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Mazda CX-5 WLTP szerinti kombinált átlagfogyasztás: 5,8–8,4 l/100 km, károsanyag-kibocsátás: 151–192 g/km. 
Az ajánlat nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
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Lapunk megjelenését 
támogatja:

z országgyűlési képviselők választása most is egy-
fordulós lesz, a választópolgárok pedig ezúttal is
két szavazattal rendelkeznek. Egyfelől voksolhat-
nak arra, hogy a saját egyéni választókerületükben
(szám szerint országosan 106) kit szeretnének kép-
viselőnek. Cegléd és környéke a Pest megyei 12.

választókörzet része.
• A másik íven az országos pártlistáról a számukra szimpati-

kus pártok,
v a l a m i n t
pártformá-
ciók vala-
melyikére
húzhat ják
be az x-et.
Az orszá-
gos listán
93 ország-
g y ű l é s i
mandátum
sorsa dől el.

• Azok, akik kérték – illetve kérik – a helyi választási irodá-
tól, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a vá-
lasztáson, nem pártlistára, hanem nemzetiségük listájára
voksolhatnak. A nemzetiségek kedvezményes mandátum-
mal kerülhetnek az Országgyűlésbe.

• A hivatalos kampány a választást megelőző ötvenedik napon,
azaz február 12-én indul. 

• Az egyéni jelöltek február 25-én 16 óráig gyűjthetik az
ajánlásokat az ajánlóíveken a választókerületben, amelyben
indulni szeretnének. A jelöltséghez az egyéni választóke-
rületekben legalább ötszáz, a választókerületben lakó vá-
lasztópolgár ajánlása szükséges. Az induló egyaránt lehet

A jogszabályok szerinti lehetséges legkorábbi idő-
pontra, április 3-ra írta ki az országgyűlési képviselő-
választást, egyben a kormány által kezdeményezett
gyermekvédelmi népszavazást Áder János köztársasá-
gi elnök. A legfontosabb időpontokat, tudnivalókat és
az eddig nyilvánossá vált jelölteket is bemutatjuk.

a

Választási körkép
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független vagy pártjelölt, egy választópol-
gár pedig több jelöltet is ajánlhat, ám egy
jelöltet csak egyszer. 

• Országos listát kizárólag az a párt állíthat,
amelyik legalább tizennégy megyében és
Budapesten legalább 71 egyéni választóke-
rületben önálló jelöltet állított. Közös egyé-
ni jelöltek alapján közös lista állítható.

A ceglédi központú Pest megyei 12. sz. vá-
lasztókerületben 3 indulóról tudunk egyelő-
re név szerint.
Bár hivatalosan még nem jelentették be, de
minden bizonnyal a Fidesz-KDNP színeiben
Földi László lesz a kormánypárti jelölt, aki
2010 óta bírja a polgárok bizalmát, mint or-
szággyűlési képviselő. Első ciklusában még
Cegléd polgármestereként indult az országos
politikába és 2010 áprilisában 53,83%-kal
választották meg a lakosok. 2014-ben – a
törvényi változások miatt – már a parlamen-
ti munkát választotta és a választásokon
44,05%-kal nyert. 2018-ban 51,64%-kal ka-
pott bizalmat a választóktól. 
Zágráb Nándor az őszi ellenzéki előválasz-
tás győzteseként indul, mint az ellenzék kö-
zös jelöltje. A nagykőrösi önkormányzati
képviselő 1998-tól politizál, főként helyi
ügyekben. Egy alkalommal választották
meg a nagykőrösiek önkormányzati képvi-
selőnek, akkor még a Fidesz színeiben, az-
óta minden választáson listán jutott be a tes-
tületbe. 2002-ben kilépett a Fideszből és
2003-ban belépett a Jobbikba. 2006-ben a
párt országgyűlési képviselőjelöltje volt, de
nem nyert parlamenti széket. Ezután kilépett
a Jobbikból és 2006-ban megalapította a
Jobb Nagykőrösért Egyesületet. 2017-ben

újra a Jobbikban kezdett politizálni. Jelenleg
a Jobbik Pest megyei elnöke. 
A hatpárti ellenzéki összefogásban részt nem
vevő Mi Hazánk Mozgalom is indít jelöltet a
választókerületben. Ezt még szeptember 24-én
jelentették be, amikor Cegléden a Városháza
előtt tartott sajtótájékoztatót Bartha Barna, a
Mi Hazánk Mozgalom ország gyűlési képvise-
lőjelöltje. Programjáról nem sokat lehet tudni,
mert a sajtótájékoztató témája főként az oltás
kérdése volt. Január 23-án azonban Cegléden
lakossági fórumot tartanak, ahol bemutatják a
párt kormányfőjelöltjét is. 
Ősszel a Magyar Kétfarkú Kutya Párt
„passzivistái” több megmozdulást is szer-
veztek Cegléden. A párt helyi képviselői ak-
kor kérdésre elmondták: „indulni terveznek
majd a választáson jelölttel, akinek szemé-
lyét egyelőre nem hozzák nyilvánosságra”.
Mint a „viccpárt” ceglédi közösségi oldalá-
ról kiderül január 23-án 19 órától online ese-
ményt tartanak, ahol Kovács Gergő társel-
nök bemutatja majd a Pest megyei 12. kör-
zet jelöltjét is.



Infineon karácsony
AZ INFINEON TECHNOLOGIES CEGLÉD KFT.
és az Infineon Technologies Bipoláris Kft.
2021 adventi időszakában sem feledkezett
meg rászoruló embertársairól. Bár még min-
dig a koronavírus-járvány alakítja minden-
napjainkat és ünnepeinket, de az Infineon
vállalatok ennek ellenére sem adják fel tár-
sadalmi szerepvállalásukat.
„Hagyományainkhoz híven az Infineon
Technologies Cegléd Kft. idén decemberben
is pénzadománnyal támogatta a ceglédi
Molnár Mária Református Fogyatékos Ápo-
ló-Gondozó Otthont, ahol súlyos fogyaték-
kal elő gyermekekről gondoskodnak, akik
állapotuk miatt az ünnepeket is az intéz-
mény falai között töltik. Az Infineon
Technologies Bipoláris Kft. idén a Tábitha
Ház és a Magyar Hospice Alapítvány szá-
mára nyújtott pénzadománnyal támogatást,
mely helyeken a gyógyíthatatlan betegség-
gel küzdők kapnak méltó segítséget.
A hagyományos közösségi ételosztásunk meg-
tartását a világjárvány negyedik hulláma nem
tette lehetővé. Így vállalataink 2021 decembe-
rében ismét 200 adag meleg ételt adományoz-

tak a Vöröskereszt által üzemeltetett Ceglédi
Hajléktalanszállónak. 5 napon keresztül bizto-
sítottunk ünnepi fogásokat, melyek reménye-
ink szerint meghittebbé teszik a karácsonyt.
Most is nagy lelkesedéssel készültek kollé-
gáink a „Karácsonyi csoda” elnevezésű jóté-
konysági akciónkra. A Ceglédi Kistérségi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Köz-
pont segítségével ebben az évben is felke-
rültek a gyermekek kívánságai karácsony-
fánkra, ahonnan pillanatok alatt el is vitték
munkatársaink, hogy akár egyénileg, akár
csapatokban teljesítsék a kéréseket. A ko-
rábbiakhoz hasonlóan 22 nagycsaládban élő
gyermek álma válhatott valóra, akik közül
sokan nem is maguknak, hanem testvéreik-
nek és szüleiknek kértek ajándékot.” – szá-
molt be az Infineon sajtóközleménye.

