT
személy sérelmére, erőszakkal, fenyegetéssel, kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem és más bűncselekmények
megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a rendőrség F. Mihály 31 éves és F.
Sándor 25 éves abonyi, valamint F. Mihály
50 éves szolnoki lakosok ellen.
A 31 éves férfi 2017 tavaszán szerelmi kapcsolatot színlelt egy lakásotthonban nevelkedő lánynak, aki emiatt hozzá költözött. F.
Mihály néhány hét együttélés után megpróbálta rábeszélni barátnőjét, hogy dolgozzon
neki prostituáltként, azonban a sértett ebbe
nem ment bele. Ezt követően valamilyen
kábító hatású szert itatott a lánnyal, akinek
így megtörte az akaratát, és egy hónapon

keresztül dolgoztatta. A szexuális szolgáltatással szerzett összes pénzt elvette tőle, és
abból tartotta el magát. A nőt F. Mihály és
testvére –, aki a nő szállításában és esetenként a felügyeletében is részt vett –, F.
Sándor is többször fenyegette, alkalmanként meg is verték.
Az egyik nőt hosszabbítókábellel megostorozta, egy kiskorú lánynak pedig több csontját is eltörte és úgy dolgoztatta; neki végül
egy kuncsaft segített megszökni. POLICE.HU

Fejlesztések az abonyi
vasútállomáson

MÁJUS 28-ÁN AZ ABONYI MÁV állomáson
tartottak helyszínbejárást, ahol a MÁV és
Abony Város Önkormányzata közti, hamarosan aláírásra kerülő megállapodás részleteiről tárgyaltak. Korábban már megújult a
kisváróterem, azonban amíg őrzéséről nem
tudnak gondoskodni, azt nem nyitják meg az
utazóközönség előtt.
A tervek szerint több kamerát is telepítenének az állomás területére, hogy megakadályozzák a rongálásokat. Lebontják a használaton kívüli illemhelyet, és több egyéb, lepusztult és funkcióját vesztett építményt is.
Egy jelenleg használaton kívüli épületet
megkapna a helyi polgárőr szervezet és így
is gondoskodnának a terület biztonságáról.
Ezen túl egy új parkoló és illemhely kialakítása is szóba került.

Tankó-Walter

és társa Kegyeleti kft.
Éjjel-nappal ügyelet
06-20/9311-711, 06-30/661-5831

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Cegléd, Rákóczi út 30-32. 53/317-225
CEGLÉD KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!
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Jászkarajenõ

Kifosztotta a templomot

Demonstációra készül a
képviselő

AKÁR POLGÁRI ENGEDETLENSÉGI mozgalmat is hirdet és demonstációt szervez Kovács László önkormányzati képviselő, ha
nem lesz az abonyiaknak közvetlen ráhajtási lehetősége az M4-es útra – erről adott hírt
Abony hivatalos oldala. Földi László országgyűlési képviselő az ügyben még márciusban szólalt fel az Országgyűlésben.
„Az új forgalmi rend szerint, ha Újszilvás felé
indulunk kifelé Abonyból, akkor nem tudunk
sem Budapest, se Szolnok irányába elfordulni
az új 4-esen. Ez több abonyi számára is nagy
gondot okoz, mert innen nem tudják megközelíteni ingatlanjaikat.” – számol be a portál.
- Sajnálom, hogy ilyen hibás döntések egyáltalán megszülethettek! Azt fontolgatom,
hogy polgári engedetlenségi mozgalmat hirdetek, ha kell demonstrálni is fogunk. Sokan
arra kényszerülnek, hogy bejöjjenek Abonyba, vagy Újszilvásra, akár nehézgépjárművekkel is. – mondta Kovács László önkormányzati képviselő.
Március 1-jén napirend előtti felszólalásában
Földi László országgyűlési képviselő a Parlamentben beszélt a problémáról:
– Éppen ezért további támogatást kérek a projekt fontos kiegészítéséhez. Abonynál, a 3119es jelű csomópontban, az M4-esre történő ráhajtás lehetőségének megteremtése még nincs
megoldva, habár szükség lenne rá – hívta fel a
figyelmet Földi László, aki jelezte, hogy a
kezdeményezéshez csatlakozott Abony önkormányzata annak érdekében, hogy megóvja a
várost a környezeti és forgalmi terheléstől, valamint a Tápiómente térsége is, amelynek lakói
és vállalkozásai is igénylik ezt a csomópontot.

NEM FOHÁSZKODNI TÉRT BE a jászkarajenői
templomba május 10-én délelőtt a 26 éves helyi
férfi, sokkal inkább a hívők adományára fájt a
foga. A szentélyben földre helyezett, fából készült perselyt egy téglával ripityára törte, majd
kimarkolt belőle több ezer forintot – írja a police.hu.
Ezután kapzsisága a sekrestye
felé vitte, ahonnan egy 15 ezer
forintot érő távirányítót emelt
el. További kutakodását a hirtelen megjelenő plébános zavarta meg. A férfi magyarázkodásba kezdett, hogy kezet
mosni tért be a szenthelyre,
majd sarkon fordult és a begyűjtött zsákmánnyal elfutott.
A rendőrségre május 12-én
érkezett bejelentés a lopásról, az egyenruhások pedig már másnap előállították a tolvajt,
aki kihallgatásán tagadta a bűncselekmény elkövetését, vallomást nem tett. A lakásán végzett kutatáskor előkerült a sekrestyéből származó távirányító, valamint három mobiltelefon, amelyek feltehetően bűncselekményekből
származnak. A Ceglédi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya a férfivel szemben lopás
vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást.

Terepjáró az
önkormányzatnak

VADONATÚJ TEREPJÁRÓT AJÁNDÉKOZOTT a
Jászkarajenői Önkormányzatnak az egyik
márkakereskedés tulajdonosa. Hovány
Márton a falu szülöttje és díszpolgára, vállalkozását is Jászkarajenőn indította 40 éve, és
szívén viseli a település sorsát. Az új jármű
nagyon hasznos lesz a közfeladatok ellátásában, legyen szó a mezőőri, tanyagondnoki
szolgálat feladatairól vagy a tanyás övezetekben az étel kihordásáról. CTV.HU

16

Kocsér

n

„Mi egy vérből valók vagyunk”
Június 4-én a tiranoni békediktátum
aláírásának centenáriumán emlékkövet avattak Kocséron.

yitó gondolataiban Hriagyel
Csaba polgármester hangsúlyozta a határon túli testvértelepülésekkel (a Felvidéken Udvard,
Erdélyben Zágon, a Vajdaságban Bácsfeketehegy) való élő
kapcsolat fenntartásának fontosságát, majd
Földi László országgyűlési képviselő emlékezett a száz évvel ezelőtti eseményekre.
Az emlékkő leleplezése után Kocséron is kigyúltak az emlékezés fényei csatlakozva ezzel a közös Kárpát-medencei kezdeménye-

zéshez. Az emlékkő hivatalos felavatására és
megáldására tervek szerint augusztus 20-án
kerül majd sor, remélhetőleg akkor már a testvértelepülések képviselőinek részvételével.

