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A π Színház megnyitotta kapuit

Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI színháza 2021. december 3-án,
pénteken színpadra állította első darabját, Szatmári Gábor: 101. novella című drámáját.
A darab Olaszországba repít minket a firenzei pestis járvány idejében, ahol Dioneo, Pampinea,
Fiometta, Filomena és Emilia vendégeskednek, míg hírt nem
kapnak házaik állapota felől.
Bocaccio Dekameron című novellagyűjteményének szereplői
megkapják a hírt, miszerint visszatérhetnek Firenzébe. Mivel
utazásukat másnapra tervezik, marad idő egy utolsó történetre, a 101. novellára, melyet Padre Saggio mesél.
Így születik színház a színházban, ahol kacagva ismerjük meg
karaktereinket: Zsuzsánnát, a parasztasszonyt lányaival
Bözsikével és Katóval, Virginiát, a kolostorban nevelkedett árvát, Jacekot, a királynő spionját, és Maschiot, a női szívek
meghódítóját.
De vajon mi történik, ha egy tiszta lélek kikerül eddig védett
környezetéből, s új élmények érik? Megváltozhat-e a laza erkölcs? Milyen titkokat rejt a visegrádi ház? Mi köze
Zsuzsannának az uralkodóhoz? Ezekre a kérdésekre adja meg
a választ a PIMI szaktanáraiból és diákjaiból álló színészcsapata. Az előadás különlegessége továbbá, hogy rendezője nem
más, mint írója: Szatmári Gábor. A pinceszínház családias
hangulata, a művészek magával ragadó játéka végül észrevétlenül csal minket gondolataink mélyére.
Az előadás az idei évben még két alkalommal kerül műsorra:
2021. december 9-én 17:00-kor és 2021. december 16-án,
17:00-kor. Jegyek kaphatóak a Pinceszínházban, illetve online
is igényelhetők a mahalekg@gmail.com e-mail címen.
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Hírek

Télapó a toronyból

Idén is meglátogatta a Mikulás a térségben ceglédi gyerekeket.

5-ÉN ESTE a Református templom tornyából érkezett Ceglédre a Télapó. A megszokottól eltérően – a járványhelyzet miatt – azonban nem a
színpadon, hanem a volt Belvárosi Csemege üvegportálja mögött foglalt helyet Nagyszakállú a manókkal, hogy elkészülhessenek gyerekekkel közös képek. A szervezők így próbálták elkerülni a zsúfoltságot.
ECEMBER

MÁSNAP REGGEL HÓFEHÉR HINTÓN érkezett
a Mikulás a Várkonyi iskolába. A gyerekek
kitörő lelkesedéssel fogadták, énekeltek neki, ő pedig a puttonyából apró édességeket
kerített. Üdvözölte is őket, majd tovább indult, hisz még sok helyre kell ellátogatnia.
TÖBB

SZÁZAN VÁRTÁK DECEMBER

6-ÁN

délelőtt a Mikulást Nagykőrösön a Szabadság téren. A gyermekeket és a velük érkezett felnőtteket dr. Czira Szabolcs polgár-
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mester köszöntötte. Kérdésére,
hogy: jók voltatok-e gyerekek?
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták
–
egyértelmű
hangos
igen
Cegléd Alszegi u. 35.
zengte be a teT.: 53-310-285
ret. Meghallhatta ezt is és a maM.: 70-368-2816
nókkal előadott
furdoszobaszakaruhaz.hu
szép énekeket is
a Mikulás, mert
hamarosan piros
ruhájában megFacebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
jelent a Városháza tornyában.
A gyermekek arcán hatalmas öröm és izgatottság jelent meg. A Mikulás szépen lassan
ereszkedett le, többször integetve a rá várakozóknak, majd leérve, hatalmas csomagokat adott át minden csoportnak. Persze az ÚJSZILVÁSON MÁR HAGYOMÁNY, HOGY küidei évben sem maradhatott el a lönleges adventi kalendáriummal várják az
fotózkodás, amikor csoportosan vagy akár ünnepeket. December 1-24-ig a település laegy-egy gyerkőcöt is megörökíthettek a kói együtt gyönyörködnek feldíszített, kiviMikulással és a manóival.
lágított ablakokban. Idén 38 ház lakói jelentkeztek, hogy részt vegyenek a felhívásban, így egyes estéken 2 díszített ablakot is
meg lehet keresni a séta alkalmával. Az ablakokról készült fotókat a szervezők közreadják Újszilvás közösségi oldalán.
ABONYBAN SZÉP ABLAKOK VERSENYÉT hirdettek. A játékra azokat várják, akik szeretnék adventi pompába öltöztetni, feldíszíteni
házuk ablakát vagy ablakait, és azt szeretnék
megmutatni másoknak is! – írta meg az
abony.hu. Szabóné Terminkó Mónika ablakai már gyönyörűen pompáznak, az ünnepet
„beköltöztették” a házikókba is… A szervezők várják még a versenybe jelentkezőket
KÖZEL 50 NAGYKŐRÖSI CSALÁD december december 14-ig.
6-áját tett szebbé a Mikulás, aki tűzoltóautóval érkezett meg. A lehetőségre a facebookon lehetett előre jelentkezni, az eredetileg rendelkezésre álló időkeretet alig 15 perc
alatt ki is merítették a polgárok, láthatóan
hatalmas érdeklődés övezte ezt a remélhetően hagyományteremtő programot, a gyermekek imádták a tűzoltó autón érkező Mikulást, tényleg sikerült szuper élménnyé tenni
ezt a napot is.

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd

Adventi fények az
ablakokban

Pest megye szépe

NOVEMBER 12-ÉN TÖRÖKBÁLINTON, a Munkácsy Mihály Művelődési Házban tartották a
Pest megye szépe verseny döntőjét. Az est házigazdái Pordán Petra és Győrfi Pál voltak. A rendezvényen fellépett Vastag Tamás Fonogramdíjas énekes is. A gálaesten megválasztották hazánk legnagyobb lélekszámú megyéjének új
szépségkirálynőjét, és udvarhölgyeit. Pest megye szépe lett Csasztvan Lilla, első udvarhölgye
a ceglédi Détári Virgínia, második udvarhölgye
pedig Nagy Enikő Kamilla.
A ceglédi Détári Virgínia elhozta a Legkarakteresebb díjas és a közönségszavazás 3.
helyezettje díjakat is.

Felújítják a gimnáziumot

KIÍRTA A BMSK BERUHÁZÁSI, MŰSZAKI
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. a közbeszerzést a Kossuth Lajos
Gimnázium felújítására, így hamarosan elkezdődhet az épület rekonstukciója. – adott
tájékoztatást Földi László országgyűlési
képviselő a közösségi oldalán.
„Az iskola rekonstrukciója során megújul az
épület külső homlokzata, a tetőfedés, bádogos munkák, lécezés cseréjére kerül sor, az
épület hátsó lépcsőházai feletti két torony az

eredeti terveknek megfelelő geometriában
visszaállításra kerül.
A homlokzati és belső nyílászárók cseréjére
kerül sor. Az örökségvédelmi szempontból
értékes nagy méretű nyílászárók (pl. bejárati
ajtó-csoport) felújításra kerülnek. Az udvarban található tornatermi szárny építészeti
megjelenése megújul, új homlokzati megjelenést kap, új PVC tetőszigetelés készül. Az
épület lapos tetején napelemek kerülnek elhelyezésre megújuló energiaforrás biztosítására.
A felújítás során az épület új gépészeti,
elektromos és gyengeáram rendszert kap. Az
épület tartószerkezetei a szükséges helyeken
megerősítésre, módosításra kerülnek. Új lift
és akadálymentes rámpa kerül kialakításra, a
padlástérben hőszigetelt gépészeti helyiségek kerülnek kialakításra. Az épület valamennyi külső és belső burkolata megújul. A
tervezés során a meglévő épület helyiségeinek elrendezése és rendeltetése nem változik, csak a lift beépítésével összhangban
módosul. Az épületben új tűzjelző, riasztó és
informatikai rendszer épül ki, továbbá a
meglévő falitűzcsap rendszer kibővítése történik meg.” – számolt be a képviselő.

Teherautó bicikliúton?

LOVASKOCSIVAL, TRAKTORRAL, kis- és
nagyteherautóval is közlekednek a Nagykőrös-Cegléd között épülő kerékpárúton, ezzel
jelentős kárt okozva. A kivitelező nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy ne használják
a kerékpárutat nagy járművekkel, a bicikliút
ugyanis a bicikliseknek lesz építve, az út terhelése nem bírja a több tonnás gépeket.

Fejlesztés a 441-es úton

MEGVAN A KIVITELEZŐ A 441-ES ÚT
Kecskemét és Nagykőrös közötti szakasz
fejlesztésére – számolt be lapunknak Földi
László országgyűlési képviselő.
A Colas Út Építőipari Zrt. kivitelezi a 441-es főút fejlesztését Kecskemét és Nagykőrös között.
A főút a 445-ös kecskeméti északi elkerülő, illetve a nagykőrösi Téglagyári utca (amely a település déli végén található, a református temetővel szemben) közötti szakaszán kap burkolatfejlesztést, több mint 7 kilométeren.
A projektben ugyanakkor 441-est négysávosítják egy 2,79 kilométernyi szakaszon, ami
a korábbi sajtóhírek szerint a kecskeméti
(északi elkerülőn túl fekvő) Katonatelep
Nagykőrös felé eső végétől egészen a 445ös északi elkerülőig (a Metro áruháznál lévő
csomópontig) valósul meg.
A fentieken túl többek között:
- Nagykőrösön a Téglagyári utca és a 4614es közút (vagyis a nagykőrösi piacnál található Ady Endre utca) közötti szakaszon
a meglévő kétsávos burkolatot is megerősítik, mintegy 1,1 km hosszú szakaszon ez Nagykőrös belterületét érinti;
- a nagykőrösi Téglagyári úti csomópontban az útcsatlakozásnál egysávos körforgalmat alakítanak ki;
- a 22+300 km szelvény környezetében
tengelysúlymérő öblöt létesítenek;
- Kecskemét Katonatelep településrészén 6
jelzőlámpás és 3 járműosztályozós csomópontot alakítanak ki, illetve 1 jelzőlámpával
biztosított gyalogátkelőhelyet létesítenek;
- a 441-es főúttal párhuzamosan a beavatkozással érintett szakasz mellett kerékpárutat és kerékpáros közlekedésre alkalmas
szervizutakat építenek ki-, illetve át.