Nagycsaládokat 
ajándékoztak meg

NAGYCSALÁDOK RÉSZÉRE SZERVEZETT kará-
csonyi adományosztást és ünnepséget a „Kö-
zösségben Istennel” gyülekezet a Zakar és Tár-
sa Kft. támogatásával. A cég munkatársai kará-
csony alkalmából 10 db nagy értékű élelmiszer-
és ajándékcsomagot ajánlottak fel ceglédi és
környékbeli családok részére, melynek egy ré-
szét Zakar József cégvezető és Krizsán Ervin
gyülekezetvezető személyesen vitte el december
26-án délelőtt az érintettek otthonaiba, másik ré-
szét pedig a ceglédi Ipartestületi Székházban
megtartott délutáni istentiszteleten adták át.
A vállalkozó a meghitt ünnepségen elmond-
ta, hálás munkatársainak, hogy a jelentős
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összeget együtt felajánlhatták és játékokat,
ajándéktárgyakat hoztak, valamint a szerve-
zésbe is lelkesen kapcsolódott be mindenki.
Az ünnepségen Orgován Dorina énekes és a
Közösségben Istennel zenészei és énekesei
működtek közre, amihez gyertyagyújtással a
közönség is csatlakozott.
Az angyalszárnyakon érkezett igehirdetés-
ben elhangzott, az angyalok látogatásáról
szóló Bibliában leírt történet ma is aktuális:
Isten békessége velünk lehet a mostani zűr-
zavaros időkben is!

Egyszülős karácsony
TÖBB MINT KÉTSZÁZ NEHÉZ HELYZETBEN
lévő budapesti és vidéki egyszülős család-
nak segített karácsonyi kezdeményezésével
az Egyszülős Központ. A kezdeményezés-
ben ismert helyi kötődésű embereket kértek
fel „karácsonyi nagykövetnek”.
Cegléden december 11-én a művelődési
központban Lőrincz Tamás olimpikon adta
át tíz egyszülős családnak egyenként 25 ezer
forint értékű tisztálkodási és tisztítószereket
tartalmazó csomagot. Az olimpikon testvé-
rével Viktorral országosan is vállalta, hogy
arcai legyenek a karitatív akciónak.
Lőrincz Tamás a megjelenteket köszöntve,
elmondta: ünnepek előtt katonasportolóként
és magánszemélyként is jótékonykodnak,
mert fontosnak érzik a rászorulók segítését.

Mivel maga is kisgyermekes szülő, így tud-
ja, a mindennapok terheit még egy szülőpár-
nak is nehéz vinnie, egyedül pedig majdnem
lehetetlen feladat. Ezért tartották fontosnak
az egyszülős családok támogatását.

Mesekert Nyársapátnál
NYÁRSAPÁT KÜLÖNLEGES SZÍNFOLTJA, egy
igazi karácsonyi csoda a 441-es számú főút
melletti alapítványi park karácsonyi díszvi-
lágítása, amit hálás szívvel köszönünk dr.
Évin Sándornak és mindazoknak, akik segí-
tették a fák ünnepi díszbe öltöztetését, Öhler
Tibornak, Öhler Gábornak, és név nélkül
mindenkinek, aki tett azért, hogy most is lét-
rejöhetett ez az országosan ismert és Nyárs-
apátot is ismertté tevő egyedülálló díszvilá-
gítás. NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA
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Adomány a kórháznak
A CEGLÉDI TOLDY FERENC KÓRHÁZ és
Rendelőintézet megkeresésére a Ceglédi
Szakképzési Centrum Digitális Közösségi
Alkotóműhelye a lélegeztetéshez használt
maszkpántokhoz rögzítőkapcsokat készített.
A lélegeztetőmaszk-pántokhoz használt
meglévő rögzítő elemek sajnos nagyon töré-
kenyek, valamint pótlásuk nem megoldható,
nem beszerezhető a kórházak számára. Sür-
gős igény merült fel ezek pótlására. A kórház
megkeresésére a rögzítőkapcsokat megter-
veztük, majd 3D nyomtatóval elkészítettük.
A több mint 100 db elkészített rögzítőelemet
már használatba is vették, melyek fertőtlenít-
ve, sterilizálva folyamatosan használhatók
lesznek.                 DIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI ALKOTÓMŰHELY

Végre összeérhet a két
magyar gyorsforgalmi út

A HÓDÚT KFT. ÉPÍTHETI MEG AZ M44-ES
gyorsforgalmi út utolsó, Kecskemét-Szentki-
rály közti szakaszát csaknem nettó 107 milli-
árd forintért. A szerződést várhatóan még idén
megkötik – tájékoztatta a beruházó Nemzeti
Infrastruktúrakezelő (NIF) Zrt. az MTI-t.
Az M44-es gyorsforgalmi út ezzel a szakasz-
szal kapcsolódik be az M5-ös autópályába. A
Kecskemét-Szentkirály közti szakasz 32,2
kilométer hosszú, 22,50 méter koronaszéles-
ségű lesz, 14 műtárgyat kell kialakítani.
Az építkezés az 5. számú főúton létesítendő
turbó típusú körforgalommal kezdődik, mely
biztosítja a csatlakozást az M5-ös autópályá-
val a Kecskemét-Észak csomóponton keresz-
tül. A szakasz elején egy egyszerű pihenőhely
épül. Nagykőrösig a keresztező országos uta-
kat és földutakat az autóút felett, a 140. szá-
mú Cegléd-Szeged vasútvonalat a tervezett
autóút alatt vezetik át. A nyomvonal Szentki-
rály és Kocsér települések közigazgatási ha-
tárát megközelítve, attól mintegy 600 méteres
távolságban halad; majd csatlakozik az épülő
Szentkirály-Lakitelek szakaszhoz. >>>
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A Kecskemét-Nagykőrös közötti szakaszt
még M8 gyorsforgalmi útként tervezték, de
a forgalomba helyezésre már M44 gyorsfor-
galmi útként kerül sor – közölte a NIF, hoz-
zátéve, hogy „a szerződés hatályba lépése a
forrástól függ”. Arra a kérdésre, hogy az
M5-ösbe való bekötésig ingyenes marad-e
az M44-es, és hogy mikor készülhet el a
„záró” szakasz, nem válaszoltak. MTI

3 tonna burgonya 
adományba

MÁDI ZSOLT ABONYI MEZŐGAZDASÁGI vál-
lalkozó a napokban nemes felajánlást tett. –
számolt be az abony.hu. „Ennek megfelelő-
en összesen 3 tonna burgonyát adományoz
nehéz helyzetben lévő abonyi családok szá-
mára. Az élelmiszert 15 kilogrammos kisze-
relésben osztják majd szét a lakosok közt, a
Családsegítő Szolgálat és a Karitász abonyi
csoportjának javaslatai alapján.”