KOCSÉR IS PÁLYÁZNI KÍVÁN AZ országfásítási program keretében, melyet június 2-án
hirdetett meg a Nagy
István agrárminiszter
Kecskeméten. – jelentette be a település közösségi oldalán Hriagyel
Csaba polgármester.
Az Agrárminisztérium a
10 ezer fő alatti lakosszámú településeknek
hirdeti meg a programot,

amely keretében együttesen 12 ezer sorfát
igényelhetnek térítésmentesen a pályázók. A
programba, amelynek célja elsősorban a
közterületek, valamint az óvoda- és iskolaudvarok, oktatási és önkormányzati intézmények területének fásítása,
június 15-től július 31-ig
jelentkezhetnek az önkormányzatok, a településen működő állami,
önkormányzati és egyházi intézmények, valamint
a civil szervezetek.

Fásítási tervek Kocséron
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Kocséri körtúra

A KOCSÉRI KÉPES KRÓNIKA beszámolót tett
közzé a hétvégén megtartott harmadik
Kocséri Körtúráról – Király Bernadett, Utasi
Márton és családja fotóival.
Vasárnap reggel tízen rajtoltak, a résztvevők
fele a környező településekről érkezett, a
többiek helyi indulók voltak. „A kellemes
napsütéses időben könnyű sétával haladtunk
a jól kitáblázott útvonalon. A résztvevők nagyobb része most, a 24 km-es távon sétált,
ők délre már vissza is értek a kiinduló pontra.” – írták a szervezők. A csapat egy része
azonban Kocsér határain túlra is kalandozott
és gyönyörű fotókat készítettek.

a

Újszilvás

Piacfejlesztés Újszilváson

2020 tavaszán megkezdődött a Vidékfejlesztési Program által támogatott Piactér fejlesztése Újszilváson projekt.

pályázatnak köszönhetően sor kerül a
piactéri épület felújítására, bővítésére,
energetikai fejlesztésére. Megtörténik
az épület szigetelése, új nyílászárókkal
való ellátása, teljes gépészeti felújítása, bővítése és egy előtető építése.

Mindemellett szeretnénk még komfortosabbá tenni a piaci árusok és a vevők számára a
piac használatát, ezért további piaci standok
kerülnek megépítésre a jelenlegi mellé, s a
környezet is esztétikusabbá válik.
E beruházásunk is egy fontos lépés, hiszen
az épület a falu központjában van, s azt minden áthaladó autós és látogató láthatja. Elkészültével szintén egy önkormányzati épület fog megszépülni és hasznosabbá válni.
ÚJSZILVÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A beruházás látványterve
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Nyársapát
Trianoni megemlékezés

A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM ALÁÍRÁSÁNAK
100. évfordulójáról, egyben a Nemzeti Öszszetartozás napjáról Nyársapáton is megemlékeztek. 16 óra 30 perckor a templomban

Faluszépítés Nyársapáton!

A VÍRUSHELYZET IDEJÉN SEM tétlenkedtek
Nyársapáton a község szépítésében. „Új virágok kerültek ki a trianoni emlékműnél és
több helyen is. Rendbetettük a művelődési

megkondultak a harangok. A megemlékezésen a trianoni emlékműnél beszédet mondott
Szőke Piroska, a Nyársapáti ÁMK igazgatója, ezután tették le koszorúikat, virágaikat a
község vezetői, szervezetek képviselői és
magánemberek.

központ udvarát és új rózsákat is ültettünk. Az
óvoda udvara is megszépült. A hivatal előtti
parkban tereprendezés és virágosítás is történt.” – számoltak be a település facebookján.

NYÁRSAPÁT IS PÁLYÁZOTT A KORMÁNY
5000 fő alatti települések fejlesztésére irányuló programjába. A község több mint 71
millió Ft értékben cserélheti le a meglévő tanyagondnoki gépjárművet, amellyel időseket és más rászorulókat tudnak segíteni, fogorvosi széket szerzett be az orvosi rendelő
számára, felújította az Ugyeri utat, erőgépet
és adaptereket szerez be a közterületek karbantartása érdekében, járda burkolat került
felújításra és a temetőben is új urnafalakat
fognak építeni.
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Csemõ

Csemő mobilon

A képek csak illusztrációk. Az akció a készlet erejéig tart! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ELKÉSZÜLT A CSEMŐ MOBILTELEFONOS applikáció. A tartalmak már elkészültek, jelenleg a
teszt üzemmód zajlik, miközben elindult a
nyilvánosságra hozatali eljárás. Néhány
héten belül az alkalmazás letölthető lesz
androidos készülékekre a Play Áruházból, Apple készülékekre az App Storeból. A Csemő applikáció ingyenes lesz a
felhasználók számára.
„Az alkalmazással az
önkormányzat célja
az, hogy valós idejű információkat kaphasson
a lakosság. Előnye a közösségi oldalakkal
szemben, hogy nem ömlesztve zúdulnak ránk a

hírek, mi magunk választhatjuk ki, éppen mire
vagyunk kíváncsiak. Az applikáció különlegessége a lakossági bejelentés funkció. Ha kátyút,
kidőlt fát vagy akár illegális hulladékot lát, egy
fotó és egy rövid leírás kíséretében rögtön be
tudja jelenteni a problémát, megadva a pontos
GPS koordinátákat vagy bejelölve a helyet a
térképen.” – számolt be az alkalmazásról dr.
Lakos Roland polgármester.

