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Szabadtéri Színház Nagykőrösön!
A NAGYKŐRÖSI ARANY JÁNOS KULTURÁLIS KÖZPONT, Könyvtár és Muzeális Gyűjte-
mény hagyományteremtő céllal új kezdeményezést, Szabadtéri Színházat indít Nagykő-
rösön. A közkedvelt Cifrakert a nyár folyamán két alkalommal ad otthont a színház cso-
dálatos világának két vígjáték bemutatásával.
Elsőként 2020. július 24-én, pénteken 19:30-kor, országos premiert láthatnak a vendégek:

Maugham darabját, az Imádok férjhez menni című vígjátékot.
A parádés szereposztásnak köszönhetően többek között
Fogarassy Bernadett, Egyházi Géza, Csengeri Attila és Nyer-
tes Zsuzsa színművészek is szerepelnek. 
A vígjáték története is azt mutatja, hogy fordulatokban és ne-
vetésben gazdag este lesz július 24-én a nagykőrösi Cifrakert-
ben. Viktória imád férjhez menni. Azonban a férjhezmenés kul-
tuszát hirdető szépasszony elveszíti férjét a háborúban, majd
özvegyként hozzámegy Bill barátjához, Freddie-hez. Idáig
szokványos a történet. Azonban mi történik akkor, amikor az
„elhunyt” első férj egyszer csak hazaállít? Mi történik, ha ki-
derül, hogy Viktória már Bill barátja, Freddie felesége? Kié le-
gyen Viktória? Hogyan oldják meg ezt a konfliktust? Ezekre a
kérdésekre kapunk választ ebben a zenes vígjátékban, amely
humorban, bajban, fordulatokban igencsak gazdag. A vígjáté-
ki, néha bohózati fogalmazás mögül előbújik a ború: az elve-
szített férfiszerep miatti szorongás, a túlcsorduló női kompe-
tencia abszurditása, az ügyvédi ügyeskedés mindenhatósága,
egy felborult világrend. Írói bravúr, hogy mindez a kellemes-
ség köntösébe bújtatva jelenik meg, a humor legnemesebb ha-
gyományaival, az irónia, az önirónia eszközeivel. 
Augusztus 11-én folytatódik a Nagykőrösi Szabadtéri Színház,
szintén 19:30-kor egy újabb csodálatos vígjáték megtekinté-
sére lesz lehetőség. A Boldog Születésnapot! avagy Hatan pi-
zsamában Marc Camoletti egyik legjobb darabja, amely a
klasszikus francia bohózat nagyszerű iskolája szerint íródott:
matematikai pontossággal működő félreértésekkel, szerepcse-
rékkel, fergeteges helyzetekkel, ugyanakkor nem lépve át az
igazságtartalom és magatartásbeli hitelesség határait. 

Jegyvásárlásra a Nagykőrösi Arany János Kulturális Köz-
pont információs pontjánál van lehetőség.
Jegyár egy előadásra: 3.500 Ft, Bérlet két előadásra: 6.000 Ft
Emellett kaphatóak VIP jegyek, mellyel részt vehetnek az
előadást követően kötetlen beszélgetésen a színészekkel,
egy pohár bor kíséretében. A VIP jegy ára: 5.000 Ft.

Helyfoglalás az előadásokra érkezési sorrendben történik. Bár-
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rendezvényen először Dr. Czira
Szabolcs Nagykőrös polgármes-
tere megnyitotta a közönség szá-
mára a nyári nagykőrösi Népi
Fajátszóteret a gyűjtemény udva-
rán. Több mint húsz hagyomány-

őrző játék várja keddtől vasárnapig 10-18
óráig az óvodáskorúaktól a felnőttekig min-
den korosztályt a zárt játszótéren. A polgár-
mester megköszönte Juhász Nándornak a
központ igazgatójának, hogy a veszélyhely-
zetben is a fejlesztésen és a további progra-
mokon, terveken dolgozott.
Ezután az igazgató mutatta be a központ prog-
ramjait: elmondta a „kényszerpihenőben” nem
a problémát, hanem a lehetőséget látták kultú-
ra fejlődése tekintetében. A járványidőszak
alatt megújult a kulturális központban találha-
tó kávézó és a színháztermi vizesblokkok.  
- Nagykőrös egy nagyon dinamikusan fej-
lődő város, melynek lakossága igényli a
rendszeres megújuló kultúrát. - fejtette ki

Juhász Nándor. - Ezért az Arany János
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény „Ide vágy-
nám vissza” című állandó kiállítást új ele-
mekkel bővítettük, létrehoztuk a Lépten–
nyomon Arany Kincsek Nagykőrösön! című
kiáltásvezető füzetet, a júliusi nyitástól a mú-
zeum munkatársai Arany János korabeli ru-
hákban fogadják majd a látogatókat, ezzel is
élményszerűvé téve a tárlatvezetéseket. Új-
ranyitott a felnőtt és gyermekkönyvtár, a Ci-
vilek Háza, az Arany János Közérdekű Mu-
zeális Gyűjtemény, a kulturális központ és a
Kőrös Art Mozi is, ahol az első 100 vendég-
nek ajándéklufit adnak a belépőjegy mellé.
Elhangzott: júliustól a gyűjtemény már va-
sárnap is nyitva lesz és kedvezményes él-
ményajánlat csomagokat állítottak össze a
gyűjtemény látogatói részére, amelyek aján-
dékba is adhatók. Ezen kívül a megújult
gyűjteményben esküvői fotózáshoz is bizto-
sítanak helyszínt az ifjú pároknak. 
A korlátozások miatt a Möggyfesztivál helyett
ebben az évben meghirdették a „Város
Möggyes Sütije” című receptküldő versenyt,
melyre nagyon sok recept érkezett, és a Toldi
Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola cuk-
rász tanműhelyének tanulói készítették el az
édességeket. A zsűri által legtöbb pontot kapott
sütemény a Finom meggyes linzer lett. >>>

Sajtótájékoztatót tartottak június 30-án
Nagykőrösön az Arany János Kulturális
Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjte-
mény szervezésében „Kultúra möggy
tovább!” címmel. 

a

Kultúra möggy tovább!
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- A március óta elmaradt előadásainkat júli-

ustól folyamatosan pótoljuk és szintén a
kényszerszünet ideje alatt hagyományterem-
tő céllal kidolgoztunk egy új kezdeménye-
zést: a Nagykőrösi Szabadtéri Színházat. Az
előadások a gyönyörű Cifrakert szabadtéri
színpadánál lesznek és július 24-én egyből
egy országos premierrel indítunk. Magyar -
országon elsőként Nagykőrösön mutatjuk be
Egyházi Géza, Nyertes Zsuzsanna, Foga rassy
Bernadett, Csengeri Attila, Czető Roland,

Fritz Éva, Bodrogi Attila és Lengyel Eleonóra
színművészek szereposztásával az Imádok
Férjhez menni című vígjátékot. A színház au-
gusztusban is folytatódik, amikor szintén egy
vígjáték fogja szórakoztatni a közönséget. Az
előadásokra jegyek kaphatóak a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ információs
pontjánál. A VIP jegyet vásárlók egy kötetlen
beszélgetésen vehetnek részt a színészekkel a
Cifrakert Svájci házában egy pohár bor mel-
lett.– zárta beszámolóját Juhász Nándor. 

László-napi Országos Állat- és Kirakodó Vásár 
JÚNIUS 28-ÁN RENDEZTÉK MEG a László-napi Országos Állat- és Kirakodó Vásárt Nagykő-
rösön a Vásártéren. Kínálatból ezúttal sem volt hiány, mind a kirakodó, mind az állatvásár ré-
szen bő választékkal várták az árusok a vásárlókat, érdeklődőket. Az éves vásárnaptár szerint
Nagykőrösön a következő, a Magdolna-napi vásár 2020. július 26-án kerül megrendezésre!

2700 Cegléd Szabadság Tér. 6. (06 53) 318 568 
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Színes programok 
a Deák Téri Korzón

SOK SZERETETTEL ÉS SZÍNES PROGRAMOKKAL
várták az érdeklődőket a június 27-én megren-
dezett Deák Téri Korzón. A programok között
lehetőség volt a Balatoni Borvilág jóvoltából
borkóstolásra egy rövid kis előadással egybe-
kötve, a Nagykőrösi Konzerv Kft. termékbe-

mutatóval és ingyenes kóstolóval kedveskedett
a vendégeknek. Utcazenélés keretében a
Kecskemétről érkező zenészek, Keller Dániel
és Hegedűs Gergely hegedűn és brácsán aláfes-
tő muzsikát játszottak, majd a nagykőrösi
Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola tanára-
inak műsorát hallgathatták a térre érkezők. No
és persze nem volt hiány ételekben, italokban,
illetve az egyéb szórakozási és kikapcsolódási
lehetőségekben sem. Kicsiket és nagyokat egy-
aránt várta a Kézműves utca, ahol a könyvtár
munkatársaival vásári tarsolyokat lehetett ké-
szíteni, Karsay Istvánné Margit néni fafaragás-
sal várta a gyermekeket, emellett pirogra -
vírozásra, agyagozásra, kosárfonásra is volt le-
hetőség. De készültek karikatúrák, arcfestések,
volt trambulin, légvár, és fakörhinta is. 
A jó hangulatú rendezvényen a látogatók
megkóstolhatták Nagykőrös idei díjnyertes
möggyes süteményét, a meggyes linzert,
mely receptjét Mézes Lászlóné küldte be a
versenyre. A győztesnek Juhász Nándor
igazgató adta át az elismerő oklevelet.