Oltási akciók a kórházban
AZ OLTÁSI AKCIÓHETEK SIKERÉRE és az
omikron vírus magyarországi megjelenésére
tekintettel újabb regisztráció nélküli oltási
napokat tartanak a Toldy Ferenc Kórház ol-
tóhelyein. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás
nélkül és helyszíni regisztrációval fel lehet
venni akár az első, akár az elmaradt második,
akár a megerősítő harmadik oltást. A meg-
erősítő oltás mindenkinek ajánlott, aki már 4
hónapnál régebben kapta meg előző oltásait.
A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézetben
a kórházi telephelyen a következő időpontok-

ban lesz még regisztráció nélküli oltás:
Kórházi telephelyen:
2022. január 27. csütörtök 14.00 – 18.00
2022. január 29. szombat 10.00 – 18.00
Rendelőintézeti telephelyen:
2022. január 21. péntek 14.00 – 18.00
2022. január 22. szombat 10.00 – 18.00
2022. január 28. péntek 14.00 – 18.00
Az 5-11 évesek gyermekek oltása továbbra
is csak regisztrációval vehető igénybe.

CEGLÉDEN IS LÁTHATÓ VOLT A VÁROS felet-
ti égboltot átszelő fényes adventi tűzgömb,
amely a Szabadság téri koncert alatt szelte át
az égboltot december 17-én este fél 8 körül.
(Az Időkép oldalán megosztott látványos vi-
deó Harkán készült a tűzgömbről)

FARKAS LÁSZLÓ KÉSZÍTETT FOTÓKAT Nagy-
 kőrösön, ahol a város felett repült el decem-
ber 18-án a világ legnagyobb repülőgépe, az
Antonov An-225 Mriya (Álom) UR-82060.

Képekben
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Újévi koncert 
NAGYKŐRÖSÖN AZ IDEI ÉVBEN megrende-
zésre kerülhetett a hagyományos újévi kon-
cert. Dr. Czira Szabolcs polgármester kö-
szöntőjét követően a Pesti Zenés Színpad
művészeinek vidám, évköszöntő műsorát te-
kinthette meg a közönség 2022. január 1-
jén, szombaton, a járvány elleni védekezés
szabályainak szigorú betartása mellett. A
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
a koncert után, a Szabadság téren bemutatott
zenére komponált tűzjátékkal lepte meg a
közönséget.
Dr. Czira Szabolcs polgármester ünnepi be-
szédében összegezte az elmúlt esztendő
eredményeit, melyek között kiemelte a vá-
rosban megvalósuló útépítéseket, járdaépíté-
seket, csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesz-
tését, az új klubházat. Külön szólt a Nagy-
kőrös gesztorságával megvalósuló Nagykő-
rös-Nyársapát-Cegléd kerékpárút építéséről,
a közelmúltban, a Kormány támogatásával
megújult Pesti útról (4601-es számú út). 
A 2022-es év feladataira előre tekintve a vá-
rosvezető úgy fogalmazott: „Mi, ma ha a jö-
vőbe tekintünk azt kell lássuk, hogy a legfon-
tosabb feladatunk városunk és hazánk biz-
tonságának megőrzése! Nem egyedül, hanem
együtt! Mindannyian ismerjük Wass Albert
szállóigévé vált, egyszerű igazságát: Együtt
erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.” (…)

„Nem az a feladatunk, hogy a gyűlölködőket
próbáljuk meggyőzni! Nekünk az a felada-
tunk, hogy kiálljunk az igazság mellett! Az a
feladatunk, hogy ne hagyjuk a hazugságukat
győzni” (…)„Az igazság az, hogy ebben az
évben a gyűlölet és a szeretet fog összecsap-
ni. Mi a szeretet oldalán állunk! Úgy látom,
sokan és erősek vagyunk!” (…) „A 2022-es
évben is hassa át Nagykőröst a szeretet ere-
je. Védjük meg elért eredményeinket, védjük
meg Nagykőröst, védjük meg családunkat!
Hozzunk jó döntést, a jó döntéshez pedig
nem kell más, csak, hogy: hallgassunk a szí-
vünkre!” – mondta dr. Czira Szabolcs pol-
gármester újévi beszédében.

Fejlesztés a nagykőrösi
tűzoltóságon

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2021. ÉVI pályáza-
tán összesen 3. 575. 262 Ft értékben kapott
tűzoltó-technikai eszközöket és védőeszkö-
zöket az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykő-

Nagykõrös
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rös. A mostani eszközfejlesztés keretében 13
db Drager tűzoltó védősisak, 1 db áramfej-
lesztő, 1 db Lukas húzólánckészlet az akku-
mulátoros feszítővágóhoz, 1 db kordonszalag,
1 db mentőkötél, 2 db kapacs, 2 db szikracsa-
pó, 1 db ásólapát és 3 db bontóbalta került a
laktanyába, így segítve a nagykőrösi tűzoltók
mindennapos munkáját. Az új felszerelést
Ézsiás László tűzoltóparancsnok mutatta meg
dr. Körtvélyesi Attilának, az Önkormányzati
Tűzoltóság Nagykőrös elnökének, aki ki-
emelte: „Nagyon örülünk az újabb sikernek,
minden felszerelés jó helyre került, fontos fej-
lesztés ez a mostani is, mely még tovább fog-
ja erősíteni a nagykőrösiek biztonságérzetét.
Szívügyemnek tekintem a nagykőrösi tűzoltó-
ság folyamatos, céltudatos fejlesztését.”

Épül a Safari park
DR. CZIRA SZABOLCS POLGÁRMESTER jó
hírrel érkezett ifj. Richter Józsefhez, hi-
szen a képviselő-testület döntött arról,
hogy a parkhoz bevezető utat Safari útnak

nevezik el. Nagykőrös polgármesterének
ifj. Richter József mutatta meg miként ha-
ladnak a munkákkal. Dr. Czira Szabolcs
polgármester úgy fogalmazott: hatalmas az
előrehaladás, elismerésre méltó, amit elvé-
geztek. A park területére már állatok is ér-
keztek. Szelídségüket jól jelzi, hogy oda-
jönnek az emberekhez és szabadon megsi-
mogathatók. A tervek szerint már tavasszal
megnyitja kapuit Nagykőrösön a Richter
Safari Park.

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

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

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
Aktuá l i s  tüze lő  á rak

LEDVICEI DARASZÉN 7.169 Ft / 100 kg

CSEH DIÓSZÉN 4500 cal 6.759 Ft / 100 kg

NÉMET BRIKETT 7000 cal 9.995 Ft / 100 kg

LIGNIT 2.375 Ft / 100 kg

BÜKK,TÖLGY, TÜZIFA, HASOGATVA 4.255 Ft / 100 kg

AKÁC TÜZIFA gurigás 4.315 Ft / mázsa

PELLET 2.435 Ft / csomag - 15 kg

FABRIKETT 519 Ft / csomag - 6 kg



Együttműködés
KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT biztosításá-
ról írt alá együttműködési megállapodást
Nagykőrös Város Önkormányzata és a
Károli Gáspár Református Egyetem. „A
megállapodás hozzájárul az egymást ki-
egészítő személyi és tárgyi feltételek biz-
tosításával az óvodapedagógus szakos
hallgatók szakmai fejlődéséhez és a Nagy-
kőrösi Városi Óvoda szakember-utánpót-
lásához. Ugyanakkor lehetőséget teremt a
hallgatók számára, hogy egyetemi tanul-
mányaik alatt pedagógiai gyakorlatot sze-
rezzenek, jövőbeni hivatásukat gyakorolva
rendszeres jövedelemre tegyenek szert és
biztos munkahelyük legyen a Nagykőrösi
Városi Óvodában” – olvasható a megálla-
podás aláírását képező Nagykőrös Város
Önkormányzat képviselő-testület által
2021. november végén tárgyalt előterjesz-
tésben.