Sajtóközlemény

FÖLDI LÁSZLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ sajtóközleményt adott ki. A képviselő így fogalmazott: „a Fidesz-KDNP
célkitűzése szerint Magyarországot előre kell vinni, nem pedig hátra. A nemzeti kormány döntései értelmében most
négy fontos területen lép előre hazánk
és benne Dél-Pest megye:
- A 80 ezer forintos nyugdíjprémium
mellett jövő februárban a teljes 13.
havi nyugdíjat kifizetjük.
- Januártól 200 ezer forintra nő a minimálbér és 260 ezer forintra a
szakmunkás minimálbér.
- A gyermeket nevelő szülőnek több
mint 600 milliárd forintot adót fizetünk vissza.
- Januártól nem kell személyi jövedelemadót fizetni a 25 év alattiaknak.” – írta a képviselő.
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Meghosszabbított
oltási akcióhét

CEGLÉDEN A TOLDY FERENC KÓRHÁZBAN is
nagy érdeklődéssel zajlott a november 22-én
indult oltási akcióhét, amelyet meghosszabbítottak még egy hétre.
„A hét elején indult és a jövő hétre is meghosszabbított „Oltási akcióhét” az eddiginél is
több munkát ad kollégáinknak. A kórház oltópontjain dolgozó orvosok, ápolók, adminisztrátorok hétfőtől vasárnapig reggel 7-től este 7ig várják az oltásra érkezőket, most akár regisztráció és időpontfoglalás nélkül is. Ezúton
is köszönjük kollégáink áldozatos munkáját!”–
írta a kórház a közösségi oldalán.
A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
oltópontja az időpontfoglalással rendelkezőket a rendelőintézeti oltóhelyen, a regisztrációval és időponttal nem rendelkezőket a
kórházi oltóhelyen várta.

Önkormányzati
támogatás védőoltásra

A MÚLT HÉTEN ELFOGADOTT HELYI rendelet
szerint az egyes betegségek elleni, megelőző védőoltásokhoz nyújt szociális alapú
pénzbeli segítséget Abony önkormányzata.
A jövőben támogatás igényelhető az időskorúak tüdőgyulladás elleni, valamint a gyermekek agyhártyagyulladás elleni, továbbá a
rotavírus elleni oltóanyag megvásárlásához.
Pető Zsolt polgármester elmondta: „Az
utóbbi évek adatai alapján az agyhártya-

gyulladás és a
rotavírus elleni
védőoltást –
városi szinten
– száz gyermeknek adják
be, az idős
korosztályból
pedig mintegy
30 fő kéri a tüdőgyulladás
elleni védőoltást. A választható védőoltások a gyártótól függően húszezer forint feletti költséget is jelenthetnek. A
szociális támogatások kiterjesztésével azoknak kívánunk segítséget nyújtani, akik számára a választható védőoltások megvásárlása eddig anyagi okokból nehezen elérhető
vagy elérhetetlen volt. A támogatás igénylésével kapcsolatos részletes információk kérhetők a Polgármesteri Hivatalban.”

Gyermekétkeztetéssel foglalkozó cégünk

az alábbi pozíciókba
keres új munkatársakat:

ÉTELSZÁLLÍTÓ SOFŐR – Albertirsa

Főbb feladatok: az ételek megadott címekre, időben
történő kiszállítása • gépjármű és egyéb használt eszközök tisztántartása • elvárások: „B” kategóriás jogosítvány, autóvezetésben jártasság

KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHAVEZETŐ
– Albertirsa, Nagykőrös

Főbb feladatok: az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok összeállítása, rendelése • napi kiszabatok készítése az élelmezésvezetési program használatával • szakácsok, konyhai kisegítők irányítása • hatósági előírások
betartása és betartatása • Előny: szakirányú élelmezésvezetői végzettség
MIT KÍNÁLUNK:
hosszú távú munkalehetőség • hétfőtől péntekig
tartó munkavégzés • ingyenes dolgozói étkezés a
munkaidő alatt
További részletek és jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: allas@eatrend.hu
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Cegléd

Új rendelőintézet épül

ÚJ RENDELŐINTÉZET ÉPÜL A KÓRHÁZ MELLETT.
A héten kiírták a közbeszerzést a járóbeteg
szakrendelés (SZTK) és a tüdőgondozó átköltöztetésére a mostani helyükről a kórház
mellé a Törteli útra. – adott hírt Földi László
országgyűlési képviselő.

mai kor követelményeinek megfelelő épületbe. Ezen kívül napirenden van a teljes
kórház épületegyüttes rekonstrukciója is.
Ennek egyik része a sürgősségi osztály fejlesztése, a másik pedig a főépület komfortfokozatának javítása, a kórtermek 2-4 ágyassá alakítása, saját fürdőszobával. De a beruházás részeként új konyha és mosoda is
épülne, valamint termálkút látná el a komplexum fűtését. A projektnek 10 milliárdos
költségvetése van és ígéretet kaptunk a fenntartótól a megvalósítására, jelenleg az épület
tervezési munkái folynak.” – nyilatkozta tavaly októberben a főigazgató.

Kezdődik a
Gulág-múzeum építése

„A telek nyugati végében lévő rossz állapotú
épületeket lebontják, majd egy modern, nettó
2535,26 m²-es akadálymentes lapostetős
négyszintes új rendelőintézetet építenek. A
telken belül és kívül összesen 126 parkolóhelyet is létesítenek.” – számolt be a képviselő.
Lapunknak korábban dr. Pusztai Dezső, a
Toldy Ferenc Kórház főigazgatója egy interjúban elmondta: két gigaberuházásra készülnek a kórházban.
„Az egyik a rendelőintézet építése a Lidl
áruházzal szemben, amelyhez nemcsak a
kormánydöntés van meg és ezzel a 2,2 milliárdos finanszírozás is, hanem már az engedélyes terv is elkészült. Jelenleg a fenntartó
– aki a beruházó is – az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) a kivitelezőket
pályáztatja és remélem, hogy jövőre elkezdődik az építkezés. Ezzel a Rákóczi és Ady
Endre utca sarkáról a kórházhoz költöznek
majd a szakrendelések egy igazán modern, a

HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK A CEGLÉDI
Gulág múzeum kialakítása. A debreceni
székhelyű Egberstone Kft. alakíthatja ki egy
meglévő épületből a Gulág-Gupvi Múzeumot és Emlékhelyet, nettó 1,7 milliárd forintért. – tették közzé az uniós közbeszerzési közlönyben. A felújítandó épület nettó
szintterülete 1880 négyzetméter. Hang- és
hőszigetelést 7429 négyzetméteren kell végezni, a parkosítás pedig több mint ezer
négyzetmétert tesz ki. Lesz az épületben egy
lift, két előadóterem, járható tető, tovább
parkoló 27 gépkocsinak és 15 kerékpárnak.
A nyertessel november 9-én kötött szerződést az ajánlatkérő.
Cegléden a Szolnoki úti volt huszárlaktanyában egy meglévő épület átalakításával
jön létre a Gulág-Gupvi Múzeum és Emlék-

hely. A kormány 2016ban döntött arról, hogy a
ceglédi volt huszárlaktanya is felkerül a történelmi emlékhelyek listájára. A város honlapján
olvasható, hogy a tervek
szerint kutatóbázis, levéltár és kiállítóhely is
lenne a Szolnoki úti laktanyában, ahol a Kárpátmedence legnagyobb
szovjet lágere volt, több
mint 200 ezer ember töltött itt hosszabb-rövidebb időt. A laktanyában meghalt, fogvatartott illetve onnan a Szovjetunióba,
malenkij robotra vagy Gulág táborokba hurcolt civilek és hadifoglyok emlékére alakítják ki az emlékhelyet.

Új bölcsőde épül
Cegléden

ELINDULT A KÖZBESZERZÉS, így 2023-ban
már egy új, négy csoportszobás korszerű bölcsődét szemlélhet meg a Dózsa szobor a Nefelejcs utcánál. 2019 nyarán döntött az önkormányzat arról, hogy pályázati támogatást
igényel a bölcsőde építésére. A pályázat sikeres volt és a kiviteli tervek is elkészülhettek.
– számolt be közösségi oldalán Szebeni
Dávid, a Ceglédi Városfejlesztési Kft. volt
ügyvezetője.
A korábbi ügyvezető posztjából kiderül,
hogy „Cegléd városszerkezetéből adódóan
az elmúlt évtizedekben csak nyugati irányban tudott számottevően terjeszkedni. Így
alakult ki az Öregszőlő-Kertváros ma ismert
képe, ahol a 70-es években még szőlők és
présházak váltogatták egymást. Ez az egyik
városrész, ahol egyre több gyermekes család
él, ám a környező infrastruktúra ezt nehezen
tudta lekövetni. Valódi, nagy játszótér a városrészben nem található, ahogyan óvoda és
bölcsőde sem. E problémák megoldásának
egyik fontos, de nem egyedüli lépése a bölcsi
megépítése.”
Beszámolt arról is, hogy milyen lesz a Nefelejcs utcai bölcsőde: „A tervezett épület föld-
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szintes, észak-kelet – dél-nyugati tájolású.
Az építési telek alapterülete 7123 m2, a fő
épülettömeg méretei: 12,40 m x 45,80 m. Fő
részei a csoportszobák és azok kiszolgáló
helyiségei két épületszárnyban kialakítva, a
központi épületrészben a személyzeti helyiségek és a melegítőkonyha ill. annak kiszolgáló helyiségei. Az épület és a játszóudvar
56 gyermek és 10-12 fős személyzet részére
készül. A személyi és gépjármű bejárat a
Harang utcai oldalon található.”