Futókör épül a Cifrakertben
KIVÁLÓ HELYEN, A CIFRAKERT árnyékos, hűs
fái alatt épül a futókör. Jobb helyet nem is le-
hetett volna találni az épülő új futókörnek,
mely biztosan gyorsan a nagykőrösiek egyik
kedvenc sportolási helye lesz, ugyanis egy D-
típusú sport-, kondi park is létesül mellette,
ugyanitt. Nagykőrös országgyűlési képviselő-
je, Földi László június 19-én személyesen is
megtekintette a kivitelezést a város vezetőinek
társaságában és egyeztettek a szakemberekkel.
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Kerékpárút építés 
Nagykőrösön 

MEGINDULTAK A MUNKAGÉPEK és kezdetét
vette a kerékpárút építése a Nagykőrös hely-
ségnévtáblától a Gaál kastélyig. Nagykőrös
sikeres pályázatának köszönhetően 200 mil-
lió forintos kormányzati támogatást tudott
nyerni a projekthez. A májusi munkaterület
átadáson dr. Czira Szabolcs Nagykőrös pol-
gármestere elmondta: „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 to-

vább dolgozunk azért, hogy egészen
Ceglédig vezessen a kerékpárút.” – mondta
a polgármester.

Emlékezés a kuláküldözés
áldozataira Nagykőrösön 

NÉMA FŐHAJTÁSSAL ÉS A KEGYELET virá-
gainak elhelyezésével idén is megemlékez-
tek Nagykőrös vezetői, képviselői a kulák-
üldözés idején tönkretett magyar emberek-
ről, a tönkretett családokról, gazdákról a
nagykőrösi Hősök terén álló 50-es évek ál-

dozatai és üldözöttei előtt tisztelgő emlék-
műnél. Elsőként dr. Czira Szabolcs polgár-
mester, dr. Körtvélyesi Attila alpolgármes-
ter, Nagy Balázs alpolgármester és dr.
Nagy Lajos jegyző, majd a Képviselő-tes-
tület tagjai, Sebestyénné Angyal Zsuzsan -
na, Molnár Dezső, Sohajda Márk, Illés
Sándor, Szabóné Irházi Zsuzsanna és G.
Kovács Sándor települési képviselők he-
lyezték el a fehér rózsát.



Ceglédiek a
nagykőrösi
kosárpályán

MÁR FÉL ÉVE, HOGY A
CEGLÉDI amatőr kosa-
rasok átjárnak a szom-
széd városba, ha ked-
velt sportjukat szeret-
nék űzni. A nagykőrö-
siek örömmel befogad-
ták a sporttársakat a Cifrakertben található,
minden igényt kielégítő kosárpályára.
- Cegléden sajnos nincs alkalmas hely szabad-
téren, hogy összejöjjünk kosarazni. – meséli a
ceglédi csapat egyik tagja. - Korábban a most
épülő kosárcsarnok helyén a kollégiumban volt
lehetőség spor tolni és viszonylag sokan lejártak.
Nem tudjuk, hogy az új csarnokban, lesz-e lehe-
tőség a tömegsportra, de most ide, Nagykőrös-
re járunk át játszani és meglepetésünkre nagy
szeretettel és lelkesen fogadtak minket. A pálya

pedig eszményi: tökéletes pálya, állítható pa-
lánkokkal, rugós gyűrűkkel és kivilágítással.
- A nagykőrösi pálya másik nagy előnye,
hogy virágzik a városban a kosárlabdaélet. –
teszi hozzá egy középkorú kosaras – két ko-
sárlabda egyesület is működik, nagy gondot
fordítanak az utánpótlásra. Ez egy kisebb
város, mint Cegléd és kijárnak a családtag-
ok szurkolni, hatalmas a hangulat, ami jót
tesz a játéknak és még nagyobb tömeget
vonz. Jó lenne Cegléden is átélni ugyanezt…
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Vendégségben a 
SIIX Hungary Kft.-nél

A NAGYKŐRÖSÖN TALÁLHATÓ SIIX Hun -
gary Kft. 565 millió forint értékben megva-
lósuló beruházásba kezd, melyhez Magyar -
ország Kormánya 282 millió forint támoga-
tást ad. A vállalatnál június közepén dr.
Czira Szabolcs polgármester és dr. Kört vé -
lyesi Attila alpolgármester tettek látogatást,
melynek keretén belül gratuláltak a vezető-
ség tagjainak a kiérdemelt támogatáshoz, il-
letve dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester
személyes bejárást tett az épület csarnokai-
ban, megfigyelve a gyártott termékeket és az
éppen tartó munkafolyamatokat.
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester a láto-
gatást követően elmondta: „2016. júniusá-
ban nyertük el a HIPA-tól a Befektetőbarát
település címet, melyet nem a fiókba tettünk
el, hanem cselekedtünk és hosszas tárgyalá-
sok után novemberben bejelenthettük, hogy
világszínvonalú elektronikai gyártóegységet
hoz Nagykőrösre
és teremt több
száz munkahe-
lyet a SIIX japán
nagyvállalat. A
mai napon, júni-
us 11-én a SIIX
üzemében tettünk
látogatást és tá-
jékozódtunk az
üzem helyzetéről,
a megkapott 282
milliós támoga-
tással megvaló-
suló 565 millió
forintos beruhá-

zásról, a várható fejlesztésekről. Örömmel
hallottuk polgármester úrral közösen, hogy
több mint 200 nagykőrösi dolgozik az üzem-
ben jelenleg is, a vállalat tehát elkötelezett
városunk és a nagykőrösiek iránt. Nagykőrös
tovább erősödik, megőrizzük a nagykőrösi
munkahelyeket és egyre több létesül a meglé-
vő és betelepülő cégekkel. Köszönjük, hogy
ezekben a nehéz időkben is megőrzik a nagy-
kőrösi munkahelyeket és további beruházá-
sokat fognak a jövőben végezni.”

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

Cegléd Alszegi u. 35.
T.: 53-310-285
M.: 70-368-2816
furdoszobaszakaruhaz.hu

Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd



agy összegben mernék fogadni
arra, hogy mit tart az elmúlt
bő félév legfontosabb magyar-
országi eseményének…
- Bárcsak maradéktalanul
ugyanazt mondhatnám, amit

még az év elején mondtam: egy ország,
amelyben 4,5 millió embernek van munká-
ja, gazdasági növekedésének üteme európai
szinten is kimagasló, sikeresen megvédte
magát az illegális migrációtól és más nem-
zetközi támadásoktól. Nemzeti identitása
100 évvel Trianon után erős és karakteres,
diplomáciai kapcsolatai kiválóak, egy fel-
ívelő korszak küszöbén áll. Ezek többsége,
persze, most, június és július fordulóján is
igaz. Kora tavasszal azonban az ázsiai ere-
detű új koronavírus világjárvánnyá terebé-
lyesedve a mi kontinensünket, és azon belül
hazánkat is elérte. Ez példátlan kihívás elé
állította a közösségünket. Ebből adódóan a
kérdésére valóban egyértelmű a válasz: az
elmúlt bő félév legfontosabb magyarországi
eseménye a pandémia egészségügyi és gaz-
dasági hatásainak csökkentése volt, sőt ez
fogja meghatározni az egész idei esztendőt.
- Jól vizsgázott az ország?
- Jól, sőt kitűnően. Ahogyan egyébként a
közép-kelet-európai térség más államai és
népei is, főleg a nyugati országokhoz ké-
pest. Ennek három oka van. Az első az em-
berek fegyelmezettsége. A magyarok óriási
többségben betartották a szabályokat és az
ajánlásokat, pedig azok nagyon megnehezí-
tették az életüket. Ezúton is köszönetet
mondok ezért a helytállásért minden ceglé-

di, nagykőrösi, abonyi és más térségbeli pol-
gárnak, és külön kifejezem az elismerésem
és a hálámat az egészségügyben, a rendvé-
delemben, a közszolgáltatásban és a keres-
kedelemben – vagyis a járvány elleni harc
frontvonalában – dolgozóknak. A siker má-
sodik oka a kormányzat cselekvőképesség-
ében keresendő. A kabinet az Országgyűlés
kormánytöbbsége által biztosított jogi kere-
teket felhasználva – de mindvégig azok kö-
zött maradva! – az Operatív Törzs felelős
szakembereinek bevonásával gyors, haté-
kony és érdemi intézkedéseket hozott. A
harmadik ok – és ez nem fontossági sorrend
– az egészségügyi, rendvédelmi és más érin-
tett ágazatok munkavállalóinak áldozatvál-
lalása. Trianon után 100 évvel nemzeti egy-
séget teremtettünk. Én azt mondom: le a ka-
lappal, Magyarország!  >>>