Útátadó
ÜNNEPI BESZÉDEKKEL ÉS SZALAGÁTVÁGÁSSAL
került átadásra a 4601-es (Pesti út) Nagykő-
rös Lyukas-hídtól az autópályáig tartó sza-
kasza, Budapest irányába. A kivitelezést a
Duna Aszfalt Zrt. végezte a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. beruházásában, a Kiemelt
Társadalmi Igények Program keretében újult
meg a 4601-es Budapest-Tiszakécske össze-
kötő út 11,8 kilométeres szakasza több mint
2,2 milliárd forint értékben. 
Az átadóra a Nagykőrös táblánál került sor

december 9-én. A megjelent érdeklődőket és
a sajtó képviselőit először dr. Czira
Szabolcs, Nagykőrös polgármestere köszön-
tötte, aki a beruházás megvalósulásáig eltelt
időszakot elevenítette fel beszédében és ki-
emelte, hogy elkezdődött a 441-es út
teljeskörű újjáépítése is. Beszédet mondott
Földi László, körzetünk országgyűlési kép-
viselője (FIDESZ-KDNP) és Magyari
László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest
megyei igazgatója is. A nemzeti szalag átvá-
gásával és egy közös csoportkép elkészíté-
sével zárult az átadó és nyílt meg az út az
autósok előtt hivatalosan is.

Hulladékfelszámolás
Nagykőrösön

JÓ ÜTEMBEN HALAD NAGYKŐRÖSÖN a
„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt kere-
tében az illegálisan létesült hulladéklerakók
felszámolása. – számolt be a nagykoros.hu.
Nagykőrös pályázatát 2021. december 9-én
részesítették támogatásban. Egy hét alatt
nemcsak hogy elindult a megvalósítás, de
több mint 50 tonna (térfogatát nézve több
mint 150 m3) hulladék már elszállításra is
került. A munkálatok eredményeként több
mint 5000 m2 terület vált hulladékmentessé.
A munkát 3 szállító és 1 rakodó munkagép-
pel végzik és már a hulladékká vált beton-
elemek eltávolításához is a helyszínre érke-
zett egy nagyteljesítményű munkagép. A
tervezet szerint december 30-áig a végeznek
a teljes munkával a KÖVA-KOM Nonprofit
Zrt. munkatársai.
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A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) 
rendszeresen ír ki pályázatokat 

Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére, 

valamint lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadására.

Aktuális bérbeadásra 
kiírt ingatlanok:

• Cegléd, Gubody utca 17. szám alatt találha-
tó 52 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség
(minimális bérleti díj: 78.000-Ft+ÁFA/hó). 

A pályázatok benyújtási határideje: 
2022. január 24. (hétfő) 1600 óra.

• Cegléd, Szabadság tér 8. szám alatt találha-
tó 181 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség
(minimális bérleti díj: 290.000-Ft+ÁFA/hó)
valamint 100 m2 alapterületű pincehelyiség
(minimális bérleti díj: 20.000-Ft+ÁFA/hó). 

• Cegléd, Kossuth tér 10. szám alatti ingat-
lanban található 155 m2 alapterületű üzlet-
helyiség és a hozzá tartozó 35 m2 alapterü-
letű raktárhelyiség (minimális bérleti díj:
380.000,-Ft+ÁFA/hó). 

A pályázatok benyújtási határideje: 
2022. január 27. (csütörtök) 1600 óra.

Aktuális értékesítésre 
kiírt helyiségek:

• Cegléd, Jászberényi út 3. szám alatti Tár-
sasházban található 25 m2 alapterületű üz-
let (Az ingatlan minimális vételára bruttó
5.715.000,- Ft). 

A pályázatok benyújtási határideje: 
2022. január 27. (csütörtök) 1600 óra.

Aktuális értékesítésre 
kiírt ingatlanok:

• Cegléd, belterület 9182 hrsz-ú, 982 m2

nagyságú, kivett beépítetlen terület megne-
vezésű, valóságban a Külső-Budai út mel-
lett található ingatlan (Az ingatlan minimá-
lis vételára: bruttó 5.715.000.- Ft). 

• Cegléd, belterület 9773/29 hrsz-ú, 812 m2

nagyságú, kivett beépítetlen terület megne-
vezésű, valóságban a V. számú horgásztó-
nál található ingatlan (Az ingatlan minimá-
lis vételára: bruttó 2.921.000.- Ft).

• Cegléd, belterület 9774/43 hrsz-ú, 854 m2

nagyságú, kivett beépítetlen terület megne-
vezésű, valóságban a V. számú horgásztó-
nál található ingatlan (Az ingatlan minimá-
lis vételára: bruttó 3.175.000.- Ft). 

• Cegléd, belterület 9456/10-13 hrsz-ú, 571
m2 nagyságú (Az ingatlanok minimális vé-
telára: bruttó 3.898.900.- Ft) és Cegléd,
belterület 9456/20-23 hrsz-ú, 579 m2 nagy-
ságú, kivett beépítetlen terület megnevezé-
sű, valóságban a Bedében található ingatla-
nok (Az ingatlanok minimális vételára:
bruttó 3.949.700.- Ft).

A pályázatok benyújtási határideje: 
2022. február 14. (hétfő) 1000 óra.

A részletes pályázati kiírások megtekint-
hetőek a www.varvag.hu honlapon, illetve
a pályázatokkal kapcsolatosan bővebb
felvilágosítást a 06/53-505-240-as telefon-
számon lehet kérni.
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Óévbúcsúztató csergetés
CEGLÉDEN MÁR HAGYOMÁNY, hogy Óévbú-
csúztató karikásostor csergetésre várják a
hagyományéltetőket és a rendezvényre kilá-
togatókat december 31-én a Szabadság té-
ren. A szervező Ceglédi Hagyományéltető
Baráti Kör elnöke, Bekő Dezső elmondta: 
- Ezévben már hatodik alkalommal tartottuk
meg a csergetést, amelyre már az ország
minden részéből – Győrtől Szegedig és
Debrecenig –, sőt a határon túlról – Vajda-
ságból és Felvidékről – is jöttek a hagyo-
mányőrzők. A városi adventi rendezvényso-
rozat zárómomentumaként nagyon sokan el-
jönnek nézőként Ceglédről is – megtöltjük a
Szabadság teret. A látványos műsorban
ágyúszó, lovas zászlós felvonulás és 130
karikásostor csergetése is szerepel, de idén
először vadászkürtök is megszólaltak. A ha-
gyományéltetők betyár, íjász, huszár vagy
csikósruhában vesznek részt a rendezvényen,
ami önmagában is látványosság. A kulturá-
lis kísérő rendezvények, például néptánc
ugyan idén elmaradt, de régi népi hangsze-
rekkel  – tekerőlanttal, citerával – fellépett
egy hagyományőrző házaspár. – mondta el

Bekő Dezső, aki
hozzátette: évente
több fesztiválon,
országos rendez-
vényen vesz részt
a 2015-ben ala-
kult ceglédi egye-
sület, ahol népi
játszóházzal, íjászkodással, ostor cser getéssel
és régiség-kiállítással hozzák közelebb a
múltat a mai generációkhoz. Tavasszal
Cegléden egy családi napot tervez az egye-
sület, ahol az íjászkodást és a karikás ostor
csergetést is ki lehet majd próbálni. 