Belterületi útfelújítás

MEGÚJULT, ÚJ ASZFALTBURKOLATOT KAPOTT
több belterületi út Csemőben. „A 2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
pályázati kiírásra még a tavalyi évben önkormányzatunk 12.306.610 Ft támogatást nyert!”
– számolt be a lakosságnak dr. Lakos Roland
polgármester. Az összegből a Kiss Albert utca,
a Mészáros Lőrinc – Petőfi utcák csatlakozása,
a Szüret – Petőfi utcák csatlakozása, a Wass
Albert – Petőfi utcák csatlakozása és a Wass
Albert utca középső szakasza újul meg a szegélyekkel és az útpadkákkal együtt.

10 éves a Buda-Házépítő Kft!

Terran Renova Plus Color system bevonat: 235 Ft/db
Zsindely hódfarkú barna: 2.145 Ft/m2
Műfű
EPS 80 10 cm: 1.595 Ft/m2
Készletről
Zsalukő 15: 495 Ft/db
azonnal,
KÉSZLETKISÖPRŐ AJÁNLAT:

White fali csempe 24,5x 37,5: 1799 Ft/m2

különböző
méretben

Akril egyenes kád 170x70x39:
27.959 Ft/db

65 cm fürdőszobaszekrény készletről
kompletten /tükör+mosdó+alsóbútor/: 49.198 Ft/db

Bramac Duna Merito Plus: 238 Ft/db
BUDA-HÁZÉPÍTÕ KFT. TÜZÉP
ÉS FÜRDÕSZOBA SZAKÜZLET

2700 Cegléd, Szolnoki út 77.
Tel.: 06 53/311 612, 06 30/419 7386

www.budahazepito.hu, email: budahazepito@gmail.com

5645 Ft/m2

Patagónia Falburkolat:
/10 m2-ként ajándék Impregnáló/

Kupon

Kuponkód: SALE CSEMPE 10%
2020.06.11-06.21-ig
Hozza magával a kupont és

10%

kedvezményt kap
minden burkolat árából!

KORMÁNY

INFORMÁCIÓ

GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV

Bértámogatás
Bért
ámogatás
a veszélyeztetett
munkavállalóknak
EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL.
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Tűzeset Cegléden

TŰZ KELETKEZETT EGY LAKATLAN ÉPÜLET
két helyiségében Cegléden, a Felház utcában.
A tűzoltók kiérkezésekor az épületben nem
tartózkodott senki, a tűz nem terjedt tovább. A
lángokat a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották
el, majd vizsgálták át az ingatlant. – tájékoztatott Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Közúti balesetek

AUTÓBALESET TÖRTÉNT MÁJUS 26-ÁN este
Cegléden a Jászberényi úton, ahol egy autó a felüljárón eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, majd a szalagkorlátot átszakítva az útmenti árokba hajtott. A sofőr maga szállt ki a gépjárműből,
de mivel a helyszínen az ittasság gyanúja
felmerült a Ceglédi rendőrkapitányság
munkatársai vérvételre kísérték. A ceglédi
hivatásos tűzoltók a gépjárművet áramtalanították és átvizsgálták.

Fotó: Farkas Zsolt

LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, VILLANYOSZLOPNAK,
majd egy betonkerítésnek ütközött egy személygépkocsi június 7-én hajnalban Cegléden, az Alszegi út és a Szarka utca kereszteződésében. Az autóban ketten utaztak,
mindketten önerejükből elhagyták a gépkocsit. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járművet, majd biztosították a helyszínt. Az ütközés következtében az oszlop eltört, a cseréjéről a szolgáltató gondoskodik.

LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, ÖT MÉTER MÉLY
csatornába hajtott és az oldalára borult egy
utánfutót vontató személyautó június 1-én
délután Abony és Kőröstetétlen között. Az
autóban ketten utaztak, az egyikük a roncsba szorult. A ceglédi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével a beszorult embert a
roncsból kiszabadították, majd áramtalanították és átvizsgálták a járművet. – adott tájékoztatást Csámpai Attila a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei
szóvivője.
Fotók: PMKI Cegléd http
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Macskát kínoztak
Cegléden

EGÉSZEN DÖBBENETES ÁLLATKÍNZÁS történt
Cegléden – számolt be a Hír24.hu. Soltész
Lászlóné, a helyi Állatmenhely Nyílt Alapítvány elnöke a lapnak azt mondta, hogy egy
helyi lakos értesítette őket arról, hogy bekúszott az udvarára egy macska, aminek le volt
vágva a két hátsó és az egyik mellső lába is.
- Borzasztóan szenvedett, a farkát is már csak a
szőr tartotta össze. Annyira rettenetes állapotban
volt, hogy muszáj volt elaltatni. A cica gazdája
azt mondta, hogy ez már az ötödik macskája
volt, amit megmérgeztek vagy elpusztítottak az
állatkínzók – mondta az állatmenhely vezetője.
Hozzátette, nemrég a helyi halastó környéken is
találtak egy levágott lábú cicát, de a környéken
már több macska is hasonló sorsra jutott.

Nem bírta elviselni a háza
előtt parkolókat

Illusztráció: Google

GYILKOSSÁGGAL KEZDETT FENYEGETŐZNI
egy ceglédi férfi, mert elege lett abból, hogy
folyton a kapuja elé parkolnak. Korábban lapunk már közzé tett egy olvasói levelet és
képet egy bántalmazott hölgytől, akinek
annyi volt a bűne, hogy elhaladt gyermekével a férfi háza előtt.
„A korábban átlagos polgárként élő B. V. Cs.
pont egy óvodával szemben lakik és nem bírta elviselni, hogy a szülők, autójukkal mindig
az ő ingatlana előtt állnak meg reggel és dél-

Az állatmenhely ötvenezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít
megtalálni a brutális állatkínzót, de a hatalmas felháborodás miatt ez az összeg pár
óra alatt felkúszott félmillió forint fölé, és
folyamatosan érkeznek a felajánlások a
menhelyhez azóta is.
után. Problémáját éveken keresztül szinte heti rendszerességgel jelezte a városi képviselőtestület egyik tagjának, a fogadóórákon is
megjelent, ahol trágár szavakkal szidalmazta
a képviselőt, változás azonban nem történt, a
kocsik ugyanúgy a háza előtt sorakoztak.
A férfinál betelt a pohár, és újabb e-mailt
küldött a képviselőnek, most azonban már
nem finomkodott: több millió forint kártérítést követelt és azt ígérte: ha valaki a kapujába parkol, mindenkit elgázol.
A feldühödött férfi itt nem állt meg, üzenetet küldött a Ceglédi Rendőrkapitányság
közrendvédelmi osztály vezetőjének is, onnan már 10 milliót követelt fájdalomdíjként,
ellenkező esetben megöli a képviselőjét.
Ugyanezt elküldte a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság címére is.” – írta meg a Blikk.
„A követelés teljesítésére és a pénz átadására nem került sor, a szépen legyártott bizonyítékok hatására április 22-én a rendőrség B.-t előállította. B. jelenleg letartóztatásban van, súlyos fenyegetéssel elkövetett
zsarolás bűntettének kísérlete miatt.” A
Blikk úgy tudja: a férfi tettét megbánta és
szeretne bocsánatot kérni. A parkolási probléma megoldását pedig abban látja, ha eladja a házát és elköltözik.