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
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George Pal díszoklevél
Ceglédnek

A CEGLÉDI SZÁRMAZÁSÚ MARCZINCSÁK
Gyula György, avagy George Pal, a tudományos-fantasztikus film atyjának nevével fémjelzett díszoklevelet vett át a város
nevében dr. Csáky András polgármester.
Az elismerést Matsik György, a Magyar
Hollywood Tanács kuratóriumának elnöke adta át. A díszoklevél a nemrégiben
meghirdetett „Hollywood magyar gyökerei település” mozgalom keretében került
átadásra, melynek célja, hogy ösztönözze
azoknak a magyar településeknek a közösségfejlesztését, amelyeken hollywoodi
magyar gyökerek lelhetők fel. Cegléd
mellett az első védjegydokumentum átadások Kisvárdán, Mátészalkán és a felvidéki Nagykaposon történtek meg az elmúlt hétvégén.

Okoszebra, fásítás,
BMX-pálya

MEGVÁSÁROLJÁK ALBERTIRSA TULAJDONI
hányadát a balatonszárszói táborból, egyirányú lesz a Deák utca, pályázatot nyújt be a
város BMX Freestyle pálya és futókör kialakítása céljából és támogatják okoszebra
létesítését a Jászberényi úti felüljáró városból kivezető oldalára. De fásítási fejlesztésekről, valamint a helyi adókról is tárgyaltak a képviselők november 25-ei képviselőtestületi ülésen.

Átadták az okosvécét

HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK NOVEMBER 26-ÁN
délelőtt az okosvécét a Vörösmarty téren. A
Képviselő-testület idén nyáron döntött arról,
hogy kültéri, úgynevezett automata okos illemhelyet alakítanak ki a Vörösmarty téren,
miután a lakosság kezdeményezte nyilvános
illemhely kialakítását a területen. A létesítmény várhatóan a téli időszakban 8 és 18
óra, nyári időszakban pedig 8 és 20 óra között üzemel majd. Az átadáson elhangzott: a
terveknek megfelelően a Szabadság téren és
a Gubody parkban is létesítenek majd okos
illemhelyeket.

Az Év vállalkozója

NOVEMBER 25-ÉN ADTÁK ÁT A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális szervezete a 2020-2021. évi vállalkozói díjakat. Idén
egy ceglédi vállalkozó ifj. Zakar József
(Zakar és Társa Kft.) is elnyerte az év vállalkozója díjat. A díjakat a szeptemberi közgyűlésen megválasztott elnök, Marosi
László adta át, Gesztesi Béla ügyvezető
igazgatóval közösen. HELLO CEGLÉD
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Boldog 100. születésnapot!

NOVEMBER 23-ÁN BETÖLTÖTTÉK A 100.
születésnapjukat a ceglédi Sebál nővérek.
Edit és Teréz, egypetéjű ikerként születtek
Cegléden 1921. november 23-án a Szűcs-telepen. Máig úgy hasonlítanak egymásra, mint
két tojás. – számolt be a Köd jelenti oldal.
A ceglédi ikerpárnak a férjeik is testvérek voltak, bár a Ladányi fivérek nem voltak ikrek.
A közelmúltig a Szűcstelepen a Rózsa utcában laktak, egymás mellett. Ma már Edit három lánya közül az egyikkel és családjával
lakik, Teréz pedig a fiáéknál.
- Közép-Európában nincs másik százéves
egypetéjű ikerpár. Cegléd büszke lehet rájuk,
mint ahogy én is büszke vagyok anyósomra
Sebál Editre és ikertestvérére Terézre – zárta a kedves, születésnapos asszonyok történet Csanád László.

Zenei adventi kalendárium

A Zeneiskolai Adventi Kalendáriumunkat a
tavalyi tanévben indítottuk el. A vírushelyzet nem tette lehetővé az élő hangversenyek
megszervezését, ezért az online koncertben
kezdtünk gondolkodni Kulcsár Kristóf kollégánk ötlete alapján.
A visszajelzések azt mutatták, hogy a közönség szívesen hallgatta, figyelemmel kísérte és örömmel nyitotta ki napról napra az
újonnan megnyíló ablakot, amiben növendékeink szerepeltek. Ezért gondoltuk, hogy
idén is készítünk videókat, amiket Szentestéig naponta megnézhetnek az érdeklődők.
A gyerekek és tanáraik nagy szeretettel és

izgalommal készülnek a videó felvételekre,
amikkel szeretnénk hozzájárulni a karácsonyi készülődéshez.
A kalendárium megtekinthető a zeneiskola
honlapján és facebook oldalán.

DRÁVUCZ RENÁTA Intézményvezető-helyettes

Összefogás egy kutyusért

A CEGLÉDI ÁLLATMENHELY Nyílt Alapítvány a közösségi oldalán tett közzé egy felhívást egy a Budai úti strandnál kóborló kutya miatt.
„Rengeteg bejelentést, videót, üzenetet kaptunk tőletek a Budai úti strandnál lévő kutyus
miatt. Próbáltuk már megfogni a tündért, de
ahogy ti is tapasztaljátok nem egyszerű.
Próbálkoztunk csapda kihelyezésével is, amit
szemmel tartunk, viszont nem járunk sikerrel,
mert a kutyusnak tele a pocakja. Sokan írtátok, írjátok, hogy etetitek. Ez nagyon rendes
mindenkitől, most viszont arra szeretnénk
kérni titeket, hogy ne tegyétek. Akkor talán
belesétálna az élvefogó csapdánkba. Ha
tényleg új esélyt szeretnétek adni a kutyusnak, most ez lenne a legnagyobb segítség
számára.” – írták a menhely munkatársai.

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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Fakenews Lőrinc Tamásról

A CEGLÉDI BIRKÓZÓLEGENDA KÖZÖSSÉGI
oldalán írt követőinek arról, hogy az interneten terjeng egy cikk arról, hogy az olimpikon befektetési gurunak állt.
„A cikk valótlanságot állít, nem nyilatkoztam semmilyen médiumnak ilyen témában.
Az abban állítottak kitaláció és a képek felhasználásához sem adtam engedélyt! A cikkben állítottaktól teljes mértékben elhatárolódok! Kérlek titeket, legyetek körültekintőek,
az interneten nem minden igaz, amit olvashattok.” – írta Lőrincz Tamás.

Kármán Sándor
búcsúztatása

NOVEMBER 18-ÁN DÉLUTÁN BÚCSÚZTAK a
város nevében a ceglédi Dobmúzeum közelmúltban elhunyt alapítójától, a ceglédi Dobos és Ütős Gálák szervezőjétől, Kármán
Sándortól. A Városháza dísztermében tartott
megemlékezésen dr. Csáky András polgármester és Földi László országgyűlési képviselő mondott beszédet. Távollétükben olvasták fel Béres Károly, dr. Hajdu Endre és dr.
Lénárd Béla búcsúzó gondolatait is.
Dr. Csáky András polgármester emlékező beszédében Kármán Sándornak címezte szavait:
„Noha sohasem tartottad magad művészeted kiválóságának, de mi itt mindannyian tudjuk, hogy
kivételes egyéniség és érték voltál, és számunkra
pótolhatatlan vagy. Nem véletlenül mondta
majdnem napra 21 évvel ezelőtt a dobmúzeum
megnyitóján az általad nagyon tisztelt Gonda
János, hogy: ‘Amit Kármán Sándor az elmúlt

harminc évben végigcsinált….ahhoz hihetetlen
fanatizmus, érdeklődés és affinitás kell.’ Ebben
az egy mondatban benne van életed lényege.”
Majd a dobmúzeum alapítására térve elmondta: „minden komoly remény nélkül, itt
egy dobmúzeumot alapítottál, olyat amilyen
a világon is kevés van. Óriási áldozatokat
hoztál érte. És nem elég, hogy a világon kevés ilyen múzeum van, de Téged is megismert és számon tart a világ. Nagy büszkesége ez a városunknak. Méri a veszteséget is,
amit most elszenvedünk.”

1 millió forint!

1 MILLIÓ FORINTOS PÁLYÁZATOT ÍR KI
Cegléden a KNOTT-Technik-flex Kft. és a
Medina Adománybolt.
„Bárki pályázhat, aki önhibáján kívül nehéz
helyzetbe került. Betegség, szegénység, eszközhiány, játékok beszerzése, akadálymentesítés, felújítás – legyen bármi a cél, írd meg
nekünk és Karácsonyra megérkezhet a segítség!” – tette közzé a felhívást az adománybolt.
A felhívásra december 5-ig lehetett jelentkezni és elsőbbséget élveznek a gyerekekkel
kapcsolatos segítségkérések.