Elhunyt Kecskeméti Mihály
ÉLETÉNEK 84. ÉVÉBEN, JANUÁR 8-ÁN el-
hunyt dr. Kecskeméti Mihály. Ugyan nem
Cegléden született, de 70 éve élt a városban.

Ügyvédként dol-
gozott, de 2002-
ben a helyi politi-
kában is szerepet
vállalt. Polgár-
mester és önkor-
mányzati képvi-
selő jelöltként is
indult az akkori
választásokon. 

CEGLÉD VÁROS OLDALA

Cegléd
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Újévi fogadás
ÚJÉVI FOGADÁSON KÖSZÖNTÖTTE január 7-
én a Városházán dr. Csáky András, pol-
gármester a város vállalkozóit, intézmény-
vezetőit. Ünnepi beszédében az elmúlt esz-
tendőre tekintett vissza, és elmondta az ön-
kormányzat idei esztendőre vonatkozó el-
képzeléseit.
A polgármester először a Covid-19 okozta
kihívásokról beszélt, és köszönetet mon-
dott az egészségügyi és szociális szférában
dolgozóknak. 
- Még nem tudjuk, hogy mikor ér véget a
járvány és fontosnak tartom annak bemuta-
tását, hogy a bajban nem vagyunk egyedül,
számíthatunk egymásra. Nagyon bízom ben-
ne, hogy ránk ceglédiekre talán nem vonat-
kozik Ferenc pápa közelmúltban tett nyilat-
kozata, mely szerint a társadalomban és a
világban a közömbösség kultúrája terjed és,
hogy minket nem érdekel, másokkal mi tör-
ténik. Számomra az eddig felsoroltak sokkal
fontosabbak, mint az, hogy hány négyzetmé-
tert aszfaltoztak le, vagy, hogy hány köbmé-
ter beton került az év során bedolgozásra a
különböző építkezéseken. – mondta el a pol-
gármester.

Bezárt a Dobmúzeum
A CEGLÉDI DOBMÚZEUM OLDALÁN jelent
meg közlemény: „a Ceglédi Jazzdob Törté-
neti Múzeum 2021. novemberétől határozat-
lan ideig zárva tart. A kiállítás újranyitásával
kapcsolatban időben értesítjük önöket. Ad-
dig is látogassanak el a múzeum weboldal-

ára, tegyenek virtuális sétát a drum mu -
seum.hu oldalon.” – szól a közlemény. La-
punk megkereste a múzeumot, ahonnan azt
az információt kaptuk, hogy „jelenleg a hát-
térben dolgozunk a Dobmúzeum jövőjét il-
letően, amint megszületik a gyűjtemény le-
endő formája, jelentkezünk”.
Mint ismeretes, a múzeum alapítója, Kár-
mán Sándor 2021. október 30-án 71 éves
korában váratlanul elhunyt. A Ceglédi Dob-
múzeum és a Nemzetközi Dobos- és Ütős
Gála alapítója, Kármán Sándor, Cegléd köz-
ismert alakja zenész és gyűjtő is volt, egész
élete a dob körül forgott. 2000 novembere
óta működik a ceglédi Dobmúzeum. A mú-
zeumban négy földrészről gyűjtötték össze a
kiállítási anyagot, melyek a könnyűzene, a
jazz és a klasszikus zene ütőhangszereinek
fejlődését mutatják be 1900-tól napjainkig.
A gyűjteményben olyan ritkaságok találha-
tók, mint Peter Erskin amerikai jazzdobos
hangszerkiállítása.

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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Petőfi zenei díjra jelölték
Nagy Barnabást

LÁTVÁNYOS SHOW-MŰSORRAL, a magyar
könnyűzenei élet legjobbjaival várja a néző-
it idén is a Petőfi Zenei Díjátadó. A Duna
Televízión január 23-án, vasárnap este két-
órás gálaműsor keretében adják át az elis-
meréseket 11 kategóriában a hazai könnyű-
zene legjobbjainak. Az életműdíjat idén id.
Szakcsi-Lakatos Béla veheti át. 
Az év férfi előadója cím jelöltje a ceglédi
Nagy Barnabás. Az énekes, gitáros, dalszerző,
a The Pontiac zenekar frontembere. Az együt-
tes korábban angol nyelvű számokat készített,
de mára már magyarul születnek dalaik az
énekes-szövegíró Nagy Barnabásnak köszön-
hetően, aki a pandémia első hulláma alatt me-
rült mélyebbre a hazai alter világában. Aho-
gyan korábban fogalmazott, valahogy átkat-
tant az agya, és azóta csak magyarul születnek
meg benne a szövegek. 2021 októberében a
zenekar bemutatta Jöhet velünk bárki címmel
második nagylemezét, melyen már csak ma-
gyar nyelvű dalok szólalnak meg.

A fényfüzéres Szili
Cegléden járt!

DECEMBER 26-ÁN KÉTSZER IS LÁTHATÓ VOLT
Cegléden a karácsonyi díszbe öltöztetett ün-
nepi vonat „Szili”. Háromezer ötszáz led
égő borította karácsonyi díszbe a MÁV 431
150 pályaszámú mozdonyát. A fotók a
Nagykőrösön is áthaladó ünnepi szerelvény-
ről az ottani vasútállomáson készítette
Maczkó Imre. 

ELTE mentorprogram 
a Táncsicsban

AZ ELTE MENTORPROGRAMJÁBAN résztvevő
egyetemisták a Ceglédi Táncsics Mihály Álta-
lános Iskolával együttműködve meghatározott
számú 6-7. osztályos kisdiákkal kezdte meg a
közös munkát, a közös élményszerzést. 
„A program keretében az ELTE-s diákok támo-
gatták a tanulóinkat, hogy sikeresebbek legyenek
a továbbtanulásban. A mentorok hetente 6 órá-
ban tartottak foglalkozásokat. Szabadidős tevé-
kenységeket, kreatív, játékos, mozgásos foglalko-
zásokat, sporttevékenységeket, kirándulásokat
szerveztek. Intézményünk célja, hogy a pályaori-
entációs tevékenység minden életkorban az an-
nak megfelelő formában készítse fel a tanulókat
a felnőtt életre, a továbbtanulásra, életpályájuk
megtervezésére. A hallgatók ebben is segítsé-
günkre voltak pályaorientációs célú kirándulá-
sokkal, önismereti tesztekkel.” – írta az iskola
igazgatója Rimóczi Gábor közösségi oldalán. 
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Ceglédi Advent
EGY ÚJABB SIKERES RENDEZVÉNYT TUDHAT
maga mögött a Kossuth Művelődési Köz-
pont, a Városi Szilveszterrel lezárult a 2021.
évi Ceglédi Advent. – a szervező képössze-
foglalóval és érdekességekkel mondott kö-
szönetet a kollégáknak, partnereknek és az
ünnepi forgatagba kilátogatóknak.