23

Anyját bántalmazta,
letartóztatták

Súlyos abonyi baleset

Fotók: BM OKF médiaszerver/PMKI Cegléd HTP

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS EGY kisteherautó ütközött össze május 19-én reggel a 4-es főút 80as kilométerénél, Abony közelében. Az ütközés következtében a két autó vezetője súlyosan megsérült, egy ember a személygépkocsiba szorult, az összetört autók forgalmi akadályt okoztak. A ceglédi hivatásos tűzoltók
feszítővágó segítségével a beszorult embert a
roncsból kiszabadították, majd áramtalanították és átvizsgálták a járműveket. A műszaki
mentés ideje alatt az érintett útszakaszt lezárták, a forgalmat elterelték. – tájékoztatott
Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Tehenet mentettek
a tűzoltók

ELESETT TEHÉN FELÁLLÍTÁSÁBAN KÉRTEK
segítséget a katasztrófavédelemtől május 16án Cegléden, a Juharfa utcában. A több mázsás tehén egy kalodában esett el, a lába a
vaskeretbe szorult. A ceglédi hivatásos tűzoltók a kaloda elemének egy részét eltávolították, így sikerült kiszabadítani az állat lábát.
A mentést követően a tehenet lábra állították,
a gazdájának sérülések nélkül átadták.

A PEST MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG indítványozta
egy ceglédi 41 éves nő letartóztatását, aki olyan
súlyosan bántalmazta közös háztartásban élő,
idős édesanyját, hogy a sértettnek több csontja
eltört. A 75 év feletti, Cegléden ismert fül-orrgégész doktornővel lánya már évek óta erőszakosan viselkedett, korábban is előfordult, hogy
bántalmazta és emiatt több rendőrségi ügy indult.
„2020. május 17-én a sértett az unokájával
játszott, aki nem fogadott neki szót és ezért
megszidta, illetve egy ízben ráütött a kezére
is. A gyermek ezt elpanaszolta édesanyjának
– az elkövetőnek – aki ettől felindult állapotba került. Kiabálni kezdett a sértettel és őt lelökte a ház bejárati ajtajából induló, betonból és kerámialapokból készül, több lépcsőfokból álló lejárón. Az idős sértett elveszítette az egyensúlyát, leesett a lépcsőn, miközben
nekicsapódott a feljáró korlátjának is. Az
esés következtében a sértett koponyáján és
arcán, valamint kezén is több csont eltört.
A nyomozó hatóság a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett súlyos testi
sértés bűntette és kapcsolati erőszak bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként a sértett
lányát. A Pest Megyei Főügyészség ügyelete
azért indítványozta az elkövető letartóztatását, mert megalapozottan feltehető, hogy
szabadlábon hagyása esetén tanúk befolyásolásával megnehezítené a bizonyítást illetve fennáll a bűnismétlés veszélye is.” – fogalmazott az ügyészségi közlemény.

Fotó: PMKI Cegléd http

Illusztráció
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4,7 milliárd forint
támogatás

Szélvihar

Fotó: PMKI Cegléd http

A CEGLÉDI HIVATÁSOS TŰZOLTÓKNAK is munkát
adott a viharos erejű szél a június 4-én. Csütörtökön délután Cegléden a Kőrösi úton derékba
tört egy nagyméretű fa, úttestre dőlt és forgalmi
akadályt okozott. A ceglédi hivatásos tűzoltók
motoros láncfűrésszel darabolták össze a fát,
majd szüntették meg a forgalmi akadályt. Szintén Cegléden, a Béla utcában egy nagyméretű
ág leszakadt, veszélyeztetve az arra közlekedőket. A letört ágat a ceglédi tűzoltók összedarabolták és eltávolították. Az éjszaka folyamán
Abony és Szolnok közötti vasúti pályaszakaszra dőlt egy nagyméretű fa. A kidőlt növényzetet
a ceglédi hivatásos tűzoltók távolították el, megszüntetve ezzel a veszélyhelyzetet. – adott tájékoztatást Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.
NAGYKŐRÖSÖN A VÁROSKÖZPONTBAN a Hősök terén dőlt ki ugyancsak június 4-én, csütörtök este egy vasfa, melyre egyébként az jellemző, hogy ágai erősek és nem hajlamos a faj
a dőlésre. A szakemberek által megvizsgált,
egészséges fa úgy dőlt ki, hogy a körülötte lévő emlékművekben nem tett kárt. A nagykőrösi tűzoltók még tegnap este biztosították, hogy
ne veszélyeztesse a forgalmat, valamit elszalagozásra is került a terület. Péntek délelőtt megtörtént a törzs és az ágak eltávolítása.

NYOLCVANHAT PEST MEGYEI VÁLLALKOZÁS
nyert el több mint 4,7 milliárd forintot eszközberuházásainak támogatására és munkahelyeik megtartására.
Varga Mihály pénzügyminiszter kiemelte:
a pályázati kiírásra több mint négyszeres
túljelentkezés volt, ezért a Pénzügyminisztérium vizsgálja a meghirdetett keretösszeg
emelésének lehetőségét. A mikro-, kis- és
középvállalkozások fejlesztésére irányuló
pályázat célja, hogy támogassa a Pest megyei vállalkozások eszközbeszerzését, a
versenyképességük növelését és a munkahelyek megtartását. A támogatás összege
cégenként a 300 millió forintot is elérheti.
A termelőeszközök, gépek beszerzése mellett a pályázat keretében lehetőség van új
informatikai eszközök és gyártási licenc
vásárlására, információs technológiai fejlesztések megvalósítására is – ismertette
Varga Mihály.
A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a Pénzügyminisztérium várhatóan még idén újabb
pályázatot hirdet Pest megyei szállodák,
panziók, kis- és középvállalkozások fejlesztésére költségvetési forrásból.