Jászolkiállítás

„AZ ÉN BETLEHEMI JÁSZOLOM” CÍMMEL
nyílt kiállítás a Kossuth Művelődési Köz-

pont pályázati felhívására érkezett alkotásokból, melynek megnyitóját és díjátadó ünnepségét tartották november 19-én. Három
kategóriában: óvodai, kisiskolás és egyéni
csoportok jelentkezését várták; főbb szempontok a természetes alapanyagok felhasználása, valamint a hagyományok előtérbe
helyezése voltak. Idén mintegy 145-en élték
át a közös alkotás élményét s készítették el a

legkülönbözőbb alapanyagokból – csuhéból,
gyapjúból, újságpapírból, tűzzománcból,
vert- és kötött csipkéből… – betlehemi
jászolukat. A kiállítást 28 alkotásból állították össze.
A zsűrit Apáti-Tóth Sándor fotóművész,
Kozmáné Ildikó, a Ceglédi Galéria munkatársa és Terstyánszkyné Nyíri Margit szervező, a pályázat ötletgazdája alkották. A díjátadó ünnepségen a Ceglédi Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei működtek közre. A tárlat december 23-ig tekinthető meg a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában.

Népművelők Cegléden

A MAGYAR NÉPMŰVELŐK EGYESÜLETE 37.
alkalommal rendezte meg a Népművelők
Országos Vándorgyűlését, ezúttal Cegléden
november 16-18-ig. A vándorgyűlés résztvevői Cegléden interaktív városnézésen vettek részt, de megismerkedtek Csemő és
Nagykőrös kulturális életével is. A második
napon konferenciát tartottak izgalmas előadásokkal, kitüntetések átadásával és a hagyományos faültetéssel.
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Nagykõrös

Épül a Szafari Park

ELKEZDŐDÖTT ÉS NAGYON LÁTVÁNYOSAN,
jó ütemben halad a nagykőrösi autós Szafari Park kivitelezése, mely országos szinten is
egyedülálló. Dr. Czira Szabolcs polgármester és dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester
ifj. Richter Józseffel, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatójával járta be a területet és tájékozódott a nagyszabású turisztikai beruházás kapcsán.
Dr. Czira Szabolcs polgármester elmondta:
tavasszal megnyithat a park a város polgárainak és az ide látogatóknak nagy örömére.

Teltházas Moziklub

INGYENES FILMVETÍTÉSSEL és közönségtalálkozóval várt mindenkit a Kőrös Art
Moziklub november 17-én, Nagykőrösön. A

megjelenteket Földi László, országgyűlési
képviselő köszöntötte, majd az „ELKxRTUK”
című magyar politikai krimit tekinthették
meg az érdeklődők. A filmvetítést követően
közönségtalálkozóra is sor került, Nagykőrösre látogatott Kálomista Gábor, a Thália
Színház ügyvezető igazgatója, a film vezető
producere, illetve Bede-Fazekas Szabolcs, a
film egyik főszereplője, aki a polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli minisztert alakítja.
A filmes szakemberekkel Juhász Nándor intézményvezető beszélgetett, majd a közönség soraiból egyre-másra záporoztak a jobbnál-jobb kérdések, így megtudhattuk azt is, a
tervek között szerepel a rendezői változat
megjelentetése, illetve a történet folytatása is.
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Köszönet tortával

CSOKITORTÁVAL MONDOTT KÖSZÖNETET
Dr. Czira Szabolcs polgármester a nagykőrösi Arany János Református Általános Iskola és Óvoda tanulóinak, pedagógusainak,
közösségének, azért a színvonalas műsorért,
mellyel október 23-án, 1956-os forradalom
és szabadságharc évfordulója alkalmából

rendezett az ünnepi megemlékezésen megajándékozták a megemlékezőket.
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester a Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak, pedagógusainak, közösségének, a
november 4-én, az 1956-os forradalom és
szabadságharc leverésének 65. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen bemutatott műsort köszönte meg tortával.

AJÁNDÉK
KERET
ÉS MULTIFOKÁLIS
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MULTIFOKÁLIS
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20-40%

AJÁNDÉK
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SZEMÜVEGKERET*
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* Minden második komplett szemüvegkészítés esetén. Az ajánlat 2021. december 1. - 2022. január 31. között érvényes. Az akció más
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Schanda Tamás miniszterhelyettes látogatása

NAGYKŐRÖSÖN TARTOTT LAKOSSÁGI előadást a főbb kormányzati intézkedésekről,
valamint a Nagykőröst is érintő témákról,
fejlesztésekről Schanda Tamás miniszterhelyettes november elején, a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központban. A miniszterhelyettest Földi László országgyűlési képviselő kérdezte a rendezvényen, melyen mások
mellett részt vett dr. Czira Szabolcs, városunk polgármestere, valamint dr. Körtvélyesi
Attila és Nagy Balázs alpolgármesterek.
A közel egy órás előadáson a rezsicsökkentésről, minimálbér emeléséről, a Nagykőröst
és térségét érintő közútfejlesztésekről és
Pest megye önálló régióvá válásáról is részletes tájékoztatást kaptak a jelenlévők.

Arany Rózsa díj

RÉGIÓS ARANY RÓZSA MINŐSÉGI DÍJAT érdemelt ki Nagykőrös az idei Virágos
Magyarország versenyen. Budapesten, a
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Budai Campus-án tartott díjátadón dr. Czira
Szabolcs polgármester és Vozárné Ragó
Ildikó vezérigazgató vették át az elismerést.

A PATENT Kft a következő
pozíciókba keres munkatársat:
Minőségirányítási vezető

Feladatok: Cégünk minőségirányítási rendszerének fenntartása, fej-lesztése, vezetése (ISO 9001)
• A társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a minőségirányítási feladatokra vonatkozó érvényesítése,
• Gyártóművi jogosultságok és bizonylatoltságok karbantartása, időszakonkénti megújítása (ISO 9001, ASME Sec.
VIII. Div. 1. U stamp, AD 2000 Merkblatt HPO and DIN EN
ISO 3834-2 / MSZ EN ISO 3834-2, MSZ EN 15085:2008.)
• Külső és belső auditok előkészítése és lebonyolítása a szakágak támogatásával • Gyártmányink minőségbiztosítási
dokumentációjának elkészítése, a teljes műszaki dokumentáció összeállítása • Minőségügyi reklamációk kivizsgálása.
Követelmény: Felsőfokú, szakirányú, legalább 5 év munkatapasztalat az adott területen • Tárgyalóképes angol nyelvtudás • Rendelkezni kell az önálló munkavégzés képességével és erős kooperációs készséggel.
Cím: Cegléd, Bürgeház dűlő.
Az önéletrajzokat küldjék a Burovincz@patent.hu – ra.
Ügyintéző: Burovincz János - Telefon: 06 30 928 2353

Marketing és Kereskedelmi Referens

Feladatok: A kereskedelmi vezető támogatása operatív feladatokban,
• Az értékesítési folyamatok támogatása angol nyelvű és
magyar kommunikációval,
• A beszerzési folyamatok segítése külföldi beszállítókkal
és alvállalkozókkal történő kommunikáció biztosításával,
• A megrendelőkkel folytatott értékesítési és gyártásközi
kommunikáció biztosítása a Műszaki Osztály számára,
• Műszaki és kereskedelmi levelezések fordítása,
• Marketing és kreatív feladatok ellátása, marketing partnerek koordinálása.
Követelmény: Felsőfokú iskolai végzettség, tárgyalóképes
angol nyelvtudás írásban és szóban, kitűnő kommunikációs
alapképesség. Rendelkezni kell az önálló munkavégzés
képességével és erős kooperációs készséggel.
Cím: Cegléd, Bürgeház dűlő.
Az önéletrajzokat küldjék a mozes.geza@patent.hu – ra.
Ügyintéző: Mózes Géza - Telefon: 06 30 439 0002
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Abony

Ünnepi fényben
pompázik Abony

ABONY VÁROS FŐTERÉN EBBEN AZ ÉVBEN is
felállították a város csodaszép karácsonyfáját, korcsolyapályát építettek és ünnepi fényekbe borult a település központja. Évről
évre bővülő dekorációval várják az abonyiak
az ünnepet.

Fejlesztések Abony
zártkertes részén

A HERMAN OTTÓ INTÉZET NONPROFIT KFT.
arról értesítette Abony Város Önkormányzatát, hogy sikeres volt az a pályázat, melyet
Abony zártkertes részére nyújtottak be.
„A projektben a támogatási intenzitás 100 %os, így önerőt az önkormányzatnak nem kell
mellé rendelnie. A Zártkertes övezetben található utcák felújítása (Bodócs köz, Szőlő,
Mogyoró, Szilva, Szamóca utca), valamint
villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések napelemes rendszer telepítése című
abonyi projekt összesen 24 886 603 forint
támogatást nyert el.” – mondta el lapunknak
Krupincza János önkormányzati képviselő.
Tavasszal megkezdődhet tehát a zártkertes
rész útjainak felújítása, valamint a Körte ut-

cában található önkormányzati tulajdonú ingatlanon (7069 hrsz.) napelemes rendszer telepítése.