„Pár érdekesség a rendezvényről: Összesen
43 programelemből állt a rendezvény. Forralt
bor készítő versenyünkre 11 csapat jelentke-
zett, bejgli és zserbókészítő versenyünkön 25
sütemény készült és karácsonyfa díszítő verse-
nyünkön 27 csapat díszített fát. A karácsony-
fa-díszítő versenyünkön elkészült fákhoz kol-
légáink még 3 fát díszítettek, így összesen 30
család ünnepét tettük szebbé, a cipősdoboz
akciónk keretén belül összesen 106 gyermek-
nek juttatunk el ajándékcsomagot.
A Ceglédi Galéria betlehemi jászol készítő
versenyt hirdetett, melyre 28 pályamű érke-
zett, melyekből kirakatkiállítást rendeztünk.
A Mikulás idén is leereszkedett a Református
templomból, de idén a megszokottól eltérő
módon egy gyönyörű háttér előtt lehetett ve-
le fotózkodni.

A város adventi koszorújának gyertyáit a he-
lyi egyházközségek képviselői gyújtották
meg minden vasárnap, minden hétvégén ad-
venti hangversenyt tartottunk, Manóműhely
kézműves házunk minden hétvégén, illetve az
ünnepek között is várta foglalkozással a
gyermekeket.
Az újdonságként megjelenő óriáskeréknek
hatalmas sikere volt.
A két ünnep közt zajló QR-kódos Karácsonyi
Kalandséta játékot hirdettünk 10 helyszín-
nel, sok év kihagyás után újra megszerveztük
a Városi szilvesztert, amire egész estés prog-
ramsorozattal készültünk.
A karácsonyfa díszítése és a fotófalnál kiál-
lított madár Szűcs Anita keze munkája. A
Szabadság tér ünnepi fényeit a VÁRVAG
Nonprofit Kft.-nek köszönhetjük. Külön kö-
szönet jár a Dél-Pest Megyei Szuperinfónak
és a Hobbi áruháznak a karácsonyfákért,
Petrovai Tamásnak az ajándékcsomagokba
szánt édességekért, az óriáskereket üzemel-
tető Féder Eriknek az ajándékjegyekért, il-
letve a Kossuth Művelődési Központ munka-
társainak a 3 további karácsonyfáért, az
ajándékokért és a csomagok összekészítésé-
ért!” – számolt be a Kossuth Művelődési
Központ csapata.



csodasmagyarorszag.hu

ÉLVEZD 
A TÉL LEGSZEBB 

PILLANATAIT!
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Kedves Szülők, Kedves Tanulók!
A Ceglédi Tankerületi Központ vezetőjeként szeretet-
tel köszöntöm Önöket! A következő oldalakon a ceg-
lédi, a nagykőrösi és az abonyi térség iskoláinak be-
mutatkozásait olvashatják. Fontos döntés a megfelelő

intézmény kiválasztása az Önök életében, mi pedig ab-
ban a reményben készítettük el ezt a rövid ismertetőt,

hogy segítsük Önöket a legjobb lehetőség megtalálásában.
A 2021-es év is – ahogy sajnos a korábbi esztendő is - komoly próba elé
állította az iskolákat. Ezekben az években nehezebb lett a tanulók és a szü-
lők helyzete is. Bár már nem kellett egységesen átállni a digitális munka-
rendre, a járványhelyzetben történő jelenléti oktatás sok fegyelmezettsé-
get követelt, és megnehezítette az odafigyelést, a személyes kapcsolatok
megtartását. Intézményeink pedagógusai különösen sok figyelmet szen-
teltek a tanulók színvonalas oktatására, így jó szívvel aján-
lom intézményeinket az Önök figyelmébe.
Remélem, a következő oldalakon bemutat-
kozó iskolák közül minden érdeklődő
szülőnek és tanulónak sikerül majd
kiválasztani a hozzá legközelebb
álló, a számára leginkább meg-
felelő intézményt és együtt  -
reményeink szerint a ví-
rusveszélytől is
megszabadulva -
indíthatjuk az új
tanévet 2022
szeptemberé-
ben!A
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Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
2022

FODOR GÁBOR
tankerületi
igazgató
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Ceglédi Táncsics Mihály Általá-
nos Iskola a 2022/2023-as tan-
évben öt induló osztállyal várja
a leendő elsős kis tanulókat! 
„Teljes lelki élet zene nélkül
nincs.” – vallja Kodály Zoltán.

A több évtizedes múltra visszatekintő ének-
zene tagozat szinte eggyé vált az iskola ne-
vével. A megújult ének-zene tagozaton az
emelt szintű zenei képzés mellett már első
osztálytól biztosítjuk a digitális kommuni-
káció, valamint az idegen nyelv oktatást a
tanulóink számára.  
Az informatika orientációs osztályunkban
a digitális világban való eligazodást, a logi-
kus gondolkodást és problémamegoldást se-
gítjük. A számítógép és egyéb okos eszközök
használata ma már elengedhetetlen része az
információszerzésnek és így a tanulásnak is. 
A magyar-angol két tanítási nyelvű osztály-
ban egész napos oktatási-nevelési formában

tanulnak a gyerekek. A mindennapos ango-
lórák mellett az ének, rajz és testnevelés tan-
tárgyak is az angolt erősítik. Az angol
nyelvtanulást anyanyelvi lektor is segíti is-
kolánkban. 
A hagyományos tanrendű osztályunkban
kis lépésekben tartós és biztos tudás átadásá-
ra törekszünk, amelyre a későbbiek során le-
het alapozni. Módszereinket a gyerekek élet-
kori sajátosságaihoz igazítjuk. Célunk az,
hogy a gyerekek szívesen vegyék kezükbe a
könyvet és örömüket leljék a tanulásban.
A Budai úti telephelyünkön aránylag
kislétszámú osztályokba várjuk a gyereke-
ket. A családias, fákkal övezett környezet
számtalan délutáni lehetőséget kínál az itt
tanulók számára, amely még inkább színe-
sebbé, tartalmasabbá teszi az iskolában el-
töltött időt.
Az induló osztályainkba regisztrálni tudnak
a www.ctmi.hu oldalunkon!

a
Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola

Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
2022



skolánk, a Várkonyi István Általános
Iskola több évtizedes múltra tekinthet
vissza a matematika és idegen
nyelv emelt szintű oktatása terén.
2007-ben elnyertük az ÖKO IS KO -
LA, 2016-ban az „Örökös ÖKO -
ISKOLA” címet. 