Támogatás a nagykőrösi
kórháznak

HETVEN KÓRHÁZAT TÁMOGAT intézményenként 2 millió forinttal a Richter Gedeon
Nyrt. a kialakult járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel – köztük a nagykőrösi kórházat is. Azokat a kórházakat, egészségügyi
szakrendelőket segíti a vállalat, amelyekkel
a Richter Egészségváros programsorozat keretében együttműködött az elmúlt 10 év során. A támogatás összértéke 140 millió forint, melyben 70 hazai egészégügyi intézet
részesül szabadon felhasználható, azonnali
támogatás formájában.
Nagykőrös 2008-ban vehetett részt a Richter
Egészségváros programban, ahol közel 6,4
millió forint gyűlt össze.

Megoldás a fiókból?
2700 Cegléd Szabadság Tér. 6.

a

Az utóbbi hónapokban a világunk
egyik pillanatról a másikra megváltozott. Ez az új helyzet pedig sokaknak
okoz átmeneti pénzügyi nehézségeket.
A BÁV ceglédi zálogfiókjának vezetőjét
Kovács Andrást kérdeztük ennek az
időszaknak a tapasztalatairól.

koronavírus járvány idején milyen problémákkal fordulnak
Önökhöz?
A járványt kísérő gazdasági bizonytalanság sokakat érintett.
Vannak olyanok, akik már a járvány kezdetén elveszítették a munkájukat,
vagy fizetés nélküli szabadságra kényszerültek, ők az albérleti díj, a rezsiköltség fedezésére kérnek zálogkölcsönt. Vannak
olyanok, akik továbbra is dolgoznak, de például a digitális oktatás bevezetésével váratlanul számítógépet kellett vásárolniuk.
Ilyenkor kerülnek elő a fiókból, az akár már
elfeledett aranyékszerek, és segítenek megoldani az átmeneti pénzügyi problémákat.
Mennyibe kerül a zálogkölcsön?
Ha megnézünk egy átlagos,
50.000 Ft-os kölcsönt, akkor 90
napos futamidő mellett a folyósításkor 2592 Ft kezelési díj, a kiváltáskor pedig 1512 Ft kamat kerül felszámításra. Azaz összesen
4104 Ft-ot kell fizetni, ami mindössze 46 Ft-ot jelent naponta.*
Ráadásul mindez jövedelemigazolás és hosszas ügyintézés nélkül
igénybe vehető aranyfedezetre.
Megosztana velünk egy történetet, amire szívesen emlékszik
vissza?
Nemrég egy fiatal vállalkozó sza-

badkozva mesélte el, hogy még soha nem
járt zálogfiókban, de a beszállítói nem fizettek időben, neki pedig bért kell fizetnie. Arra a néhány hetes csúszásra nem akar vállalkozói hitelt felvenni, ráadásul neki most
azonnal van szüksége a pénzre, ezért inkább
megkérdezi, hogy az aranyórájára adunk-e
kölcsönt. Örömmel mondtuk el, és a fiatalember nagy megkönnyebbüléssel fogadta,
hogy jó helyen jár, és a kért 1,5 millió forintos kölcsönt is fel tudtuk ajánlani. Pár hét
múlva boldogan jött kiváltani az óráját, és
azt mondta, kihúztuk a csávából, ha legközelebb ilyen problémája adódik, már tudja,
hogy melyik fiókba nyúljon.
*90 napos futamidő utolsó napján történő
kiváltás (teljes előtörlesztés) esetén
50.000 Ft kölcsön esetén, 90 napos futamidő mellett egyszeri, a folyósításkor esedékes 5,185% kezelési díj kerül felszámításra,
a kamat típusa rögzített, mértéke évi 12,1%.
A kölcsön egyösszegben, a futamidő végén
fizetendő vissza. A kölcsön után fizetendő díjak teljes összege 4.104 Ft. A futamidő végén fizetendő teljes összeg 51.512 Ft. A kölcsönt a BÁV Pénzügyi Zrt., illetve a PERUN
Zrt. nyújtja.

4.
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A törteli gólyák

mióta rátaláltam pár éve erre a
gólyacsaládra, gyakran meglátogatom őket. Nézem közben a
zöld határt, a némileg elhanyagolt
részeket is. A fenyőfa szomszédságában (1. kép) örömmel fedezem fel, hogy jól sikerült a nász, egészséges
fiókák bújtak ki a tojásból és nem kellett a
párnak egy-két senyvedtet kidobni a fészekből. Taigetoszi racionalitás, de gólyáéknál ez
természetes.
A szülők most szorgoskodnak, mert mindig

éhesek a fiókák (2. kép). Kisebb-nagyobb
türelemmel a testvérek kivárják a sorukat,
mert a rét alján a tocsogókból könnyű
brekuszokat zsákmányolni. Amikor telik a
begyük (3-4. kép), megnyugodnak a fiókák, majd lehet tollászkodni, meg pihenni
(5. kép). Ugyanis gyűjteni kell az erőt,
mert a következő hónapokban nemcsak a
termiteken sikló repülést és az aratás utáni
sáskázást, pocokfogást és még minden
mást is ki kell tanulni, hanem a biztonságos
távrepülést is. SZABÓ SÁNDOR

1.

2.

3.

5.
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„Vaddisznó” a rózsakertben

SÜLDŐ VADDISZNÓ OKOZOTT KÁRT Cegléden, a Vitéz utcában egy ingatlan kertjében
május 23-án. – erről az utca lakói értesítették lapunkat, végül utólag kiderült inkább
egy mangalicaféle volt a hívatlan látogató.
A tulajdonosoknak mindenesetre nem kevés
izgalmat jelentett, hogy mit is kezdjenek a
nemrég telepített rózsakertet feltúró és a
kertjükben saját sárdagonyát építő, egyébként barátságos, szelíd állattal. Sem a tulajdonosok által felhívott rendőrség, sem a tűzoltóság nem tudott hirtelen mit kezdeni azzal, hogyan is kellene intézkedni egy ilyen

„garázdaságot elkövetővel”. Végül egy vadász érkezett a helyszínre és magától megoldódott a probléma: kiderült, hogy a harmadik szomszédból szökött meg és tartott
tereprendezést a „vaddisznócska”.