Épül a birkózócsarnok

AZ ÜTEMTERVNEK MEGFELELŐEN ÉPÜL a
Varga János Birkózócsarnok. A Nemzet
Sportolójának nevét viselő épületnél az alapozási, betonozási és falazási munkálatok
folynak. Az építést végző EU-Építő Kft ügyvezetőjének tájékoztatása szerint, várhatóan
2022 nyarán birtokba vehetik a sportolók az
épületet. A csarnok a Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola AMI udvarán épül, így a
diákok használhatják azt testnevelés órákon.
A projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja, összesen 204.070.985 forinttal. Az önkormányzati önerő 31.200.000
forint. Így a projekt összköltségvetése
235.270.985 forint.
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174 millió Abonynak

DÖNTÉS SZÜLETETT: MAGYARORSZÁG Kormánya december 3-án hozott határozatot arról,
hogy Abony Város Fejlesztési Programját
174.249.525 forinttal támogatja. – tette közzé az
örömhírt Földi László országgyűlési képviselő
és Pető Zsolt polgármester. A támogatásnak
köszönhetően megújulhat: a Vasút úti járda, a
Sívó kúria épülete, a Nagykőrösi úton lévő civil
ház, a Knézich Károly utca és a Mikes tónál kerékpáros pálya létesülhet. Ezen kívül színpadtechnikai fejlesztésre is jut forrás az Abonyi
Lajos Művelődési Ház színháztermében.

Régi-új igazgató

NOVEMBER 25-I ÜLÉSÉN DÖNTÖTT ABONY
Város képviselőtestülete arról, hogy 2022.
január 1- 2026 december 31. napjáig a jelenlegi igazgatónőt, Simon Szabinát bízza
meg az Abonyi Lajos Művelődési Ház,
Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely intézményvezetői posztjának betöltésével.
2021. december 13 - 17.

ÍZi Ebédrendelés
0621/200-0220
csomagolás
csomag
olás

HƉğƭĞśȑ

720 Ft

70 Ft/doboz

860 Ft

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉST támogatva döntött a képviselőtestület az újszülöttek
egyösszegű támogatásáról. A városvezetés a
Szeretlek Abony programban fogalmazta
meg alapvető célját a város népességmegtartó képességének hosszú távú erősítését. Ebbe a programba illeszkedik az a juttatás, melyet mostantól jövedelem határtól függetlenül biztosít az újszülöttek részére Abony város önkormányzata.
A testületi döntés szerint a jövőben 15.000.Ft-os Baba-utalványban – vásárlási utalványban – részesülnek azok az újszülöttek,
akiknek legalább egyik szülője abonyi bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Pető Zsolt
polgármester elmondta: a város népességmegtartó képességét határozott tettekkel kell
erősíteni. A Baba-utalvány önmagában egy
csekély összegű juttatás, tágabban értelmezve viszont egy városi közösség támogatása,
mely a gyermeket vállaló családok melletti
kiállást jelképezi.

50. hét 2021.12.13 - 12.17.
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Zöldborsós sertésragu párolt rizzsel
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RENDELÉS MÓDJA:
• e-mailben: rendeles@izimenu.hu
• telefonon: 0621/200-0220
MEGRENDELÉS HATÁRIDEJE:
• heti megrendelés a szállítási hetet megěŘƆǛƆʅčƞƸƪźƖƪźŕźţʅȌȑʅŰƖñŀĴʅŕƸŘĔĻěƪƆʅěŘ
• napi megrendelésʅʅ ðʅ ƞǛñŘŘłƪñƞŀʅ ţðƓůƪʅ
šěĴěŘƆǛƆʅšƲţŕðţðƓůţʅðĔĻðƪŰʅŘěʅȌȎɊȋȋɮŀĴ
FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS:
Fizetés készpénzzel, bankkártyával,
illetve OTP SZÉP-kártyával lehetséges
ĜƪěŘƞǛñŘŘłƪŰʅ ŕůŘŘĜĴñţŕţñŘʅ ðǛʅ Ȍɐʅ ƞǛñŘŘłƪñƞŀʅ
ţðƓůţɐ
hŃơǞôśśŅƭôơ!Ğķśğėɏ!ĞķśğėďĞƙĐĞśɏvóķǔŘƉƙŽơɏ
Nyársapát, Pilis területén belül, 13:30-ig.
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HƉğƭĞśȑ

Hurka-kolbász párolt lilakáposztával
és hagymás törtburgonyával

Sikeres véradás az
SGN Steelnél

AZ ABONYI SGN STEEL KFT-NÉL hagyományosan szerveznek véradásokat. December 1jén a cégnél a munkatársak és más abonyiak is
adtak vért, összesen 22-en. Pál Ferenc jubilált,
ő 10. alkalommal adott vért. Az SGN Steel
Kft vezetője Pintér József pedig 70. alkalommal segített ily módon. A felhívásra Pető
Zsolt polgármester is jelentkezett, ő szintén
sokadik alkalommal volt önkéntes véradó.

Felújítja strandfürdőjét
Abony

MEGKEZDTÉK ABONYBAN AZ ÚJ fürdőkomplexum terveinek kidolgozását. A napokban Marsal Béla okleveles építészmérnök mutatta be a városi strandfürdő fejlesztési koncepciójával kapcsolatban eddig el-

készült munkaanyagot és látványterveket a
városháza dísztermében – közölte hivatalos
oldalán Abony polgármesteri hivatala.
A fejlesztés révén a fürdő jelenlegi területe
jelentősen kibővül, a strand és a kiszolgáló
létesítmények alapterülete – a tervek szerint
– mintegy másfélszerese lesz a mostaninak.
Csanádi Csaba Településfejlesztési Osztályvezető a szoljon.hu oldalnak elmondta,
„a tanuszoda épületében várhatóan egy 25
méteres úszómedencét alakítanak ki, mely
hat pályás lenne. Továbbá egy 10×6 méteres
tanmedencét terveztek a fedett épületben.
– Cél az egész strandot tekintve a vízfelület
növelése is, így a már meglévő medencetestek mellett újakat is tervezünk. Az alapkoncepció szerint lenne egy téli, illetve egy nyári szakasz. Modern apartmanokkal akár a téli időszakban is tudnánk vendégeket fogadni,
illetve a strand bejáratának közelében lenne
arra lehetőség, hogy wellness-szolgáltatásokkal, melegvizes téli medencével is várjuk
a vendégeket – közölte a szakember.
Hozzátette: a sportolókról és az úszni vágyókról
sem feledkeznek meg, és a kisgyermekes családok igényeinek megfelelően ugyancsak szolgáltatásokat nyújtanának az új létesítményben.”
Egyelőre a tervezés kezdeti stádiumában
vannak a munkálatok, a végleges koncepció
birtokában készül majd költségvetés. Pető
Zsolt polgármester abban bízik, hogy megfelelő pályázati forrással az elkövetkezendő
években megvalósulhatnak a fejlesztések.
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Jászkarajenõ

MLSZSZ Fedeles
Kupaforduló

IMMÁR KÖZEL FÉL ÉVE STARTOLT EL a
lovasoktatás a Jászkarajenői Lovascentrumban. Az elmúlt időszakban megtelt élettel a lovarda, csakúgy, mint oktatóink naptára. Sikeresen meghonosítottuk mind az egyéni, mind
a csoportos lovasoktatást, számos esetben fogadtunk lovak és a lovassportok iránt érdeklődő iskolai csoportokat, sikeresen lebonyolítottunk négy turnus napközis tábort, a Lovascentrum adott otthont a jászkarajenői búcsú
újradefiniálására irányuló sikeres kezdeményezésnek, amelyen egy nap alatt több mint
3000 látogatót fogadtunk.
Idén novemberben új elemmel gazdagodott
a Lovascentrum programja, mivel sikeres
megállapodást követően a lovarda új helyszínéül szolgálhatott a Magyar Lovas-szabadidősport Szövetség kupafordulójának
egy szenzációs versenynap keretében.
A november 27-én megrendezett eseményen
65 ifjúsági és gyermek induló mérte össze
tudását lovas ügyességi és díjugrató versenyszámokban, korcsoportonként és felkészültségi szint szerint. A programot munkalovas kategóriával is bővítették a szervezők.
A kialakult járványhelyzetre tekintettel sajnos a rendezvény zárt kapuk mellett zajlott,
a versenyzőkön és a szervezőkön kívül nézőként csak családtagok vehettek részt. A
versenyen a Jászkarajenői Lovascentrum hat
oktatottja is indult, nagy örömünkre részt
vettek a Karai Mini Major növendékei is. Ifjú lovasaink igen jól szerepeltek a megmérettetésen, 2 első és több dobogós helyezést
is sikerült bezsebelni. Lovas tanulóinknak
ezúton is gratulálunk.
Lovardánk továbbra is elkötelezett – az országos hírű fogathajtó versenyek, A-B kategóriás országos bajnoksági fordulók megrendezésén túl – az utánpótlás nevelés iránt.
A jövő évnek nagy várakozásokkal, így reményeink szerint folyamatosan bővülő kapacitással és színes programokkal, nagysza-

bályú fejlesztési tervekkel indulunk neki.
A Lovascentrum területére tervezett önkormányzati fejlesztések közül már 2022-ben
megkezdődik a játszótér, az állatsimogató,
őshonos állatoknak épülő gazdasági épület,
12 férőhelyes szálláshely építése, valamint
rendezvény kiszolgáló épület és színpad kialakítása.
Áldott, békés karácsonyt kívánok munkatársaim nevében is oktatottjainknak, leendő látogatóinknak, partnereinknek!
DR.

SVIRCEVIC NIKOLA ügyvezető

Jászkarajenői Szolgáltató Nonprofit Kft.

ÁLDOTT, BÉKÉS, SZERETETTELJES karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog
új esztendőt kívánok Jászkarajenő lakosságának és minden kedves olvasónak!
PALYA ISTVÁN KÁLMÁN polgármester

VÁSÁROLJON I. minőségi osztályú

ŐRÖLT FŰSZERPAPRIKÁT
Jászkarajenő Önkormányzatának
Paprikafeldolgozó Üzeméből!