2014-ben neveztünk és lettünk „Boldog Is-
kola”, 2017 óta pedig minden évben kiérde-
meltük az „Örökös Boldog Iskola” címet is. 
A 2018-2019-es tanévben bevezettük a
Komplex Alapprogramot az alsó tagozaton,
amit már a felső tagozaton is alkalmazunk.
A Komplex Alapprogram jelszava: „Ta-
nulni élmény!”, koncepciója pedig az
„Élménysuli”.
A 2022/2023-as tanévben az
elsős osztályaink mindegyi-
kében lesz emelt szintű és ál-
talános tantervű nevelés-ok-
tatás.

• Matematika emelt szintre
előkészítés (2 osztályban).

Magasabb matematika óra-
szám ad lehetőséget az elmé-
lyültebb tudás megszerzésére,
a problémamegoldó gondolko-
dás kialakítására. 
• Idegen nyelv emelt szintre

felkészítés (2 osztályban).
Elsődleges célja, hogy tanuló-
ink játékos formában alapoz-
zák meg, majd sajátítsák el az
angol vagy német nyelvet. A
magyar nyelv és irodalom ta-
nítása kiemelt szerepet kap
ezekben az osztályokban.
Minden osztályban kiemelt
feladat, hogy tanulóink már a
korai életszakaszban megis-
merhessék a környezetvédel-

met, az egészséges életmódot, a természet-
védelmet; elsajátítsák az ehhez kapcsolódó
tudatos magatartást és életmódot. 

A leendő első osztályos gyermekek számá-
ra szervezett játékos „Csengőszó” foglalko-
zások időpontjait és további részletes tájé-
koztatónkat a www.varkonyisuli.hu, illetve
facebook oldalunkon olvashatják.

Örülnék, ha Önök is megismernék azt az ér-
zést, hogy „Várkonyisnak lenni jó!” Vár-
juk Önöket a Várkonyi István Általános Is-
kola közösségében!

BÖGÖS ISTVÁN intézményvezető

i
„Várkonyisnak lenni jó!”

Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
2022

21
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egléden 1951 óta működik önálló
gyógypedagógiai intézmény. 2013-
ban Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménnyé váltunk.
Intézményünk a Losontzi István
Egységes Gyógypedagógiai Mód-

szertani Intézmény, Szakiskola, Készségfej-
lesztő Iskola és Kollégium, amely Cegléden
a Buzogány utca 23. szám alatt található.
Intézményünk profilja óvodás korú gyerme-
kek, általános iskolás és szakiskolás diákok
nevelése-oktatása, akik szakértői vélemény
alapján nyerhetnek felvételt Cegléd,
Nagykáta és Nagykőrös járások területéről.
Elsődleges célunk, hogy igazodjunk a sajá-
tos nevelési igényű gyermekek szükséglete-
ihez, személyiségük és képességük fejlesz-
téséhez. A kulcsszó és a kiindulási alap az
egyéni differenciálás, egyéni megsegítés a
gyógypedagógia eszközrendszerével.

Intézményegységeink:
 Óvoda és Autista Óvoda
 Általános Iskola, Autizmussal Élők Isko-

lája (Ceglédbercel)
 Fejlesztő nevelés-oktatás
 Szakiskola – Készségfejlesztő Iskola
 Utazó Gyógypedagógusi Hálózat
 Kollégium

A 2022/2023-as tanévben szakiskolánk-
ban a következő képzésekre várjuk a je-
lentkezőket:
• Parkgondozó
• Asztalosipari szerelő
• Fémipari gyártás előkészítő
• Bolti előkészítő
Készségfejlesztő Iskolánkba a következő
képzésekre várjuk a jelentkezőket:
• Szövött – tárgy készítő
• Háztartástan – életvitel
Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a ha-
gyományőrzésre, így a tanév során számos
rendezvény keretein belül tartunk megemlé-
kezéseket, ünnepségeket, vetélkedőket, ver-
senyeket. 
Tanulóink folyamatosan részt vesznek me-
gyei és országos sportrendezvényeken, ahol
különböző sportágakban, kiváló eredménye-
ket érnek el. Szakiskolánk és készségfej-
lesztő iskolánk tanulói jelentős sikereket ér-
tek el az országos tanulmányi versenyeken.
Utazó gyógypedagógusi hálózatunk műkö-
dése során a város általános és középiskolá-
ival együttműködve nyújtunk segítséget az
integrált nevelés-oktatásban.
Az óvodai és a kollégiumi intézményegység te-
rületén sikeresen működik a kutyaterápiás fog-
lalkozás. Az autizmussal élő tanulók rendszere-
sen részt vesznek lovasterápiás foglalkozáson.
Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk
ismét elnyerte az „Örökös Boldog Óvoda és
Iskola” címet. Iskolánk 2020-tól az Oktatá-
si Hivatal bázisintézménye.

FARKAS EDIT intézményvezető

Intézmény székhelye: 
2700 Cegléd, Buzogány u. 23.

Elérhetőségek: 
Tel.: 06/53 310-141; +36-30/584-6198

E-mail: losontzi@losontzi.hu
Web: www.losontzi.hu

c
Losontzi István EgyMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
2022
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Ceglédi Erkel Ferenc Zeneis-
kola az idei tanévben ünnepli
fennállásának 70. évfordulóját.
Itt indult el Pest megyében első-
ként szervezett formában az ál-
lami zeneoktatás. 

A hosszú ideje bázisintézményként működő
intézmény Pest megye egyik legnagyobb ze-
neiskolája. Tanulói létszáma 477 fő. A be-
iratkozó növendékeknek sokféle hangszerta-
nulásra adódik lehetősége: zongora, gitár, he-
gedű, cselló, ütő, furulya, fuvola, klarinét,
szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba és ma-
gánének szakokon. Ügyesebb, ambiciózu-
sabb növendékeinknek lehetőségük van,
hogy kamarazenei oktatásban részesüljenek,
vagy emelt óraszámban tanulják kedvelt ze-
nei tantárgyu-
kat, illetve zenei
pályára felké-
szülhessenek,
tanulmányi ver-
senyeken ve-
gyenek részt.
Intézményünk
hangszerállo-
mánya megyei
szinten is ki-
emelkedő, ren-
delkezünk meg-
felelő mennyi-
ségű tanulói és
mester hangsze-
rekkel. Az isko-
lánkba beiratko-
zott növendékek
2x30 perces
egyéni hangsze-
res főtárgy órán
vehetnek részt,
és 2x45 perces
szolfézs órán ta-

nulhatják a zenei-elméleti ismereteket. A leg-
kisebbeknek játékos tanítással indítjuk el a
zene világával való ismerkedést. A gyermek-
dalokon keresztül fejlesztjük hallás- és rit-
musérzéküket, amely koruknak megfelelően
sok-sok mozgással és játékkal történik. A ze-
nei előképzőt már általános iskola 1. osztá-
lyától indítjuk. 
A mese világával is összekapcsolt hang-
szerbemutató zenei előadásunkat május
14-én tartjuk, a felvételi alkalmassági vizs-
gák pedig június első hetében lesznek.
Iskolánk szeretettel várja azokat a zenét ta-
nulni vágyó fiatalokat, akik szívesen fog-
lalkoznának a zene alapos megismerésével,
a zenei tudás, zenében való jártasság elsa-
játításával.