„A koronavírus-járvány első hullámát sikeresen visszaszorítottuk. Most a gátak
magasításán dolgozunk, hogy az újabb bajt már felkészülten fogadjuk” – fogal-
maz Földi László (Fidesz-KDNP) a térség országgyűlési képviselője, akivel a par-
lament tavaszi ülésszakának vége alkalmából beszélgettünk.

n
„Készen állunk a következő csatára”

11

Interjú
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- Túl is vagyunk rajta?
- Nem. A koronavírus-járvány első hullámát
sikeresen visszaszorítottuk. Most a gátak
magasításán dolgozunk, hogy az újabb bajt
már felkészülten fogadjuk. Készen állunk a
következő csatára. Megalkottuk és július 3-
án a parlamentben elfogadtuk az ország jö-
vő évi költségvetését, amely a gazdaságvé-
delem büdzséje a járványügyi készültség
fenntartásával. Egészségügyi szempontból
továbbra is óvatosnak kell maradnunk, mert
a vírus továbbra is köztünk van, és gyűjti az
erejét a második invázióra. Szerencsére fel-
készültünk rá: a kórházakban elegendő szak-
ember, ágy, maszk és lélegeztetőgép áll ren-
delkezésre, a készletgazdálkodást továbbra
is az erre legalkalmasabb katonák irányítják.
Az Operatív Törzs pedig továbbra is végzi a
munkáját. Mi, törvényalkotók azonban már
a pandémia gazdasági hatásának csökkenté-
sén dolgozunk. Világos célunk van: annyi
munkahelyet teremtünk, amennyit a járvány
megszüntet. Ezek nagy részét különböző tá-
mogatásokkal, fejlesztésekkel a verseny-
szférában, jóval kisebb hányadát pedig az ál-
lami szektorban, például a közfoglalkozta-
tásban és a honvédségnél. A magyar történe-
lem legnagyobb válságkezelő programját in-
dítottuk el, és ha minden szerencsésen ala-
kul, jövőre már az életünk a szó egzisztenci-
ális értelmében is visszatérhet a rendes ke-
rékvágásba.
- Nemzeti egységről beszélt. Politikai egy-
ségről is tud?
- Legnagyobb bánatomra nem. Mi a vírust
akarjuk legyőzni, az ellenzék pedig bennün-
ket. Nem szavazták meg a járványellenes in-
tézkedéseket, a rendkívüli
jogrend meghirdetését, de
számtalan más egészség-
ügyi, oktatási és családvé-
delmi támogatást, illetve az
adókedvezmények bevezeté-
sét sem. Ehelyett rémhíreket
terjesztettek – sőt még gyár-
tottak is. Egy álmentőssel is
leforgattak egy videót, ami
szerintem a rendszerváltás
óta eltelt időszak legszé-
gyenletesebb közéleti meg-

nyilvánulása volt, főleg egy olyan párttól,
amely hajdan kormányon volt. Politikai egy-
ségről tehát sajnos nem beszélhetünk, de ez
nem rajtunk és nem a magyarokon múlt.
Végső soron pedig elmondhatjuk, hogy nél-
külük is megoldottuk, mert a nemzet politi-
kai hovatartozástól függetlenül mögénk állt,
őket pedig magára hagyta.
- A térség fejlesztései mennyire sínylették
meg a járványt?
- Nem jobban, mint az ország más területe-
in, és sokkal kevésbé, mint Európa legtöbb
helyén. Mi a Fidesz-KDNP-ben azt valljuk,
hogy válság idején előre kell menekülni.
Most kell fejleszteni, amikor mindenki más
leáll. Az elmúlt hónap során két alkalommal
is tartottam közös sajtótájékoztatót Szijjártó
Péter külügyminiszter úrral: először a nagy-
kőrösi SIIX Hungary Kft., majd a ceglédi
Ecseri Kft. beruházásának apropóján, de a
többi projektünk sem állt le. A nyár végén
birtokba vehetik az autósok az M4 újabb,
Cegléd-Abony közötti szakaszát, hamarosan
kezdetét veszi a ceglédi Gál József Sport-
csarnok felújítása, Nagykőrösön futókör lé-
tesül és megújulhat a nagykőrösi sportpálya,
illetve a Magyar Falu Programnak köszön-
hetően több fejlesztés valósulhat meg a kör-
nyező falvakban. Továbbra is minden erőm-
mel azon vagyok, hogy Nagykőrös és
Cegléd, illetve Csemő és Cegléd között
megépülhessen a mindenki által nagyon várt
kerékpárút, valamint a nagykőrösi strand
ügye mindenki számára megfelelő módon
rendeződjön. Vírus ide, járvány oda, az én
dolgom továbbra is ugyanaz: minél több
munkahelyet és fejlesztést hozni a térségbe.
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Beruházás-támogatás 
az Ecseri Kft-nek

JÚNIUS 22-ÉN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ keretében
adta át Szijjártó Péter külügyminiszter a ver-
senyképességi program támogató okiratait a
Külügyminisztériumban a ceglédi Ecseri
Kft. igazgatójának Ecseri Ferencnek. Erről
Földi László országgyűlési képviselő szá-
molt be a közösségi oldalán.
„Az Ecseri Kft. 593,057 millió forintos beruhá-
zásához a magyar állam 282,408 millió forint-
tal járul hozzá a versenyképesség-növelő támo-
gatási program révén. A jelenlegi beruházás tá-
mogatásával a kormány biztosítja annak lehető-
ségét, hogy a programban nyertes vállalatok
olyan fejlesztéseket hajtsanak végre, amelyeket
a külföldi versenytársak most nem tudnak, ezzel
megőrizve a munkahelyeket és a cég versenyké-
pességét.” – fogalmazott Földi László.

Parlamenti 
felszólalások

AZ ELMÚLT HETEKBEN TÖBB ALKALOMMAL
is felszólalt a Parlamentben Földi László a
térség országgyűlési képviselője. Június 15-
én a költségvetés tárgyalásakor elmondta:
„a 2021-es költségvetés is számos fejleszté-
si lehetőséget kínál. A jövő évben 30 milliárd
forintos költségkerettel folytatódik az Egész-
séges Budapest Program, amelyből jelentős
fejlesztési támogatást kap a Ceglédi Toldy
Ferenc Kórház.
Két kulcsfontosságú terv a Csemőt Cegléddel

és a Nagykőröst Nyársapáton keresztül
Cegléddel összekötő kerékpárút is megala-
pozottan reménykedhet a költségvetési tá-
mogatás ígéretének valóra válásában.” –
mondta el a képviselő.

AZ ÖTEZER FŐ ALATTI TELEPÜLÉSEKNEK el-
érhető Magyar Falu Program további pályázata-
iról kérdezte Gulyás Gergelyt, a Miniszterel-
nökséget vezető minisztert a Parlamentben
Földi László a térség országgyűlési képviselője. 
„A választókerületem számára kiemelten
fontos a belterületi utak és az egészségügyi
szolgáltatások fejlesztése. A program által
rengeteg kistelepülés újult már meg ország-
szerte és ezek a fejlesztések tovább folyta-
tódnak.” – fogalmazott Földi László.

JÚLIUS 2-ÁN ARRÓL BESZÉLT A KÉPVISELŐ a
Tisztelt Házban, hogy bár „az 1970-es évek-
ben a műanyag az előrelépés, a hasznosság
és a modernitás jelképe volt, azonban az
utóbbi években nyilvánvaló lett, hogy az
egyszer használatos műanyag termékek elvi-
selhetetlen mértékű környezeti terhelést je-
lentenek.” Leszögezte: a kormány és a
Fidesz-KDNP elkötelezett a környezetvéde-
lem mellett, ezért javasolták az EU-s irány-
elveknek megfelelően számos egyszer hasz-
nálatos műanyagtermék megtiltását. Ugyan-
akkor – folytatta – a kínálat mögött emberek
tízezreinek munkahelye van, amelyet nincs
joguk veszélyeztetni, hiszen a járvány is
elég bajt okozott a munkaerőpiacon. A kor-
mány bölcsen felismerte a helyzet komoly-
ságát, ezért módosítja a betiltási határidőket
– tette hozzá.



Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

 A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább javasolt  
intézkedések közül melyiket támogatná? 