Termékeinket 250 g-os és 500 g-os kiszerelésben árusítjuk kedvező áron.
250 g édesnemes paprikaőrlemény: 1000 Ft
500 g édesnemes paprikaőrlemény: 2000 Ft
A helyben termelt alapanyag, az egyedileg tervezett, folyamatosan bővülő eszközpark és az
alkalmazott korszerű technológia garantálja a
magas beltartalmi értéket.
Bővebb információért keresse fel
weboldalunkat: www.jaszpaprika.hu
vagy hívja értékesítőnket a
30/963-1898 telefonszámon.
Nagy tételben törénő vásárlás esetén
érdeklődjön egyedi árainkról.
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Újszilvás

Gyógyszertárfejlesztés

HAMAROSAN ÚJ HELYEN, ESZTÉTIKUSABB és
komfortosabb körülmények között fogadja
vásárlóit Újszilváson az Árpád Patika fiók
gyógyszertára.
Az önkormányzat és az Árpád Patika közös
fejlesztése eredményeként felújított és korszerűsített épületben, az orvosi rendelő
szomszédságában fog elhelyezkedni a
gyógyszertár, ahol tágas, letisztult belső térrel, az igényeknek megfelelő termékkínálattal és nyitva tartással, valamint a megszokott
színvonalú tanácsadással várja majd vásárlóit. KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Rongálás

A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV SZABÁLYAIBA
ütköző rongálás történt Újszilváson. – adott

hírt a település facebook oldala. „2021. november 1-jére virradóra több utcanévtábla
megrongálásra került. Sajnos, nem az első
ilyen esettel állunk szemben, és többek között a vandálok tevékenységének visszaszorítása érdekében is került több térfigyelő kamera kihelyezésre. Az elhelyezett utcanévtábla megrongálása, beszennyezése, olvashatatlanná tétele, szövegének megváltoztatása, engedély nélküli eltávolítása tilos. Aki
idegen vagyontárgy megsemmisítésével
vagy megrongálásával kárt okoz, a Btk.
371. (1) bekezdése értelmében rongálást követ el, mely büntetendő. Jelenleg folyik az
elkövetők – kamera felvételekből való – beazonosítása, a büntető feljelentés érdekében. Azonban lehetősége van az elkövetőknek önként jelentkezni a feljelentés elkerülése érdekében. Az elsődleges megoldás
azonban a szemléletváltás lenne, hogy becsüljük meg egymás munkáját, és összefogás legyen értékeink közös megóvása érdekében.” – írta a közlemény.

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP

Decemberben is, mint az év minden napján, köszönettel és hálával gondolunk Önökre a
bizalomért és együttműködésért, mellyel megtisztelték csapatunkat és termékeinket.

Szeretettei körében nagyon boldog karácsonyt
és reményteli új esztendőt kívánunk!
Őszintén reméljük, hogy jövő évben is folytathatjuk közös utunkat!
Szeretettel: Buda-Házépítő Kft. csapata

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
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Nyársapát

Centenáriumi díszoklevél

CENTENÁRIUMI DÍSZOKLEVELET VEHETETT ÁT
Nyársapát a Magyar Birkózó Szövetségtől. Az
elismerést Komáromi Tibor olimpiai ezüstérmes birkózó adta át, mellyel szeretnék a község sportág iránti támogatását megköszönni.

Adventi programok

HAGYOMÁNYAINKHOZ HÍVEN SZERETETTEL
vártuk Nyársapát lakosságát, a gyermekektől
a legidősebbekig Nyársapát község adventi
ünnepségére a templom elé november 28-án.
Advent első vasárnapján Kis Miklós polgármester úr hittel teli köszöntő szavai után vendég művészeink, Murvai Júlia és Tánczos
Tibor csodálatos előadásában hallhattunk adventi és karácsonyi dallamokat. A műsor
után – a jelenlévő ünneplők gyűrűjében – Kis
Miklós polgármester úr gyújtotta meg az első gyertyát a község adventi koszorúján.
Az önkormányzat finom forralt borral, teával, zsíros kenyérrel készült vendégeink részére. Kis Miklós polgármester úr pálinkáját
is kínálhattuk.
Az óvoda szülői szervezetének tagjai kézműves, karácsonyhoz köthető tárgyakat, díszeket készítettek, amit megvásárolhattunk
most, és majd minden vasárnap, ezzel is segítve az óvodásokat.
Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, zuhogott az eső, ezért nem túl sokan jöttek el Ad-

vent első vasárnapja megünneplésére, de aki
eljött, nagyon jól érezhette magát köszönhetően a vendéglátásban közreműködő önkormányzati és ÁMK-s dolgozóknak, Illés Tibornénak, Selymesné Murvai Andreának, Kiss
Andreának, Szőke Piroska Andreának, Bimbó
Pálnak, Bárány Istvánnak, Dobozi Józsefnek
és Bimbó Nórának, akik kenyeret kentek, finom teát és forralt bort készítettek és szívesen
segítettek a kiszolgálásban is. A kenyerekhez
a sült zsírt Kocsis Ferenctől kaptuk. A hangosítást Dobos Józsefnek köszönjük.
Az adventi koszorú és a betlehem természetesen
nem csak vasárnaponként várja az arra járókat
Nyársapát központjában, a templom előtt.
Bimbó Pál és munkatársai, Kovács István,
Öhler Gábor, Pásztor Norbert, Messné Tősér
Gabriella és Nemes Tímea építették fel az
advent jelképeit ez évben is.
Fenyőt, fenyőágakat Csehné Bakos Erzsébettől, Benkó Jánosnétól, Vígné Kerekes
Magdolnától, Kormány Istvánéktól és Polyák Páléktól kaptunk, akiknek az ezüst fenyőjét a parkolóban, a Turulmadár alatt állítottuk fel. Az idén ez a gyönyörű fa lesz
Nyársapát karácsonyfája.
Most is arra kérjük Önöket, hogy mint tavaly, most is együtt öltöztessük karácsonyi
díszbe a falu fenyőfáját. Aki szeretne, hozzon saját maga készítette díszt a fenyőnkre.
Előre is köszönjük mindenkinek!
DECEMBER 5-ÉN ADVENT második vasárnapján az általános iskola diákjai szerepeltek
és természetesen eljött hozzánk majd a Mikulás is. Nagy örömünkre Fejéregyházi Tamás atya osztotta meg gondolatait Nyársapát
ünneplő közösségével.

A FOLYTATÁSBAN DECEMBER 12-ÉN 17 órakor a Nyársapáti Népdalkör fellépése szórakoztatja az ünneplő közönséget a harmadik
adventi gyertya gyújtásakor.
DECEMBER 19-ÉN – az utolsó adventi vasárnap – 17 órakor az óvodások és az óvoda
dolgozói karácsonyi műsorát láthatják.
Várjuk együtt a karácsonyt és a kis Jézus születését az adventi vasárnapokon Nyársapáton!
A Nyársapáti Hírmondó szerkesztősége nevében Áldott Karácsonyt és egészségben,
boldogságban töltött Új Esztendőt kívánunk
a Dél-Pest Megyei Panoráma minden olvasójának!
NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA

Kocsér

Megújult betlehem

A KOCSÉR KÖZSÉGÉRT ÉS POLGÁRAIÉRT
Alapítvány céljai között szerepel a község kulturális életének színesebbé tétele, a Kocsér
köztereinek szépítése. Ebben az évben a kuratórium úgy döntött, hogy a templom kertjében
minden évben felállított betlehemet újítja fel.
Bodnár András a Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány elnöke avatóbeszédében
elmondta, hogy az alapítvány fontos feladatának tartja a jövőben, hogy lehetőségeihez
mérten segítse, gazdagítsa a község kulturális életét, rendezvényeit.
A megújult betlehem figuráit Kiss Tamás szobrászművész alkotta meg. Damó István községünkben élő grafikus festette meg a figurák arcát. A kocséri gyökerekkel rendelkező Vágó
Tiborné készítette a betlehemi alakok ruházatát. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen
formában hozzájárult a község betlehemének
megújításához.
AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
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keres munkatársakat:
A PATENT Kft. az alábbi szakterületekre

Lakatos, Hegesztő szakmunkások
Alapkövetelmény: legalább 3 éves képzésből származó szakmunkás bizonyítvány, minimum 5 év szakmai gyakorlat a fémszerkezet gyártás területén,
önálló munkavégzés.
Segédmunkás
Alapkövetelmény: 8 általános iskolai végzettség,
elvárt szakmai tapasztalat 1-3 év fémiparban

Feladatok:
Lakatos
• Tartály részeinek önálló összeállítása
• Betanítás után lakatosipari gépek, hengerítő gép
stb. kezelése
Hegesztő
• Tartály szerkezetek összeállítása-összehegesztése
• Kézi hegesztés
• Hegesztő célgépek, berendezések kezelése
Segédmunka
• Csiszolás, polírozás gépekkel
Előny: rozsdamentes acél megmunkálási tapasztalat
A minőségi és hatékony munkáért, az elhivatottságért az alábbiakat kínáljuk:
• Kulturált munkakörnyezetet,
• kiváló minőségű gyártói eszközöket,
• szakmai fejlődési lehetőséget,
• magasszintű szakmai irányítást, és
szervezettséget,
• képességhez szabott, az átlagnál magasabb
bérezést és juttatást,
• teljes bérrel történő bejelentést.
Az önéletrajzokat kérjük az alábbi címekre küldjék:
Gazdag Zoltán (tel.: 30/906-3351)
gazdag.zoltán@patent.hu vagy
Patonai Tibor (tel.: 30/345-7568)
patonai.tibor@patent.hu részére.
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Csemõ

Elmaradó községi karácsony

NEM ÜNNEPEL KÖZÖSEN AZ ÉV VÉGÉN
Csemő lakossága, a vírushelyzet miatt – tette közzé dr. Lakos Roland polgármester.
„Ahogyan tavaly, úgy 2021 jó részében is a
mosolygást maszk takarja, a beszélgetéseket
távolságot tartva bonyolítjuk, és azt ismételjük, hogy aki csak teheti, maradjon otthon. A
vírus köztünk van és áldozatokat követel.
Közösen és együtt nem fogunk tudni az idén
ünnepelni és szilveszterezni sem. Idén sem
lesz díszvilágítás, nem készülünk látványos
fényelemekkel a tereinken. Advent első vasárnapján kigyullad a hivatal előkertjében
az első adventi gyertya, és a harmadik vasárnapra pedig a település több pontján feldíszített fenyők fogják jelezni a karácsony
közeledését.” – írta a polgármester, aki kérte a lakosságot vigyázzanak egymásra és
magukra az ünnepi előkészületek alatt is.