Kaktusz-sarok: szúrós hobbi

Petró Józsi bá’ mindig vadássza a hétköznapi vagy különleges érdekességeket Cegléden, amelyekről rövid szöszszeneteket ír a Ceglédi Panorámába.
Most nem kellett messzire mennie a
kuriózumért: a Budai úton lévő szomszédja Cseh Sándor rendhagyó hobbit
választott 20 évvel ezelőtt és ennek látható jelei díszítik a kertjét.

a

mondás tehát, miszerint a
„szomszéd kertje mindig zöldebb” itt valódi értelmet nyert.
- 160 féle kaktusz, kőrózsa van a
gyűjteményemben a világ minden tájáról. – meséli a helyszínen
Cseh Sándor és nem rest megmutatni a különlegességeket is:
- Mongóliából való az egyik különleges kövirózsa, amely kibírja a mínusz 40 fokot és
a plusz 50-et is, de van a Yukatán félszigetről való trópusi egyenes tövisű kaktuszom
is, ami igen ritka. – mutatja sorra kedvelt
növényeit, amelyekkel sok munka van.
- Az öntözést nem szabad túlzásba vinni, de ha
meleg van, akkor biztosítani kell a vizet, gyom-

lálni pedig csak csipesszel lehet. Nagy munka,
hogy télre be kell hordani, tavasszal meg kitelepíteni őket a kertbe. – ad szaktanácsot a gondozásra a gyűjtő, aki szaporítással, cseréléssel növelte a gyűjteményt, de ma már inkább csak
gyönyörködik benne, ahogy unokái is.
Búcsúzóul még hozzáteszi: - Van egy vicces nevű kaktuszfajta is, „Anyósülésnek” nevezték el
és hatalmas tövisei vannak. Ajánlom annak, aki
fakírnak menne, ide eljöhet gyakorolni.

Fotó: Krizsán E
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Társaságunk a DTkH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként látja el a
Duna-Tisza közi térség északi részének közel 100 településén a keletkező települési
szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és kezelését.

HÁZHOZ MENŐ
LOMTALANÍTÁS

A DTKH Nonprofit Kft. a lomtalanítást
évente ingatlanonként térítésmentesen
KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerben végzi,
mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.
FONTOS! A lomtalanítás nem konténerben
történik, ezért kérjük, amennyiben lomtalanítani szeretne, úgy telefonon a Lomtalanítás menüpontot válassza, NE a konténerrendelést!
A lomtalanítás alkalmával a háztartásban
feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el!
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így
nem kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
- építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
- veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
- veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs,
akkumulátor, festékes dobozok, kátrány
származékok…);
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

A kihelyezett lom elszállítása az előre
egyeztetett napon történik, mely a meg-

adott napon reggel 6 óráig az ingatlan utcafronti részére helyezhető ki! Kérjük,
hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb
elszállítás és szétszóródás megakadályozása
érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek
kihelyezésre. A lomhulladékot minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és
a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.

Igénylés menete:
1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie,
hogy felhívja Társaságunk ügyfélszolgálatát
az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben).
2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, mint
Társaságunk szerződéssel rendelkező ügyfelét, majd közösen egyeztetik a lomtalanítás
napját és részleteit (lakcím, elérhetőség, kihelyezhető mennyiség stb.)
3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 6:00
óráig ki kell helyeznie az ingatlana elé a lom
hulladékot.
4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a kihelyezett lom hulladékot.
FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást
kizárólag szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik igénybe, amennyiben nincs díjhátralékuk!
Keresse a DTkH logoval ellátott oldalt!
Elérhetőségeink:
Postacím: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
Telefon: 53/500-152; 53/500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu
www.dtkh.hu
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Segítség a Kovács családnak

Egy éve már, hogy lapunk is hírt adott a tragédiáról: a nyársapáti hatgyermekes
Kovács családban az édesanya hosszú szenvedés után, 38 évesen elhunyt.

kkor a felfoghatatlan lelki teher
mellé pénzügyi nehézségekkel is
szembesült a család, de csodával
határos módon, sok önzetlen támogató segítette őket, hogy úgyahogy talpra álljanak, legalább
anyagilag…. Az idő nem gyógyítja be a sebeket, csak enyhíti a kínt, viszont a támogatás ma is elkelne a nehézsorsú családnak.
A szoljon.hu az édesanya halála után egy évvel
készített interjút Kovács Ferenccel, az édesapával, aki elmondta: a jólelkű adományozók segítségével a 64 m2-es kis házban – amelyet heten(!) laknak – komfortossá tette a fürdőszobát,
de a nyílászárókat is ki tudta cserélni.
Ferencnek felesége halála után fel kellett adnia állandó munkahelyét egy erdészetben,
hogy intézni tudja a családi ügyeket, ezért alkalmi munkákból próbálja fedezni a legszükségesebb kiadásokat, ami azonban nehezen fedezi egy ekkora család mindennapjait, a gyermekek iskoláztatását, etetését, a
családi ház fenntartását. Az iskolák bezárása
sem könnyítette meg a dolgát az édesapának:
az elmúlt hónapokban otthon kellett felügyelnie és segítenie a gyerekek tanulását.
A lelki teher talán még nehezebb az anyagi
gondoknál: a 6 éves Ádám, 10 éves Roland,

11 éves Tímea, 13 éves Zsolt, 16 éves
Ferenc és a 18 éves Alexandra nehezen élték
meg az idei Anyák napját.
- Nagyon sokat jelent a helyzetünkben, hogy
mellénk álltak és támogatnak minket egy
ceglédi keresztény közösség tagjai. Nemcsak
fizikailag segítenek, például tűzifát, gyerekruhát gyűjtöttek nekünk, de azzal is, hogy
szeretetet és vidámságot, élményeket adnak
a gyerekeknek, nekem pedig megértést és
lelkierőt. Valóban úgy érezzük, hogy egy
szerető nagycsaládot kaptunk és nehéz sorsunk ellenére ránk mosolyog az Isten – meséli az édesapa, aki maga is árvaként nőtt fel.
A család csaknem 200 mázsa fát kapott, így a
téli fűtőanyag egy része már az udvaron áll, de
a ház szigetelése nem túl jó, és szeretnék kiépíteni a mostaninál kényelmesebb gázfűtéses
rendszert is. Csakhogy utóbbi legalább másfél
millió forintba kerülne, és a szigetelés is hasonlóan drága, amire a családnak nincs pénze.