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

• Kijárási korlátozás bevezetése 

• Távolságtartás elrendelése

• Maszkviselés elrendelése 

• Országhatárok lezárása

• Az oktatási intézmények bezárása,  
és áttérés a digitális oktatásra 

• Rendezvények korlátozása

• Védett idősáv a 65 év  
felettieknek 

• Védekezéshez szükséges eszközök 
kivitelének korlátozása

• Ingyenes parkolás
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Ceglédi fodrász sikere
CEGLÉDI FODRÁSZMESTER,
VIRÁG DÓRA nyerte a világ
egyik legnagyobb fodrászati
márka versenyének hazai for-
dulóját. Avantgárd stílusban
nevezett, elkészítette az frizu-
rát, majd a fotót beküldte és
később kiderült, ebben a kate-
góriában az ő munkáját talál-
ták a legjobbnak. A győzelem-
mel továbbjutott a nemzetkö-
zi megmérettetésre is. CTV

Utcazene Fesztivál 
IDÉN IS MEGRENDEZÉSRE KERÜLT a Ceglédi
Utcazene Fesztivál, de most a megszokottól
eltérő módon nem egy napon, hanem július
1-től minden második szerdán lesz zenétől
hangos a város. A hosszú karantén után a
szervezők nagyszerű ötletének köszönhető-
en egész hónapban örülhetünk a szabadtéri
koncerteknek és a városban sétálva négy-
négy együttes közül válogathat és szavazhat
is kedvencére ki-ki ízlése szerint.
Július 1-jén délután a Zöldházak Fagyizónál a
„Harmadnap”, a Mozinál a „Ceglédi Zenés Szí-
ni Tanoda”, az Arizona Pizzériánál „Zséka”, a
Piac Pub-nál pedig a „Tricikli Trió” várta a vá-
rosban sétálókat. A nagyszerű hangulat biztosí-
tása mellett a zenekarok egyúttal versenyeznek
is, hogy ők nyerjék el az idei Ceglédi Utcazene
Fesztivál fődíját. A helyszíneken a szervezők
szavazócédulát osztanak, amit a kedvenc zene-
kar urnájába dobhat a közönség.

Cegléd

Ipari park II. ütem
A SZÉCHENYI 2020 PROGRAM KERETÉBEN
500 millió forintos európai uniós támogatás-
ból újul meg Cegléden egyebek mellett az
Ipartelepi út egy szakasza. A beruházás terve-
zett befejezése 2021. szeptember vége – adott
tájékoztatást az önkormányzat közleménye.
A beruházásban teljeskörűen megújul az
Ipartelepi út 311 sz. főút – Cigány-széki
csatorna közötti szakasza és megépül mint-
egy 800 méter hosszan a Keleti feltáró út,
amely összeköti a 4. számú főút szervíz -
útját az Ipartelepi úttal. A fejlesztés ered-
ményeként kiépül több ipari út is a további
befektetési területek megközelítése érdeké-
ben. Megvalósul a terület közművesítése,
infrastruktúra kiépítése, az ivóvízellátás, a
csapadékvíz elvezetés és telekommunikáci-
ós közmű is kiépítésre kerül, illetve a ter-
vek szerint szintén megépül a projekt meg-
valósítása során egy adminisztratív szolgál-
tató központ is.
A fejlesztés további cégek, üzemek, vállalkozá-
sok betelepülési szándékát hivatott elősegíteni,
amelyek további munkahelyeket is teremthetnek.

Fotó: Kisfaludi István
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Olimpiai futás 
A NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG 1894-
es megalakulását ünnepelték világszerte jú-
nius 23-án. Ebből az alkalomból rendezte
meg a ceglédi Fidesz frakció az Olimpia-na-
pi futást a Ceglédi Termálfürdő melletti futó-
pályán, ahol az olimpiák és a sportolók tisz-
teletére 1894 métert tettek meg a résztvevők.
A futók között amatőrök, sportolók és poli-

tikusok is voltak: futott többek között He-
gedűs Ágota alpolgármester és Földi
László országgyűlési képviselő is. A szer-
vező Kónya Ágnes önkormányzati képvise-
lő elmondta: különösen büszkék lehetünk a
ceglédi olimpikonokra, akik szép eredmé-
nyeket értek el a világjátékokon. A rendez-
vényre a Ceglédi Sportmúzeum is kitele-
pült ceglédi olimpikonokat és eredményei-
ket bemutató tablókkal.
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Gyümölcsfeldolgozó 
üzem Újszilváson 

ÚJSZILVÁS ÖNKORMÁNYZATA a Belügymi-
nisztérium támogatásával gyümölcsfeldolgo-
zó üzemet létesít, melynek tervei már elké-
szültek, építési engedélyeztetése megtörtént.
Az engedélyeztetés után, várhatóan egy hó-

nap múlva megindul az építkezés, várhatóan
2020 novemberében pedig már üzemelni fog
a feldolgozó, ahol 100 %-os, tartósítószer-
és vegyszermentes gyümölcsleveket fogunk
készíteni és forgalmazni.
Fő célunk: - az önkormányzati gyümölcsö-
sökből származó gyümölcs, hozzáadott ér-
tékkel történő feldolgozása, értékesítése
- a közkonyha ellátása, gyermekeink és az idős
korosztály egészséges táplálkozásának biztosí-
tása saját egészséges gyümölcsleveinkkel,
- helyiek, és környező települések lakóinak
történő forgalmazása kedvező áron.
Az üzem működésével emellett újabb mun-
kahelyeket is tudunk létesíteni.

ÚJSZILVÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

„2020. JÚNIUS 18. NAPJÁTÓL Nyársapát lakos-
sága a fekvőbeteg, sürgősségi, valamint az in-
tenzív szakellátást ismét a ceglédi Toldy Ferenc
Kórház és Rendelőintézetben vehetik igénybe.”
– az örömhírt Kis Miklós polgármester tette
közzé a település közösségi oldalán 
A MAGYAR FALU PROGRAM keretében több
pályázaton nyert támogatást a település.
Orvosi eszközök (ambuláns vérnyomásmérő
Holter készülék, Holter EKG készülék, boka-kar
index meghatározását biztosító automatizált ké-
szülék, dopler készülék, docureader vizelet anali -
zátor) beszerzésére Nyársapát Község Önkor-
mányzata 2.951.689,- forint támogatást nyert.  
A Magyar Falu Programban keretében el-
nyert 15 millió forint támogatásból megvá-
sárolt tanyagondnoki kisbusz is megérkezett
Nyársapátra. Cserébe a régebbi Opel Vivaro
autójukat egy határon túli településnek aján-
lották fel a pályázati kiírásnak megfelelően.
Befejeződtek a „Felszíni csapadékvíz elveze-
tése Nyársapáton” projekt kivitelezési munká-
latai is, megtörtént a műszaki átadás is június
17-én. Az önkormányzat a 245,71 millió fo-
rint vissza nem térítendő támogatás segítségé-
vel a Külterület (hrsz 0215, 0350, 0400), a
József Attila és a Petőfi Sándor utcák felszíni
csapadékvíz elvezetését valósította meg. A
projekt keretében csatornák és kapcsolódó
műtárgyak építése történt meg, így ezentúl a
nagyobb mennyiségű csapadék esetén is az el-
vezetett csapadék káresemény-mentesen tud a
befogadó csatornán eltávozni. 

Nyársapát Újszilvás
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Önerős fejlesztések
Csemőben

A PÁLYÁZATI FORRÁSOK MELLETT ÖNERŐBŐL
is fejleszti a települést Csemő. A legújabb
projektekről dr. Lakos Roland polgármes-
ter számolt be a település közösségi oldalán.
„Elkészült a Templom tér gazdasági bejáró-
jának (a sekrestye felőli) útja – ezzel befeje-
zettnek tekinthető a tér felújítása. Vásárolt
az önkormányzat egy mobil mosdó-wc kon-
ténert, amit az Ökocentrum udvarán, az épü-
let mögött fogunk elhelyezni. A hátsó terület
kialakítása folyamatban van, alapot készí-
tünk, közműveket vezetünk, majd daruzzuk és
a felújítjuk a konténert. A szakfeladatok el-
végzését a felépítmény jelenleg a parkolóban
depózva várja, letakarva.  
Régi „adósságunk”, hogy a hantházi telepü-
lésrészen sem kamerát, sem wifi pontot nem

tudtunk kialakítani, mert a cellainformációk
alapján a településünk más részén működő
technikai eszközök nem adtak megbízható je-
let. Eddig! Örömmel jelentem, hogy a techni-
kai akadályok elhárultak, a tartóoszlop már
helyére került és jövő hét elején megtörténik a
beüzemelés is.” – tájékoztatott a polgármester.

Pályázati siker 
A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN
Csemő Önkormányzata a központi egész-
ségház gyermekorvosi rendelőjének külső
felújítására és energetikai korszerűsítésére
beadott pályázatban 24,7 millió forintot
nyert, amelyből a tetőcserét, napelemes
rendszer telepítését külső homlokzati és lá-
bazati szigetelés valamint nyílászárócserét
valósítják meg. Önerőből dolgoznak az épü-
let előtti területrész felújításán is, így min-
den adott, hogy mire az épület megszépül, a
környezete is megújuljon… - tette közzé dr.
Lakos Roland polgármester a jó hírt a tele-
pülés facebookján.

Csemõ

Várjuk kedves vásárlóinkat továbbra
is, folyamatosan bővülő kínálattal,
mind a hazai, mind a külföldi gyártók
termékpalettájáról!
Horgászkártya regisztráció és állami
engedély váltása is lehetséges nálunk
gyors ügyintézéssel!
Csali automatánk ismét üzemel, 
így 0-24 órában, non-stop a 
horgászok rendelkezésére áll, 
élőcsalival és etetőanyaggal feltöltve.