Templom felújítás
Csemőben

LÁTVÁNYOS SZAKASZÁBA ÉRKEZETT a
csemői református templom felújítása, mely
kormánytámogatás révén 12,8 millió forintos
támogatással újul meg. Lapunknak Istvánfi
Károly gondnok számolt be a munkálatokról:
„A csemői református templom építése közel 30 éve kezdődött. A telket az önkormányzat adományozta a Csemői gyülekezetet plántáló, Cegléd-Újvárosi Református
Egyházközségnek.
Az idő vasfoga a templomunkat sem kímélte,
szükségessé vált a felújítás. A harangtorony
fa szerkezete több helyen elkorhadt, az egész
szerkezet cserére szorult. Sajnos, a tető egy
részének rézborítását pár éve el akarták lopni,
nagy területen felfeszítették, ez is hozzájárult,
hogy a torony tartógerendájához beszivárgott
a víz, ami hozzájárult a fa porladásához. A fából készült ajtók, ablakok már repedezettek
voltak, eldeformálódtak, az esővíz a réseken

befolyt. Annak ellenére, hogy többször lekezeltük, átfestettük. Hátra van még a fűtés korszerűsítése a külső homlokzat festése, szigetelés cseréje a keleti oldalon. Soli Deo
gloria!” – számolt be az építkezés szervezője.

Leitner József
a köztévében

A KÖZTÉVÉ ALMÁRIUM CÍMŰ november 18ai műsorában volt látható interjú dr. Leitner
József nyugdíjas testneveléstanárral és gyűjtővel. Az Almárium című műsor célja a
nyugdíjasok tájékoztatása aktuális témákban, mindennapjaikat segítő hasznos információk és érdekes beszélgetések bemutatása Radványi Dorottya és Banner Géza műsorvezetésével.
A korábbi ceglédi tanárral, a Jawa-gyűjtemény és a Veterán Autószalon létrehozójával életéről és főként új hobbijáról beszélgettek. A ceglédi közönség már láthatta
többszáz darabos fényképezőgép gyűjteményét, melynek legkülönlegesebb darabjait,
ipartörténeti ritkaságait most a köztévé nézőinek is bemutatta.
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Tűzeset Csemőben

KIGYULLADT EGY HASZNÁLATON KÍVÜLI állattartó épület november 23-án délelőtt
Csemőn, a Határ úton. A tűzoltók kiérkezésekor a közel 1200 négyzetméteres épület fele már lángokban állt, a tűzzel érintett épületrész tetőzete részben beszakadt. A tüzet a
ceglédi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók eloltották, megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd átvizsgálták a kiégett épületet. Az oltás során az egységek az épületben
hegesztéshez használt szén-dioxid palackot
találtak, aminek a hűtéséről gondoskodtak.

Graffiti „művészt”
fogtak Cegléden

MÉG A VASÚTÁLLOMÁSON TETTEN ÉRTE a
ceglédi járőr azt a 17 éves fiatalembert, aki
nem sokkal korábban „önkifejezéseként” kidekorált egy emeletes vonatot. Először tagadott,
később beismerte a rongálást – számolt be oldalán a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Egy bejelentésre reagálva érkezett rendőr
2021. november 22-én 3 óra 15 perckor a
ceglédi vasútállomásra. Egy mozdonyvezető jelezte, hogy a személyvonatot, amellyel
menetrend szerint indulnia kellett volna, valaki összefestette. Miközben a járőr próbált
a kihalt állomáson a vasútőröktől információkat szerezni, meglátott egy aluljáró felé
igyekvő, gyakran hátrafelé tekingető fiatalt.
Utánaeredt, megszólította és látva festékes
ruháját kérdezgetni kezdte, majd átnézte hátizsákját. Már a foltos öltözék is erős gyanút

ébresztett benne, a táskában talált festékszóró palackok alátámasztották sejtését. A szerelvény egyik kocsijának oldalára festett, 2
méter x 5 méteres firka a vasúttársaságnak
legalább 50 ezer forintos kárt keleztetett. A
17 éves vecsési fiatalember a Ceglédi Rendőrkapitányság előállító helyiségébe került,
kihallgatásán mindent bevallott. Állítása
szerint számára ez egy önkifejezési forma.
Otthonról céltalanul indult el aznap,
Cegléden kötött ki, majd meglátta az emeletes vonatot és hirtelen ötlettől vezérelve élte
ki képzőművészet iránti szeretetét.
A fiatalkorú ellen rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Ceglédi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán.

Gyűjtés Covid-árvák
támogatására

GYŰJTÉS INDULT A FACEBOOKON egy a napokban elhunyt 43 éves kecskeméti kismama
családja javára. Sárosi-Sági Bernadett koraszülött iker gyermekeinek életet adott, a covid-fertőzés szövődményeibe azonban belehalt, míg a
kisfiút és a kislányt meg tudták menteni az orvosok. Most a babákat egyedül nevelő, nagykőrösi származású apuka Sárosi Tibor támogatására gyűjt a Futók Baráti Köre és a Futásinfó
Facebook csoport. – írta meg a hiros.hu.
Név: Sárosi Tibor Számlaszám: 10401990-83485353-48541003
közlemény: adomány
Nemzetközi utaláshoz a fenti K&H számlára,
Sárosi Tibor: IBAN: HU6810401990-83485353-48541003
SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB
KONTAKT ADOMÁNYGYŰJTÉS KAPCSÁN Betti unokatestvére,
Erna: erna.bagi80@gmail.com
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Elfogták a pedofilt

A RENDŐRSÉG KEZDEMÉNYEZTE, az
ügyészség indítványozta annak a férfinek a
letartóztatását, akit a ceglédi nyomozók
kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak. Az 59 éves,
egyébként egy 12 éves lány profilja mögé
rejtőzött férfi letartóztatását a bíróság nem
látta indokoltnak, bűnügyi felügyeletét
rendelte el.
A ceglédi rendőrök az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Nemzetközi Központjától
(NCMEC) érkezett jelzése alapján szereztek
tudomást több, egy közösségi médiafelületen megosztott gyermekpornográf felvételről. A felhasználóról gyűjtött információk
alapján kopogtak be 2021. november 21-én
az 59 éves ceglédi kamionsofőrhöz.
Az otthonában tartott kutatás alátámasztotta
a gyanút, a férfi mobiltelefonjain és laptopján legalább félszáz videófelvételt és még
ugyanennyi fotót találtak, amelyeken fiatalkorú, esetenként a 14. életévét sem betöltött
kislány szerepel súlyosan szeméremsértő, a
nemi vágy felkeltését célzó tartalommal. Kihallgatásakor az 59 éves férfi beismerte a
terhére rótt bűncselekményt. A Ceglédi
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya
gyermekpornográfia miatt folytatja le a büntetőeljárást.

Szabadnapos rendőr
fogta el a szatírt

HIÁBA TELT LE HIVATALOSAN A SZOLGÁLATA, hazafelé tartva Abonyban egy sikítva segítséget kérő hölgy zaklatója után azért még
futásnak eredt a BRFK körzeti megbízottja.
Elfogta, kollégái őrizetbe vették, és kezdeményezték a bíróság elé állítását.
A zászlós az abonyi vasútállomáson leszállva indult haza november 20-án 21 óra 30
perc körül, amikor egy nő sikítása, majd
„Segítség!” felkiáltása törte meg a csendet.
A váróteremből induló hangra reagálva nekilódult, ám már csak a riadt nőt találta ott,
aki elhadarta, hogy egy férfi megtámadta,
fogdosta, közben önkielégítést végzett. A

rendőr a kapott menekülési útvonalon futásnak eredt, alig fél kilométerrel távolabb
utolérte a személyleírásnak megfelelő férfit.
Korábbi, az Abonyi Rendőrőrsön eltöltött
szolgálati emlékeiből felismerte a menekülőt, akihez nem sokkal később a megtámadott nő is odaért, ő szintén felismerte – támadójaként.
A zászlós erősítést kért, abonyi kollégái előállították a 35 éves helyi férfit. Kiderült,
nem először zaklatott nőt. Néhány nappal
korábban a ceglédi vasútállomáson is hasonló módszerrel sértett szemérmet: egy vonatról leszálló nőt követni kezdett, megfogta a
csípőjét, alányúlt, közben nemi szervét elővéve önkielégítést végzett.