Ha segíteni szeretne a nehéz helyzetbe került
Kovács családon, az alábbi K&H számlaszámon teheti meg: 10401990–86768069–83721005.
Ha külföldről szeretne utalni, akkor így adja
meg a számlaszámot (IBAN szám): HU06
10401990–86768069–83721005. A számla tulajdonosa Kovács Ferenc.
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Üzemzavar a vasúti átkelőnél

Több alkalommal írtunk már a Ceglédi
Panorámában arról, hogy rosszul működik a Cegléd, Külső-Kátai úti vasúti
sorompó.

gy olvasónk legutóbb levelében
így fogalmaz:
„Az én tapasztalataim szerint az
esti órákban a sorompó közel se
működik megfelelően!
Először lecsukódott a sorompó,
majd felnyílt, és nem adott semmilyen fényjelzést, miközben a vonat haladt a sorompó felé. Az
ipari park felöl érkezett egy autós és egy hajszál
híján átment volna a vonat előtt, ha én nem villogok neki, illetve ha a vonat nem dudál rá!
Előbb vagy utóbb itt baj is történhet ebből!”
LAPUNK MEGKÜLDTE A HIBABEJELENTÉST a
MÁV sajtóosztályának. Válaszlevelüket teljes terjedelmében közöljük:
„Általános szabály, hogy a biztosítóberendezések, sorompók üzemzavarát az állomásokon
érzékelik, arról a vonatok mozdonyvezetőit
előírás szerint értesítik. Ekkortól a mozdonyvezetők a vonatokkal fokozott figyelemmel,
max. 15 km/h-ás sebességgel érkezhetnek az
átjáróhoz, hogy időben meg tudjanak állni, illetve szükség esetén a vonat kürtjét is megszólaltatják. A KRESZ és az előírások betartása mellett ilyen helyzetekben sem alakul ki
vészhelyzet, illetve nem történhet baleset.
Biztonsági okokból a biztosítóberendezési áramkör kialakítása olyan, hogy a meghibásodás
vagy a szokásosnál hosszabb ideig a sorompó
előtti szakaszon várakozó vonat esetén üzemzavar állapotba kerül. Ez azt jelenti, hogy a közút
felé nincs fényjelzés (a készülék sötét), a csukott
állapotból a csapórúd is lassan (kb. 90 másodperc alatt) felnyílik, hogy a KRESZ betartása
mellett a csapórudak kikerülése (szlalomozás)
nélkül át lehessen haladni az átjárón akkor is, ha

a fénysorompó meghibásodott, s ne okozzon tartós fennakadást a keresztező közúton.
A jelzett esemény május 17-én, késő délután
amiatt történt, mert egy szerelvény a sorompó
előtti szakaszon tovább tartózkodott forgalmi
okból, közben letelt a sorompó zárva tartására
programozott idő. A sorompó üzemzavara a következő vonat áthaladását követően megszűnt.
Vonatkozó KRESZ szabályok:
• A közúti közlekedés szabályai szerint a vasúti
átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. Az átjáró megközelítésekor, illetve az áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek. A vasúti átjárón való áthaladásnál a
KRESZ szabályai mindenkor érvényesek. Ha
a fénysorompó jelzők sötétek, azaz egyik lámpa sem villog, akkor a sorompóberendezés
nem működik, és a vonatkozó KRESZ előírások szerint kell eljárni: a sötét fénysorompójelző a közúton közlekedőket fokozott figyelemre készteti; a KRESZ szerint ez nem jelent
szabad jelzést a közúti járművek részére.
• A KRESZ előírja, hogyha a fénysorompó piros jelzést mutat, az útátjárón nem szabad áthaladni. Csak akkor lehet elindulni a síneken
keresztül, ha sorompó esetén a karok már teljesen felnyíltak és fehéren villog a lámpa.
• A gépjárművezetőknek minden esetben meg
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kell győződniük arról, hogy nem tart vasúti
jármű a sorompó felé, illetve biztosított a folyamatos áthaladás – még akkor is, ha a fénysorompó fehéren villog. Az átjáró előtt meg
kell állni, ha bármely irányból vasúti jármű
közeledik. Tilos az előzés a vasúti átjáróknál
és közvetlenül előttük.”

Egy reszkető bokor üzenete

EGY IDŐS, NYUGDÍJAS OLVASÓNK kereste meg
lapunkat azzal, hogy a lakóhelyén kivágni készülnek egy kis bokrot a panelház lakói. A néni az „életéért reszkető bokor” nevében írt levelet a növény védelmében.
„Itt vagyok, mint kedves kis bokor a Jászberényi
út 13,15,17 számú panelház előtt lévő fák között.
Úgy hallottam ki akarnak vágni… Miért nem
engednek élni?! Nincs más bűnöm, csak az,
hogy élni szeretnék! Úgy mint más! Tavasszal
rügyeztem, virágba borultam. Úgy mint más!
Sok-sok éve táplálkoztam és gyümölcsöt teremtem, aztán Uram bocsá’ lehullajtottam és nem
tudtam magam után összeszedni. Nekem nincs

kezem, söprűm, lapátom, hogy összetakarítsam
magam után a hulladékom, mint az emberek!
Kedves Emberek, kérem söpörjétek össze helyettem a lehullott gyümölcsömet, ez ne legyen ok arra, hogy kivágjatok! Segítsetek rajtam, hadd éljek, úgy mint más!
Fizetek érte tisztelettel és tisztességgel: oxigént osztok, árnyékot adok, felfogom a port,
díszítem a parkot, mindnyájunk örömére!
Megköszönöm, hogy élni hagytok Emberek!
Tisztelettel: egy reszkető bokor.”

NYITVA VAGYUNK!

Tartsa szem előtt
a biztonságot!
Vásároljon
fertőtlenített
üzleteinkben,
vagy webshopunkon!
www.opticworld.hu/webshop

AKCIÓK
MINDEN
akár NAP!
-30-50-70%
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Ha jogsi kell mondd csak ki
Autósiskola Morvay!
Iratkozz be internetes
KRESZ tanfolyamra!

Beiratkozás teljes körű ügyintézéssel!

Mi sem egyszerűbb, csak küldj egy emailt
a morvay.autosiskola@gmail.com címre.

Most állj a RAJT vonalhoz, mert:
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- minden B kategóriás képzésre
beiratkozó tanulónk ajándék

GOKART utalványt kap 2 fő részére!