FISH

HUNTER

FISH HUNTER horgászbolt
2700 Cegléd, Kőrösi út. Vásártér volt Kishíd vendéglő!

Nyitva: Hétfő- péntek: 800-1700, szombat: 800-1200

Tel.: 70/383-1418 - E-mail: info@fishhunter.hu
Webáruház: www.fishhunter.hu



Újraindult az élet 
a Kocséri Népkörben 

HÁROM HÓNAP UTÁN ISMÉT FELPEZSDÜLT
Kocséron a közösségi élet. Június közepén
nagy sürgés-forgás vette kezdetét a Kocséri
Népkör életében. „A kihirdetett vészhelyzet óta
nem találkoztunk. Mindenki nagy lelkesedéssel
jött el az első találkozóra, ahol az elkövetke-
zendő időszak terveit programjait beszéltük

meg. Sok tervezett rendezvényünk maradt el:
húsvéti tojásfa állítás, majális, 30 éves újjáa-
lakulásunk ünnepélyes megünneplése.
Június 20-án egy közös főzéssel egybekötött
évadindító összejövetelt tartottunk. Ismertet-
tük a tagsággal az elmaradt pénzügyi beszá-
molót is. Rendezvényünket megtisztelte jelen-
létével Földi László országgyűlési képviselő
úr és Hriagyel Csaba polgármester úr is.
Hangulatos, vidám délutánt töltöttünk együtt.
Köszönetünket fejezzük ki azok felé, akik bár-
milyen formában segítették az összejövetelünk
sikerét!” – osztotta meg lapunkkal élményei-
ket Bodnár Andrásné, a Népkör elnöke.
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Kocsér

Polgármesteri elismerés 
a diákoknak

KOCSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA az idei
évben is megrendezte a Szent Kereszt Kato-
likus Általános Iskola és Óvoda Gábor Áron
Tagiskola legkiválóbb diákjainak ünnepé-
lyes köszöntését.

Hriagyel Csaba polgármester üdvözlő sza-
vait követően elismerően szólt a diákok tan-
évben elért teljesítményeikről. Érdeklődött
az idei tanév eredményeiről és sok sikert kí-
vánt a továbbtanuló gyerekeknek. A kiváló
tanulókat könyvutalvánnyal jutalmazta.

A 2020. évben
köszöntött diákok
névsora:

1. osztály:
Mészáros Lili
Pintér Petra
Váradi Zsombor
2. osztály:
Barta Odett
Gödény Dóra
Szentirmai Gréta
3. osztály:
Burai Levente
Ország Katalin
Tajti Benedek
4. osztály:
Járvás Zsombor
Mészáros Dóra
Nagy Nóra

5. osztály:
Ádám Viktória
Király Anna
Székely Roxána
Tajti Ramóna
6. osztály:
Ország Kitti
Radics Martin
Vágó József
7. osztály:
Gévai Anna
Nagyszombati Petra
Venyingi Luca
8. osztály:
Barta Szilárd Péter
Kenyeres András
Mészáros Martin Zsolt
A tantestület által
delegált kísérő nevelő:
Bugyi Lászlóné
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z elmúlt években Jászkarajenő
Község Önkormányzata jónéhány
fejlesztést valósított meg illetve vett
tervbe, melynek célja a lakókörnye-
zet megszépítése, a lakossági szol-
gáltatások minél magasabb szinten

történő ellátása, valamint a turizmus erősítése,
községünk vonzó befektetési célponttá tétele. A
beruházások megvalósítása érdekében az Ön-
kormányzat minden lehetséges hazai és uniós
pályázati lehetőséget igyekezett és igyekszik a
továbbiakban is kihasználni, melyek a fejleszté-
sek, felújítások forrásául szolgálhatnak.
Falunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy
a közelmúltban benyújtott pályázatok szép
számmal pozitív elbírálásban részesültek. A to-
vábbiakban szeretnénk röviden számot adni és
egyben tájékoztatni is a lakosságot a már meg-
kezdett és a jövőben kezdődő beruházásokról:
A Magyar Falu Program keretében 2019-ben
kiírt „Kistelepülések járda építésének, felújítá-
sának anyagtámogatása” című pályázati felhí-
vás alapján elnyert támogatásból a település Fő
utcáján a leromlott, kátyús járdaszakaszának tér-
kövezése történik meg idén közel 800 folyómé-
ter hosszan a Zrínyi utca és Gyógyszertár közöt-
ti szakaszon.
Szintén elnyert támogatás keretében, a Magyar
Falu Program „Temető fejlesztése” tárgyú pro-
jekt forrásából valósul meg az idei év második
felében a temető kerítésének és kapujának (foci-
pálya felőli oldal) felújítása, járda építés, urnafal
előtti terület térkövezése és föléje tető építése.
A 2020. évben meghirdetett MFP alprogramok
közül az alábbiak esetében került benyújtásra
támogatási kérelem, melyek esetében még
nincs támogatói döntés arról, hogy eredményes
volt-e az igénylés:
- Közterületi karban tartást célzó gépek, eszkö-

zök beszerzése (fűnyíró traktor, rézsűkasza a
közterületi árkok kaszálására, fűkasza és lánc-
fűrész beszerzése)

- Művelődési ház teljes fűtéskorszerűsítése (ra-
diátor, csővezeték és kazán csere)

- Árpád utca Fő és Akácfa út közötti szakaszá-
nak valamint a Rákóczi út Fő és Kossuth
Lajos utcák közötti szakasza valamint a
Hornyik Károly tér előtti szakaszának aszfal-
tozása. A munka keretén belül megvalósulna
a meglévő aszfalt kopó rétegének lemarása és
újbóli 5 cm vastag aszfaltozása.

Településünk sikeresen pályázott a Magyar
Lab darúgó Szövetség (MLSZ) által kezdemé-
nyezett pályaépítés program keretében rendel-
kezésre álló forrásra, melynek eredményeképpen
22*42 méteres rekortán multifunkciós sportpálya
építés veszi majd kezdetét a remények szerint a
közeljövőben a mostani kosárlabda pálya helyén.
Az elkészült pálya alkalmas lesz például kézilab-
da, foci, kosárlabda mérkőzések megtartására, to-
vábbá atlétikára is. A pálya vízelvezetővel, vilá-
gítással, oldalfallal, felfestésekkel lesz ellátva. A
pályaépítéshez szükséges Önkormányzati önrészt
külön támogatási kérelem alapján a Belügymi-
nisztérium bocsájtja rendelkezésre.
A Vidékfejlesztési Program „Helyi termék-
értékesítést szolgáló piacok infrastrukturá-
lis fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” cí-
mű pályázatra a település eredményes támo-
gatási kérelmet nyújtott be piaccsarnok épí-
tésére. A csarnok egy közel 26*12 méteres fe-
dett épület lesz, ahol helyet kap 5 üzlethelyi-
ség, egy közel 100 m2-es eladó tér, valamint
mosdók a mai kor követelményeinek megfe-
lelően. A piaccsarnok építése a település köz-
pontjában jelenleg is javában zajlik, rövidesen
szerkezetkész állapotba kerül.
Az üzlethelyiségek a tervek szerint a hét minden
napján nyitva tartanak majd és elsősorban élel-
miszerek lesznek a kínálaton. Az eladótérben
szintén a piaci jellegnek megfelelő árucikkek ta-
lálhatók majd meg, a helyi őstermelők itt előny-
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ben részesülnek majd, a friss élelmiszert árusító
helyi termelők ugyanis mentesülnek a helypénz
befizetése alól. Az üzletek bérbevétele iránti
igényt jelenleg még jelezhetik az érdeklődők a
Polgármesteri Hivatalban, azonban kiadható
helységek kis száma miatt a jelentkezési lehető-
ség hamarosan lezárul.
A jelenleg megvalósítás alatt álló fejlesztések
közül a legjelentősebb, lekomplexebb vállalko-
zás a Kedvezményezett Települések Gazdaság-
élénkítő Programja keretében a Belügymi-
nisztérium, mint Támogató közvetlen költség-
vetési előirányzatából biztosított, teljes egészé-
ben nemzeti forrásból megvalósuló „Lovas tu-
risztikai és gazdaságfejlesztés Jászkarajenőn”
tárgyú nagyberuházás. 
A helyi lakosok bizonyára már észrevették, hogy
az egykori vásártéren néhány napja elkezdődtek
az előkészítő munkák. A projekt keretében egy
egész évben használható „téli lószállás” épül
számos lóboxszal, szociális és kiszolgáló helyi-
ségekkel, lómosóval, oktató teremmel. A projekt
szerves részét képezi egy multifunkciós fedett
lovas csarnok, mely kedvezőtlen időjárás esetén
lovas és fogatversenyek teljeskörű lebonyolítá-
sára lesz alkalmas. A csarnokban, valamint a fel-
újított lovas pályá kon az akár az egész szezont
kitöltő amatőr és profi versenyek megszervezé-
sén túl lehetőség lesz majd iskolai és terápiás lo-
vas oktatás, lovas táboroztatás megszervezésére,
pusztakocsizásra, ugyanakkor bértartás megva-
lósítása is a tervek között szerepel.
Meggyőződésünk szerint a fejlesztések meg-
pezsdítik majd a helyi társadalmi és gazdasági
életet, hiszen ez egy új szolgáltatás, új attrakció
lesz a település életében, mely nagyban hozzájá-
rul majd a település népesség-megtartó erejéhez.
A különböző szolgáltatásokkal kiegészítve, egy-
másra épülve új munkahelyek létrejöttét ered-
ményezi majd a kiegészítő szolgáltatások (szál-
láshely, étkeztetés, oktatás, ló gondozás stb.) sti-
mulálásán keresztül.
A közeljövőben várhatóan megkezdődik a Bel-
ügyminisztérium által térfigyelő rendszerek
fejlesztésére nyújtott támogatás alapján elnyert
kamerarendszer kiépítése is. A projekt keretén
belül a meglévő térfigyelő kamerákon túl továb-
bi 15 új nagyfelbontású multifókuszú kamera
lenne elhelyezve a település központjában, éjjel-
látó és rendszámfelismerő funkcióval felvértez-