Egy telefonért ölte
meg őket

A PEST MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG VÁDAT
emelt egy férfi ellen, aki egy baltával két
embert ölt meg, majd testüket felgyújtotta. A
vádirat szerint a két sértett – apa és fia – egy
nagykőrösi romos tanyaépület rendbehozásán dolgoztak 2020 márciusában. A még
tizennyolc év alatti fiú egyik karja születési
rendellenesség miatt csökevényesen fejlődött.
2020. március 31-én, a délutáni órákban az
elkövető éppen a tanya mellett kerékpározott
el és szóba elegyedett a sértettekkel, akik cigarettával is megkínálták. Az elkövető beállt
segíteni a sértetteknek fát vágni, így került
hozzá egy balta. Miután a férfi meglátta övtáskáját – azért, hogy értékeiket megszerez-

ze – a tanya melléképületében a fiatalabbik
sértettet a baltával hátulról fejbe verte. Ezután magához vette az övtáskából a sértett
mobiltelefonját, a házba ment és ott az idősebbik sértettet is legalább négy ízben fejbe
vágta a baltával.
Ezt követően értékek után kutatott, majd mielőtt elhagyta a tanyát mindkét testet meggyújtotta, hogy így tüntesse el a cselekményének nyomait. A fiatalabbik sértett testének meggyújtásakor még élt. Éjszaka az elkövető visszatért és éghető anyaggal locsolta le a már élettelen testeket, majd ismét
meggyújtotta őket.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai pár nap alatt elfogták az elkövetőt,
aki ellen a Pest Megyei Főügyészség nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több
ember-, illetve a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan
képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat.

Otthonában fogták el
a betörőt

A NAGYKŐRÖSI RENDŐRÖK ELSZÁMOLTATTÁK azt a 18 éves férfit, aki a gyanú szerint
több ingatlanba tört be, amit értékesnek látott vitte is.
A 18 éves férfi Nagykőrösön űzte a bűnös
tevékenységet. A nyomozás adatai szerint
több, 2021 szeptemberében és októberében
elkövetett lopással gyanúsítható. Betört lakott és lakatlan ingatlanokba, amit értékesnek ítélt – hegesztő trafó, hosszabbító,
steklámpa, sarokcsiszoló, dekopírfűrész,
rézkábel – válogatás nélkül ellopta.
A rendőrök 2021. november 3-án reggel otthonában elfogták, előállították és kihallgatták R. Lászlót, aki csak részben ismerte el a
bűncselekmények elkövetését. A rendőrök a
férfi zsákmányainak egy részét megtalálták,
és lefoglalták. Az azóta letartóztatott R.
Lászlóval szemben lopás vétsége, lopás bűntett kísérlet, valamint lopás bűntettének
megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Nagykőrösi Rendőrkapitányság. POLICE.HU
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YDJ\PHJKDWDOPD]RWWMDDN|]V]ROJiOWDWiVV]iPODIL]HWĘMHQHYpUH$]ViNiWYpWHOpKH]V]HPpO\HVRNPiQ\RNV]NVpJHVHNPLYHOD
N|]V]ROJiOWDWiV HOOHQpUWpNH NRPPXQiOLV W|EEOHWKXOODGpNRV ]ViN iUiYDO PHJHJ\H]Ę 211 )WÈ)$GE  XWyODJ D 1HP]HWL
+XOODGpNJD]GiONRGiVL.RRUGLQiOypV9DJ\RQNH]HOĘ 1+.9 =UWiOWDONHUONLV]iPOi]iVUD

+È=+2=0(1ė&620$*2/È6,+8//$'e.*<ĥ-7e6

+È=+2=0(1ė&620$*2/È6,+8//$'e.*<ĥ-7e62.

$ PLQGHQNRUL EHJ\ĦMWpVVHO HJ\LGHMĦOHJ PXQNDWiUVDLQN V]iOOtWiVL DONDOPDQNpQW 1 GE FVHUH]ViNRW
J\ĦMWpVpUHV]ROJiOyViUJDV]tQĦHPEOpPiV DGQDN
6]iOOtWiVL
J\DNRULViJWyO
IJJHWOHQO
D PHJDGRWW
QDSRQ
D] |VV]HJ\ĦMW|WW
FVRPDJROiVL
$ PLQGHQNRUL
EHJ\ĦMWpVVHO HJ\LGHMĦOHJ
PXQNDWiUVDLQN
V]iOOtWiVL
DONDOPDQNpQW
1 GE FVHUH]ViNRW
FVRPDJROiVL KXOODGpN
KXOODGpN PHQQ
NLKHO\H]KHWĘEiUPHO\iWOiWV]y]ViNEDQLOOHWYHDNRPPXQiOLVKXOODGpNJ\ĦMWpVpUHKDV]QiOWHGpQ\]HWWĘOH
J\ĦMWpVpUHV]ROJiOyViUJDV]tQĦHPEOpPiV DGQDN
6]iOOtWiVL J\DNRULViJWyO
IJJHWOHQO D PHJDGRWW QDSRQ D] |VV]HJ\ĦMW|WW
FVRPDJROiVL KXOODGpN PHQQ\LVpJL NRUOiWR]iV QpONO
megjel|OW
ViUJDV]tQĦYDJ\WHWHMĦIHOLUDWWDOHOOiWRWW
V]DEYiQ\RVHGpQ\]HWEHQLV
NLKHO\H]KHWĘEiUPHO\iWOiWV]y]ViNEDQLOOHWYHDNRPPXQiOLVKXOODGpNJ\ĦMWpVpUHKDV]QiOWHGpQ\]HWWĘOHOWpUĘMyOOiWKDWyPyGRn
.pUMN
IRNR]RWW
JRQGRVViJJDO
MiUMDQDN
HO
D
KXOODGpNRN
megjel|OW ViUJDV]tQĦYDJ\WHWHMĦIHOLUDWWDOHOOiWRWW V]DEYiQ\RVHGpQ\]HWEHQLV W|P|UtWpVpYHO NDSFVRODWEDQ H]]HO LV FV
.pUMN IRNR]RWW JRQGRVViJJDO MiUMDQDN HO D KXOODGpNRN W|P|UtWpVpYHO NDSFVRODWEDQ H]]HO LV FV|NNHQWYH D WiUROiVKR]
V]NVpJHVKHO\YDODPLQWDNLKHO\H]pVNK|]V]NVpJHV]ViNRNPHQQ\LVpJpW
V]NVpJHVKHO\YDODPLQWDNLKHO\H]pVNK|]V]NVpJHV]ViNRNPHQQ\LVpJpW
FONTOS!
$]YHJ V]tQHVpVV]tQWHOHQ|EO|VGtWĘVERURVSH]VJĘV J\ĦMWpVHNL|EOtWYH DV]HOHNWtYKXOO
FONTOS! $]YHJ V]tQHVpVV]tQWHOHQ|EO|VGtWĘVERURVSH]VJĘV J\ĦMWpVHNL|EOtWYH DV]HOHNWtYKXOODGpNJ\ĦMWĘV]LJHWHNHQ,
DKXOODGpNXGYDUEDQpVD]YHJJ\ĦMWĘSRQW
RN RQ )|OGYiULX/ĘULQFSDSX.HFVNHPpWL~W-0
DKXOODGpNXGYDUEDQpVD]YHJJ\ĦMWĘSRQW RN RQ )|OGYiULX/ĘULQFSDSX.HFVNHPpWL~W-0ĦYKi]P|J|WW)LOy/
-Piac) W|UWpQLN
u.u. -Piac)
W|UWpQLN
A ORPWDODQtWiVW pYHQWH MDQ ± GHF  LQJDWODQRQNpQW .e7 DONDORPPDO P3 DONDORP PHQQ\LVpJEHQ Ki]KR] PHQĘ
3
rendszerrel YpJH]]NHl, mely az 53/500-152 (2PHQSRQW WHOHIRQV]iPRQ J\IpOIRJDGiVLLGĘEHQ LJpQ\HOKHWĘ
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Macskát mentettek
a ceglédi tűzoltók

KÉT HÁZ KÖZÉ ESETT MACSKÁT MENTETTEK
a ceglédi hivatásos tűzoltók november 22-én
reggel Cegléden, a Kossuth Ferenc utcában. A
macska közel három métert zuhant és több
napja a fal fogságába került, a nyávogására
lettek figyelmesek az arra közlekedők. A ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták az érintett
falszakaszt, majd azon egy kisebb rést megbontva emelték ki a fogságba esett macskát.

Közúti balesetek

CSALÁDI HÁZ KERÍTÉSÉNEK és egy gázcsonknak ütközött egy személyautó november 21-én délben Abonyban, a Jókai Mór utcában. Az autóban két ember utazott, mindketten önerejükből elhagyták a gépjárművet,
az egyikük könnyebb sérüléseket szenvedett. Az ütközés következtében a gázcsonk
megsérült, szivárgott belőle a gáz. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és át-
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vizsgálták a járművet, majd biztosították a
helyszínt a gázművek kiérkezéséig.
Árokba hajtott és felborult egy személygépkocsi december 1-jén délelőtt Cegléd határában. A gépkocsiban egy ember utazott, aki
önerejéből elhagyta az autót. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járművet, majd biztosították a helyszínt. – adott tájékoztatást Csámpai Attila,
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Razzia Abonyban

AZ ITTAS JÁRMŰVEZETŐK KISZŰRÉSE és a
közlekedési balesetek megelőzése érdekében az abonyi rendőrök finn módszeres ellenőrzést végeztek november 5-én. A módszer lényege, hogy egy előre kiválasztott
helyszínen, több rendőr bevonásával, egyidejűleg, rövid idő alatt történik meg a gépjárművezetők szondáztatása.
Az akcióban 15 rendőr, két polgárőr közreműködésével négy óra alatt 486 járművezetőt ellenőriztek, senki nem fújt pozitív értéket. Gyorshajtás miatt egy esetben indítottak
közigazgatási eljárást, kilenc alkalommal
pedig helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt egy, további 14 esetben, a várakozás szabályainak megsértése, kézben
tartott mobiltelefon, vagy biztosítás hiánya
miatt szankcionáltak.