- MOST MÉG emelt óraszámú tananyag
hozzáférést kapsz a tanuláshoz!

Ne hagyd ki!

Morvay Autósiskola Cegléd Rákóczi út 13. (rendőrséggel szemben)
www.morvayautosiskola.hu, morvay.autosiskola@gmail.com
Nyitva tartás: Hétköznap 10-1300, 14-1700

OKÉV: 00384/2010, „B” VSM gyak: 50,75%, VSM elm: 62,05%, ÁKÓ: 128,69%, KK 234.600.-

Sport

UltraBalaton Cegléden?

maradtunk gondolatainkkal. Senki, de senki
sem zavart. Sem vírus, sem járókelő nem jött
szembe órákon át. Az első életjelet egy kenyérszállító autó adta, aztán érkeztek a madarak, és vidám hajnali pletykálkodással ébresztettek gondolatainkból. Pirkadatkor, bár
a vöröses napkorongot a felhők eltakarták, a
fejlámpa lassan mégis feleslegessé vált. Ébredt a város. Egyre többen ránk köszöntek,
üdvözöltek. És eljött az utolsó váltás ideje is.
Mi, akik résztvettünk, felsorakoztunk a befutót ünnepelni. Tapsunkat hallhatta Cegléd városa. Megtettük! Befutottunk! Az igazi ölelkezések még elmaradtak, de egy-egy örömteli kézfogást már megengedtünk magunknak. A fotók, videók csak részben adják viszsza azt a fenomenális élményt, a felfokozott
hangulatot, amit ez a 221 km okozott nekünk. Közeli cukrászdába beülve még most
is tudnánk miről beszélgetni. Több ismeretlen arc vált ismerőssé, ezért is különösen
nagyszerű, hogy összeszokott csapatként teljesíthettük a távot. Gratulálok mindenkinek!
DR. BÁLINT ZOLTÁN

AZ ISMERT JÁRVÁNYÜGYI HELYZET miatt az
idei UltraBalaton ezidáig elmaradt. De miért
ne lehetne az ötletet és távot még karantén
helyzetbe is átültetni saját városunkra?
Licsák Zoli megálmodta ezt.
Május 23-án 13 órakor a Szabadság térről indulva, váltva és érkezve 23-an futottuk meg
folyamatosan a 221 km-t 20 óra 43 perc alatt.
Táblázatunkból mindenki tudta az aktuális
váltás időpontját, átlagban kb. 10 km-t futottunk, ki-ki vállalása szerint. Az útvonalat
egyénileg választottuk meg kizárólag a városban, a Cegléd táblán belül, csak a távolságra kellett figyelnünk. Volt, aki a ceglédi
gyűrűt futotta körbe, volt, aki a Szabadság
teret választotta 25,5 körre, jómagam a
Balaton-felvidék dimbes-dombos élménye
miatt a felüljárón is átfutottam. Egy kicsit
együtt éltünk a várossal. Megtapasztaltuk a
délutáni sziesztát, együtt csodáltuk a naplementét, közösen láttuk az esti város élénkülését, le-le előztük a buliba induló fiatalokat,
futva táncoltunk
a házibulikról kihallatszó zene
dallamára,
és
„haza is kísérCsempék - Kádak - Kabinok - Parketták
tük” a szórakozókat.
Aztán
Cegléd Alszegi u. 35.
ránk szakadt a
T.: 53-310-285
csend. Az eső is
M.: 70-368-2816
eleredt,
csak
furdoszobaszakaruhaz.hu
azért, hogy mégis legyen valami
vizes balatoni
feeling, pocsoFacebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
lyákat kerülgettünk. Magunkra

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd

Ceglédi edző a DVTK élén

A CEGLÉDI FÖLDI ATTILA IRÁNYÍTJA az
Aluinvent DVTK kosárlabdázóit a következő
szezontól. A Vasas-tól érkező
fiatal, de már mind NBI/A-csoportos, mind válogatott szinten
sok tapasztalattal rendelkező
szakvezetővel három éves szerződést kötött az élvonalba tartozó csapat. A Diósgyőr csapatában számos korábbi ceglédi is szerepel - játékosként. A 29
éves edző igazi kosárlabdacsaládba született:
édesapja a neves kosárlabda edző Földi
Sándor, édesanyja is NBI-es kosárlabdázó
volt, testvére Alexandra pedig jelenleg a Szeged KE NBI B-s csapatának a vezetőedzője.

Új birkózó csarnok épül

ÚJ BIRKÓZÓ CSARNOK ÉPÜL A CEGLÉDI Vasutas Sport Egyesület és a Budapesti Honvéd
Sportegyesület szakosztályainak összefogásával. A régi épület teljes bontásra kerül, a
helyére pedig egy könnyűszerkezetes, 500
négyzetméteres csarnokot építenek. CTV

Indul a futókör és a
sportpark építése

ÁTADTÁK A CIFRAKERTBEN A MUNKATERÜLETET,
a futókör és a D típusú sportpark megépítéséhez a kivitelezést végző cég képviselőinek. A kormányzati támogatással megvalósuló projekt eredményeként egy 400 méteres
futókörrel és egy 16 eszközös sportparkkal
gazdagodik Nagykőrös. A munkaterület átadását követően a kitűzésre is sor került.

Ceglédre igazolt a Spanyol
bajnokság legjobbja

A VBW CEKK CEGLÉD SZERZŐDTETTE
Tinara Moore-t, aki legutóbb a spanyol női
kosárlabda-bajnokság legjobbja lett. A 24 éves
amerikai játékos a Central Michigan egyetem
után Spanyolországban légióskodott előbb a
Valencia, majd legutóbb a Cadi La Seu csapatában. A koronavírus-járvány miatt idő előtt
lezárult szezonban ő lett a liga legjobbja
(MVP), és az All Star-ötösbe is beválasztották. A ceglédieket erősíti a folytatásban az elmúlt évek csapatkapitánya, Kobolák Cintia is.

Első helyen a
Csemői Palotás SE

A COVID19 JÁRVÁNY MIATT a 2019/2020
Pest megyei asztalitenisz bajnokság befejeződött. A Csemői Palotás SE 1.csapata 40
ponttal 170:118 meccsaránnyal az első helyen zárta a sorozatot, ezzel a teljesítménnyel
feljutott az NB3-ba a 2020/2021 szezonban!