ve. A fejlesztéssel egyidőben az Önkormányzat
saját megvalósításban további 7 kamerát helyez
ki mellékutcákba. A kamerák minden esetben a
helyi rendőrőrsre lesznek bekötve, a felvételek
kielemzésében a rendőri szervek lesznek illeté-
kesek. Sajnos, az utóbbi időben megszaporodtak
a településen betörések és lopások, így ezen fej-
lesztés rendkívül indokolt és nagy segítségére
lesz a rendőrségnek a bűnesetek felderítésében.
Az idei, illetve 2021-es épületfelújítási tervek
között kiemelt helyet foglal el az immáron önál-
ló intézményként működő Gyermekélelmezési
Konyha külső-belső korszerűsítése, mely a
Pénzügymisztérium által biztosított források fel-
használásával valósul meg. Az elnyert pályázat
keretén belül a konyha épületében nyílászáró
csere, külső szigetelés, festés, burkolás, étkező
kialakítás valósul meg. 
A Magyar Állam és az Európai Unió társfinan-
szírozásában lassan a végéhez közeledik a Kö-
zép- és Kelet-magyarországi szennyvízelvezeté-
si és -kezelési fejlesztés 1. ütemében megvaló-
suló infrastruktúra fejlesztés, településünk
szennyvíztisztító és -elvezető rendszerének ki-
építése. A szennyvíztisztító telep műszaki átadá-
sa már megtörtént, a létesítmény a beérkező
szennyvizet mechanikai, vegyi és biológiai tisz-
títás után az előírt paraméterek szerinti tisztaság-
ban bocsájtja ki. A projekt keretén belül minden
lakott és vízbekötéssel rendelkező ingatlan rá
lesz kötve a hálózatra.
Ezúton is szeretném megköszönni a lakosság tü-
relmét, melyet a munkálatok ideje alatt tanúsí-
tott, ugyanis a kivitelezés nem mindig volt zök-
kenőmentes.

PALYA ISTVÁN KÁLMÁN polgármester
DR. SVIRCEVIC NIKOLA jegyző

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!



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.-

Otthon vagy, rengeteg az időd, de nem akarsz kimozdulni ? 

Az internetes képzést Neked találták ki!
Vágj bele és írj egy emailt: morvay.autósiskola@gmail.com 

Választhatod tantermi oktatásunkat is, 
ha a kislétszámú, családias légkört szereted, 

ahol bátran kérdezhetsz! Tanuljunk együtt klímatizált tantermünkben! 

Diákok figyelem!
Július végéig egy KIVÉTELES diákkedvezménnyel várunk! 

Sikeres KRESZ vizsga esetén a KRESZ tanfolyam INGYENES
mert a tandíjat állami támogatásként visszaigényelheted!

!! Júliusban !! Diákigazolvánnyal !!  INTERNETEN !!

J o g o s í t v á n y  t é l e n - n y á r o n ,  R á k ó c z i  ú t  1 3 .

Ha jogsi kell
mondd csak ki

Autósiskola
Morvay!

Ha jogsi kell
mondd csak ki

Autósiskola
Morvay!



Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft. GÁZKA

ZÁNOK MÁRKASZERVIZE

Tel.: 0
6-53/31

2-485 Mobil: 06-20/9713-873
www.spindelbau.hu

égebb óta foglalkoztatta már a gon-
dolat Fazekas Bélát a Tiszavárkonyi-
Szőlőben, hogy a nagyszülei által ál-
lított keresztet, újra fel kellene állíta-
ni az enyészet cáfolatául. A gondo-
latnak többen támogatói lettek. Fa-

zekas István és Héda Mária háza ma Tisza -
várkonyhoz tartozik ugyan, de a település-
rész szélső dűlője Jászkarajenő határa. A
legendás kisvasút Vezsenyig a falvakat és la-
kóinak szívét Dél-Pest megyéhez kapcsol-
ták. A nevezett határban hirdette a régi ke-
reszt hagyományos Pléh-Jézusával a család
Isten iránti mély tiszteletét. Az 1930-as köz-
terület-névadáskor ez a dűlő a keresztről
kapta a Kereszt dűlő nevet.
A közlekedési útvonal azóta megváltozott erre-
felé, hiszen nem gyalogosan a borozdán, s nem
is szekérrel járnak már az emberek. Az útszéli
keresztek viszont eredeti küldetésüket járt utak
mellett tudják betölteni. Ezért gondolta a ke-
resztállítók unokája, hogy szerencsésebb, s
hasznosabb lenne a Kő út és a Kereszt dűlő ke-
reszteződésében újra állítani a kis emlékhelyet,
mert ott többen megállhatnak a Kereszt tövé-
ben imádkozni, elmélkedni. 
Hamarosan verbuválódott egy kis csapat, akik
segítették ötleteikkel, kétkezi munkájukkal a
megvalósítást. A lakosság tehetségéhez mérten
anyagilag is támogatta a tervet, sőt a környező
falvakban is akadtak az ügyet pártolók. 
Serfőző Ferenc festő művészi igényességgel
megfestette a Jézus-testet az elődökéhez hason-
lóan - fémlemezre. Fazekas Béla néhány segítő-
vel leállította az időtálló talapzatba helyezett,
helybeli asztalosok által készített fakeresztet.
Az Ádám Gránit Kft. ízléses kőbevésett szöve-
ge ismerteti a kereszt történetét a korpusz mel-
lett egy márványtáblán. Két pad is várja a pi-
henni, beszélgetni vágyókat, melyet Tisza -
várkony község ajándékozott. Erdeiné Tóth
Klára társadalmi helytörténeti gyűjtő felvállalta

egy, a településrész történetét ismertető infor-
mációs tábla anyagának készítését, melyet a
hódmezővásárhelyi Szoliter Nyomda társadal-
mi munkában nyomtatott ki. Készült egy né-
hány oldalas kiadvány is, mely a Tiszavárkonyi-
Szőlő történetét tartalmazza, s hiánypótló.
Napról-napra szépült a kis liget, ahol Fazekas
Béla hol kis kerítéssel, hol járdakövekkel gaz-
dagította a szép környezetet, és mások által is
díszesedett, például különféle virágokkal. 
A vírus járvány hátráltatta a felszentelési ün-
nepség időpontját, de június 27-én Ratnyik
Ferenc atya felszentelte az újraállított Fazekas-
keresztet. Jelen voltak a hajdani keresztállítók
leszármazottai: az unokák, dédunokák talál-
koztak itt a kis kegyhely előtt. 
Az innen elszármazott emberek gyermekei,
unokái ideillő versekkel és dalokkal emelték az
ünnepség fényét, Szűcs Csaba gitárkíséretével.
Hegedűs István tiszavárkonyi polgármester a
helyi közösség összefogását emelte ki beszédé-
ben. A szépszámú közönség a helyi Művelődé-
si Házban a karantén után egymásnak örülve,
jóízű beszélgetéssel zárták az ünnepséget. 
Mindenkinek köszönik a szervezők a munkát, az
adakozást és jelenlétet. Reményeik szerint az új
keresztnél a későbbiekben is, akár egy mécses
fényével, akár egy szál virággal emlékeznek a
Megváltó kereszthalálára, az 1930-as évek hívő-
ire és a 2020. esztendő hívő embereire…

ERDEINÉ TÓTH KLÁRA TUDÓSÍTÁSA

r
Keresztállítás Jászkarajenőn 
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Újra felbukkant 
a fehér szarvas

ISMÉT FELBUKKANT A FEHÉR SZARVAS
Abonyban. – számolt be a miabonyunk.hu.
„A tavalyi évben már több olvasónk is látott
fehér szarvast, volt aki lencsevégre is kapta
a csodálatosan szép és ritka állatot. Kovács
Krisztina, kedves Olvasónk is sikerrel járt,
otthonuk közelében bukkant fel a „csoda-
szarvas” . Krisztina azt írta, hogy egy ked-
ves vendéget kaptak, aki még pózolt is. Az
utóbbi időben a magyar vadonban is egyre
gyakrabban fordul elő ez a különösen érté-
kes vadfajunk. A dámszarvas azért is külön-
leges a szarvasok világában, mert esetében
három, a természetben is gyakorta előfordu-
ló színváltozatát is ismerjük: a vadast, a fe-
ketét és a fehéret.” – írta az abonyi hírportál.

Graffiti az iskolában
HÁROM HETEDIKES DIÁK ÖTLETE ALAPJÁN
készítettek falfestményt a Somogyi Imre Ál-
talános Iskolában – erről Juhász Zsuzsanna
tanárnő írt bejegyzést az intézmény közös-
ségi oldalára. 
„Elkészült iskolánk aulájában három tanít-
ványom által tervezett falfestmény. A kép
megálmodói: Antal Csenge 7.m, Bodor
Rebeka és Somodi Bernadett 7.t osztályos
tanulók. Tervüket közel 10 m2-es méretben
valósítottuk meg. Napokig szorgalmasan fes-

tegettünk. A falfestményt természetesen első-
sorban az alkotókkal szerettük volna elkészí-
teni, de csatlakozott a lelkes csapathoz isko-
lánk volt diákja Nagy Vivien és kolléganőm
Petrezselyem Anita. Az ő segítségükkel sok-
kal gyorsabban haladt a munka. Hálásan
köszönöm nekik a segítséget! Fogadjátok
szeretettel! Azért készült, hogy ha ránéztek,
kicsit feldobja a napotokat!” – írta a tanárnő
azzal, hogy a következő falfestéshez is ki-
nézték már a felületet.

> 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

INNOVATÍV 
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

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

Abony



Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

 A koronavírus-járvány a világ sok országában az 
egészségügyi rendszer összeomlását eredményezte. 
Magyarországon sikerült a járvány terjedését lelassí-
tani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi rend-
szert kellően felkészíthessük. Ugyanakkor egy újabb 
járványhullám veszélye továbbra is fennáll. 

Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget 
mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg 
fennáll a járvány visszatérésének kockázata?

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2. KÉRDÉSE
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Fának csapódott
ERŐS FÉKCSIKORGÁS UTÁN A SZEMKÖZTI
árokba fordult egy nagy sebességgel előzgető
autó június 30-án este Cegléd és Nyársapát
között a 441-es úton. A jármű az árokban egy
fának is neki csapódott, de a sofőr látszólag
sértetlenül szállt ki belőle. Elmondása szerint
véletlenül az útpadkára hajtott, ezért taposott
a fékbe és veszítette uralmát a jármű felett el.
Szerencsére szemből épp nem jött jármű, így
másban nem tett kárt, de a segítségére siető
többi autóst kérlelte, ne hívjanak rendőrt, mert
nincs jogosítványa. Nemsokára helyszínelők
érkeztek ki, akik mentőt is hívtak, hogy az au-
tót vezető fiatal férfit kivizsgálják.

Figyelmetlenség, 
halálos baleset 

EGY 24 ÉVES NŐ ÉLETÉT VESZTETTE a Szolnok
külterületén július 1-jén a 4-es úton történt
közlekedési balesetben. Az elsődleges adatok
szerint egy személygépkocsi eddig tisztázatlan
körülmények között áttért a szembe jövő for-
galmi sávba, ahol egy tehergépkocsinak hajtott

frontálisan. A baleset során súlyosan megsérült
autóvezetőt a mentőszolgálat munkatársai kór-
házba szállították, azonban az orvosi ellátás el-
lenére a 24 éves nő életét vesztette - közölte a
police.hu. A helyszínen a kamionsofőr el-
mondta, a balesetet okozó jármű a felüljáróról
szemből lefelé tartva elhagyva a forgalmi sá-
vot egyre inkább áttért a szembejövő sávba, és
korrekció nélkül a kamion felé vette az irányt.
A kamionsofőr megpróbált kitérni az autó elől,
de az a kamion bal elejének frontálisan nekiüt-
között. Lapunk információi szerint a hölgy ölé-
ben ott volt a mobiltelefonja. 

Kigyulladt lakóházak
Albertirsán

KÉT CSALÁDI HÁZ IS LÁNGOKBAN ÁLLT
Albertirsán június 24-én szerda délután.
Elektromos hiba okozhatta a bajt, ami kis hí-
ján tragédiához vezetett. A Pálinkafőző utcá-
ban két tűzeset is volt, az egyik házban három
gyerek is volt mozgáskorlátozott nagymamá-

Fotó: egy szemtanú

Fotó: Farkas Zsolt

Fotó: Farkas Zsolt
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jukkal. A tűzhöz a ceglédi és a monori hivatá-
sos tűzoltókat riasztották a Pálinkafőző utcá-
ba, ahol már teljes terjedelmében égett a tető.
Az idős asszonynak a gyerekek segítettek ki-
menekülni, de a családnak szinte mindene
odaveszett, amíg a gyermekeit egyedül neve-
lő édesanya dolgozott. Jelenleg az önkor-
mányzat biztosít a család számára lakhatást.

Motorost gázoltak
MOTOROST GÁZOLTAK JÚNIUS 26-ÁN pén-
teken délelőtt Cegléden a Széchenyi úton
az uszoda előtt. A személygépkocsi a
Rákóczi útról kanyarodott ki a kórház irá-
nyába és a belső sávban haladt. A motor
pedig a belváros felé haladt a Széchenyi
úton, majd be akart kanyarodni balra a
Köztársaság utcába. Nem adta meg az el-

sőbbséget két szabályosan szemből közle-
kedő autónak sem és az egyik elé kanyaro-
dott. A motorost, egy idősebb férfit köny-
nyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. A
forgalom a helyszínelés idejére rendőri irá-
nyítás mellett haladt.

Fotó: Farkas Zsolt

NB I.-es a Ceglédi KK SE
MIUTÁN A JÁRVÁNY MIATT HAT FORDULÓVAL
a szezon vége előtt félbeszakadt a férfi kézi-
labda NB I/B bajnokság is, a Magyar Kézi-
labda Szövetség úgy határozott, hogy nem
lesznek sem kiesők, sem pedig feljutók
egyik osztályban sem. A Ceglédi KK SE ak-
kor 3 pont előnnyel a tabella első helyén állt,

hatalmas eséllyel a bajnoki cím megszerzé-
sével és az NB I-be jutással. A sors kegyes
volt a Ceglédhez, mert miután a Vác és a
Mezőkövesd sem vállalta az első osztályú
szereplést, az MKSZ lehetőséget ajánlott a
CKK SE-nek. A Cegléd ezt elfogadta, így a
2020-2021-es szezonban újra a legmagasabb
osztályban szerepelhet a nagy múltú csapat. 

cegledisport.hu 



Társaságunk a DTkH Duna-Tisza közi Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatóként látja el a
Duna-Tisza közi térség északi részének közel
100 településén a keletkező települési szilárd
hulladék gyűjtését, szállítását és kezelését.

Felmerült már a kérdés, hogyan 
tudnál tenni környezeted megóvása 
érdekében? Egyszerű! Komposztálj!

Miért szállítsuk el a kerted számára fontos
és hasznos szerves hulladékokat? 
Miért, szállítsuk el a zöld hulladékot a kelet -
kezés helyéről, rengeteg szennyező ká ros -
anyagot a levegőbe juttatva ezzel?
A komposztálás lehetőséget ad arra, hogy a
háztartásban és a kerti munkák során kelet-
kező szerves hulladékokban lévő tápanya-
gokat visszajuttathasd a talajba!

Komposztálni jó!
A komposztálás…
• a legősibb hulladék újra-hasznosító eljá-

rás, melynek célja,
• a hulladékmennyiség csökkentése és a ta-

laj javítása a szerves anyagok visszajutta-
tásával.

Jó a talajnak a komposzt, mert…
• a komposzt humusztartalmában a táp-

anyagok olyan formában vannak jelen,
hogy a növények könnyen fel tudják ven-
ni azokat

• javul a talaj szerkezete, ami elősegíti a le-
vegőzését

• sötét színe segíti a talaj felmelegedését
• a komposzt jelentős vízmegkötő képessége

következtében javul a talaj vízháztartása
• nő a talaj biológiai aktivitása

Mi kerülhet a komposztba?
� zöldség, gyümölcs, tojáshéj
� kávézacc, teafilter
� lágyszárú növények (akár a szobanövény

elhervadt, elszáradt részei)

� fahamu
� lenyírt fű
� falevél
� ágnyesedék, forgács
� növényevő állat trágyája

Lépésről-lépésre…
1. lépés: HELYKIJELÖLÉS
-félreeső, félárnyékos, kb. 1m x 1m nagysá-
gú terület
ha van hely akár 3 halom is lehet (egyiket
rakjuk, másik érik, harmadikba a nehezen
lebomlót gyűjtjük)
2. lépés: KIALAKÍTÁS
- komposztáló láda, vagy 1-1,5m magas
komposztáló keret
- jól szellőző,
- egyik oldalán hozzáférhető
3. lépés: PRIZMA KÉSZÍTÉS
- alulra gallyak, fanyesedék
- első réteg: kerti és konyhai szerves anyag
vegyesen
- következő réteg: (ha van) állati trágya, akár
a növényevő kisállatok ürüléke forgáccsal
együtt
- következő rétegben: termőföld
4. lépés: MŰKÖDTETÉS, GONDOZÁS
- havonta átforgatható, levegőztetés
- megfelelő nedvesség biztosítása
5. lépés: FELHASZNÁLÁS
- 2-3 hónapos érlelés után talajfelszínre szór-
ható
- kb. 1 év érlelés után (kész komposzt) talaj-
javító, virágfölddel keverve használható

Figyelj oda!
- egyfajta anyag nagy mennyiségben nehe-

zen komposztálható
- dió, vadgesztenye levele nehezen bomlik,

kis mennyiségben használd
- megfelelő rétegzés, nedvességtartalom és

levegőellátás
Itt a lehetőség, valóban otthon 

kezdődik a környezet megóvása!
Komposztálj!

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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égen azt mondták, ha egy ifjú ajándék-
ba kap egy szamarat, az egész életét
végigkíséri és szolgálja gazdáját. Ter-
mészetesen, ha jól bánik vele. Manap-
ság már nem látni csacsifogatot a ceg-
lédi utcákon, szinte csak hobbiból tart-

ják néhányan őket. Régen azonban a birkanyáj
között mindig volt egy szamár, meg persze né-
hány pulikutyus, ami kellemes látvány volt.
Néhány emlékem felsorolom e kedves jó-
szágokról:
Gyermekkori élmények, hogy a Kátai és
Szőlő utca sarkán lakott Csizmadi bácsi, aki-

nek Mercédesz helyett szamárfogata volt.
Nap mint nap befogta két jószágát és kijárt a
szőlőbe a fogattal. Hozta vitte az áruját. A
Világ szélen Ondok bácsinak is volt ilyen
termetű szamara, az iááá hozzánk is elhang-
zott, sokszor erre ébredtünk. A Kátai úton
dolgozott a Lippert fodrász, ő a nevelt fiának
Sanyinak vett szamarat és kiskocsit. Minket
gyerekként sokszor kocsikáztatott Sanyi.
A Kender utcában lakott Kozák Zoltán, aki a
gabonaiparban dolgozott és az összegyűjtött
pénzén vett egy szamarat és kocsit. Másnap
a munkába azzal ment, kihívta a főnökét az
utcára és megkérdezte tőle, hogy mit lát?
„Hát szamarat Zoli! – mondta a főnök. Erre
Zoli azt felelte: „Jó-jó, de mától ez a munka-
helyem! Kiváltottam az ipart és a Tüzépről
fuvarozok mostantól.” Így mondott fel a
munkahelyén és a fogattal keresett annyit ak-
koriban, hogy nagycsaládját eltartotta.
Csemőben a tanyasi világban lakott Károly
bácsi, akinek szintén volt egy szamara és
kordéja, ami csak két kerék volt és két rúd,
közte pedig a szamár hámmal ellátva. >>>

A képen látható szamár becses neve
Linda. Nagykátáról hozta el az előző
gazdája még 1980-ban, akkor még 5-
6 éves volt, most viszont már 46 éves.
A szeme körül most már ősz a szőre,
mintha szemüvege lenne, de egyéb-
ként barna és nagytestű a szürke sza-
márhoz képest.

r

A szamár is volt csacsi

Gondolat
31

Fotó: Krizsán E
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Egy alkalommal Károly bácsi túlterhelte a
kordét, felült és elindultak, de az első gödör-
nél a kordé hátrabillent, a szamár meg a le-
vegőbe emelkedett és kapálózott. Az embe-
reknek érdekes látvány volt, de segítettek
végül a szamáron és Károly bácsin.
Sajnos, arra is emlékszem, hogy levágták és
feldolgozták a konyhán a szamarakat. Em-
lékszem, hogy a cukrászok szinte sorba áll-
tak a zsírjáért, mivel rétest könnyen lehetett
vele csinálni.
Ismertek és sok bölcsességet tartalmaznak a
szamárral kapcsolatos mondások is:
Ha ló nincs, jó a szamár is. Te nagy szamár

vagy! Úgy hegyezi a fülét, mint a szamár.
Olyan makacs, mint a szamár. Eltűnt, mint
szürke szamár a ködben. Gyerekkoromban a
tanár bácsi azt mondta: Fiam te csacsi vagy,
mert szamárfüles lett a füzeted! 
Megbecsülték régen ezt a kedves állatot:
Kleopátra szamártejbe fürdött, hogy szép le-
gyen és Don Quijote-nek is volt egy kedves
szamara. Jézus pedig szamárháton vonult be
Jeruzsálembe! Azt mondják a kiválasztott
szamárnak kereszt volt a hátán. Máig is szü-
letnek ilyen csacsik, akiknek a hátán kiraj-
zolódik a kereszt.                          

JÓZSI BÁ’

Nem mindennapi Trabant 
KÜLÖNLEGES AJÁNDÉKOT KAPOTT a ke-
resztapjától a nagykőrösi Gulyás Koppány
Tamás a születésnapjára.
A 18 éves diák egy fehér négyütemű Trabant
büszke gazdája. A nem mindennapi látványt
nyújtó ajándékról elmesélte, hogy a 30 éves
jármű mindössze 30 ezer km-ert futott és tö-
kéletes műszaki állapotban van.
- Nagyon szeretem a régi autókat, dédpa-
pámnak is volt egy Trabantja és mindig vá-
gyam volt, hogy nekem is legyen. Első perc-

től szerelmes voltam a Trabiba, amikor meg-
vette a keresztapám 8 éve egy idős bácsitól,
aki 1989-ben rendelte és 1990-ben kapta
meg az új autót és csupán bevásárláskor
használta. Tíz évig használta a bácsi és 80
éves kora körül eladta a keresztapámnak,
aki meg csupán „horgászni vitte” a Trabit,
így igazán megkímélt állapotban van. Én is
nagyon vigyázok rá, most felújítom, kicseré-
lem a kopó alkatrészeket – mesélte lelkesen
a fiatalember, aki elmondta azt is, hogy so-
kan megállítják az utakon, gratulálnak és el-
mondják, hogy milyen jó látni egy fiatalt

ilyen régi, de szép ál-
lapotú autóval. 
- A barátaim is el
vannak ájulva tőle,
hogy milyen jó álla-
potban van. Sőt, mi-
vel kevés az ilyen jó
karban tartott Tra -
bant még ajánlatot is
kaptam rá - hét szám-
jegyűt! De nem el-
adó! – zárta a beszél-
getést Gulyás Kop -
pány Tamás, aki csak
a városban használja
nagykerekű barátját,
hogy kímélje és még
sokaknak jelentsen
örömteli múltidézést
a látványa.



DEALER NEVE KFT. 
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789  
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

*A finanszírozási ajánlat a 2019.01.01. után megkötö� szerződésekre érvényes Renault Kadjar Life TCe 140 FAP személygépjármű esetén és visszavonásig szól. Finanszírozási feltételek: kamat: 
fix 4,81%, devizanem: forint, önerő: 2 000 000 Ft, futamidő: 36 hó, kiemelt utolsó lízingdíj: 40%, THM: fix 4,99%, konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing. A THM meghatározása az aktuális 
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A finanszírozó a lízingszerződés  futamidejére teljes körű Casco biztosítás 
fenntartását írhatja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyo� végleges feltételeket, amelyek 
eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntete� feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye 
a  www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos 
Renault Márkakereskedőjét. Új KADJAR Life TCe 140 FAP vegyes fogyasztás l/100 km: 6,4 – 7,0; CO2-kibocsátás g/km: 145 – 158. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok 
meghatározása a Bizo�ság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos 
üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi 
hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.  A gépjárművek 
elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan 
módosíthatjuk. A feltüntete� adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánla�ételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault 
Márkakereskedést! A Renault Hungária K�. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A kép illusztráció.

renault.hu

SUV a Renault-tól
Renault KADJAR
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RMár fix havi 49 000 Ft*-tól

2 millió forint befizetése esetén
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Képekben – 
képekről

A TERMÉSZET TITKAI
VITATHATATLANOK .
De nem kevésbé titok-
zatos első pillanatban a
természet képi megje-
lenítése is. A szakmai
érdeklődés és találé-
konyság ehhez feltétel
– és leginkább, hogy a
pillanat törtrészében a
történést meg lehessen
örökíteni. Ehhez oly-
kor gumicsizmás, izza-
dásos, szúnyogerdős
körülmények is tartoz-
nak. És legfőképp 2-3
kilós szett, a természet-
fotós „ecsetje” elég ne-
héz, pláne 4-5 órás ba-
rangolás után…

SZABÓ SÁNDOR

Igazi bodobács kolónia

Figyelő légyszemek

Festményszerű 
virág 

a fatörzsnél

Csintalan 
Stanley 

gyümölcs

Világ – és antivilág

Tócsagaz a vízben

A tavasz biztos jele: a tőzike virágzás
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