a
Bepillantás a zenetanulás világábaLosontzi István EgyMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
2022
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Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázi-
um Dél-Pest megye egyik legiz-
galmasabb iskolája: régi, ám szel-
lemisége, céljai nagyon is mo-
dernek. Hivatásunk, hogy a hoz-
zánk járó diákok nyelveket tudja-

nak, hogy főiskolákra, egyetemekre jussanak
be. Folyamatosan fejlesztjük az informati-
kai eszközeinket, a szaktárgyi oktatást kiegé-
szíti az eredményes nyelvvizsga-felkészítés.
Oktató-nevelő munkánk sikerességét mutat-
ja, hogy jóval az országos átlag felett teljesí-
tünk az országos kompetenciaméréseken,
végzős tanulóink 75-80%-a tesz közép vagy
felsőfokú nyelvvizsgát, többen két nyelvből.
Végzőseink több mint fele egy vagy több
tárgyból előrehozott érettségi vizsgával is
rendelkezik, illetve kiemelkedő az emelt
szinten eredményesen érettségizők száma.
Diákjaink számos országos és Kárpát-me-
dencei versenyen érnek el szép sikereket, le-
gyenek azok természettudományos vagy
pénzügyi témájúak. Továbbtanulási arányunk
kiemelkedő, az elmúlt években 90% körüli.

2022-ben induló képzéseink:
• a 4.-eseknek – egy nyolc évfolyamos,
• a 8.-osoknak – három hagyományos négy

évfolyamos osztály, melynek keretén be-
lül nyelvi (angol vagy német), matema-
tikai és integrált természettudományos,
humán és informatika tagozat közül vá-
laszthatnak a tanulók.

A művészeti tárgyak magas szintű művelé-
sére is nagy gondot fordítunk, színes szak-
köri életünk van. Büszkék vagyunk a ha-
gyományainkra, amelyek különlegessé te-
szik a diákéletet, amiért érdemes hozzánk
jelentkezni.
A gimnázium sokat vár el a diákoktól, ám
sokat is nyújt nekik. Ezt bizonyítja sok-sok
nálunk érettségizett sikeres volt diákunk,
akik különböző területeken, például az üzle-
ti életben, a művészetekben, a sportban let-
tek sikeresek.
Várunk téged is a Gimiben!

a
Tanulás és diákélet a Gimiben

Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
2022
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bony középiskolájaként a kisvá-
rosok számos előnyével rendel-
kezünk: nyugodt környezet, is-
merős gyerekek, szülők. A vidé-
kiek igényeit is figyelembe tud-
juk venni. 

A 2022/2023-as tanévben induló képzéseink:
- 4 évfolyamos testnevelés tagozatos osztály 
- 4 évfolyamos angol nyelvi tagozatos osz-
tály indul.
A sport közel áll a gimnáziumhoz, meg-
mozgatjuk az ifjúságot, túra vagy sportnap
keretein belül. Testnevelőink kiemelkedő
motivációval dolgoznak, mely megszerette-
ti a diákokkal a sportot. 
Az angol nyelvi tagozatos osztályban a
magasabb óraszámú nyelvórákon, a diákok
megtanulják magabiztosan használni a nyel-
vet. Elhivatott kollégáink nemcsak felkészí-
tenek a vizsgákra, hanem maguk is vizsgáz-
tatnak, emelt szinten érettségiztetnek. A
gimnáziumban a 2. idegen nyelv a német. 
Mindkét osztályban lehetőségük van a tanu-
lóknak a Honvéd Kadét Programhoz csat-
lakozni. A választható érettségi tantárgy ok-
tatása a MH 86. Szolnok Helikopter Bázi-
sával együttműködve valósul meg. 

Iskolánkban számos ösztöndíj létezik,
melyről a honlapunkról olvashatnak többet.
Az érettségi vizsgák után többféle lehetősé-
gük is van a diákoknak a felsőoktatásban,
hiszen az utolsó 2 évben emelt szinten ta-
nulhatják azokat a tantárgyakat, amelyek
majd a továbbtanulásukhoz kellenek.
Várjuk azokat a diákokat, akik nyitottak és
szeretnék a bennünk rejlő lehetőségeket ki-
bontakoztatni.

Honlap: www.kinizsi-abony.hu/new
Tel: 06-53/360-071

STUMMER-MÉSZÁROS BERNADETT
intézményvezető

Kinizsi Pál Gimnázium

> 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

a

Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
2022
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ok szeretettel köszöntök minden
kedves érdeklődőt a Ceglédi Szak-
képzési Centrum Közgazdasági és
Informatika Technikum dolgozói-
nak nevében. Néhány szóban sze-
retném bemutatni a választható

képzéseinket, illetve hogy miért is érdemes
a mi iskolánkat választani majd az általános
iskola befejezése után.
A 2022/2023. tanévben három kilencedik
osztály indítását tervezzük, egy-egy teljes osz-
tályt gazdálkodás és menedzsment, valamint
informatika és távközlés ágazaton, egy osz-
tályt pedig ágazatonként fele-fele arányban.
Gazdálkodás és menedzsment ágazaton angol
és német nyelv, míg informatika és távközlés
ágazaton angol nyelv oktatása zajlik. Annak
sem kell azonban kétségbe esnie, aki eddig
nem tanult angol nyelvet és az informatikát
szeretné választani. Az informatikai osztá-
lyokban az angol nyelv oktatása a korábban
tanult szinteknek megfelelően folyik kezdő és
haladó csoportokban. Az informatika ágazat-
ra jelentkező németesek kezdő angolosként
elsajátíthatják a szakmai angol nyelvhez szük-
séges alapokat, emellett az informatika ágaza-
ton tanulók is részt vesznek a pénzügyi és vál-
lalkozói ismeretek oktatásában. 
Informatikusaink elsajátítják a Cisco Háló-
zati Akadémia tananyagait, illetve lehetőség
van iskolánkban az angol Language Cert
nyelvvizsga letételére.
A technika szakkör, a színházlátogatások, a
múzeumi órák, a külföldi kapcsolatok, az or-
szágos versenyekre történő felkészítések, a
sportkörök és a diákrendezvények hasznos el-
foglaltságot jelentenek a tanítási órákon kívül.
A technikumi képzés már mindenkinek öt
éves és a képzés során már kilencediktől el-
kezdődik a szakma tanulása évenként egyre
emelkedő óraszámú orientációs tárgyakkal.
Már kilencedik évfolyamon a diákok ösz-

töndíjat kapnak, mely később a tanulmányi
eredmény függvényében változhat is.
A 12. évfolyamot érettségi vizsga zárja kö-
zép- vagy emelt szinten a kötelező három
közismereti tárgyból (magyar nyelv és iroda-
lom, matematika, történelem). Az ágazatból
választott szakmai képzést a 13. évfolyamon
a nyelvi érettségi és a szakmai vizsga zárja,
amely emelt szintű érettségivel egyenértékű.
10. évfolyam végén az alapvizsga után gaz-
dálkodás és menedzsment ágazaton választ-
ható szakma a Pénzügyi-számviteli ügyinté-
ző és a Vállalkozási ügyviteli ügyintéző, az
informatika és távközlés ágazaton az Infor-
matikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus és a Szoftverfejlesztő és –tesztelő.
A jelentkezés feltétele a központi írásbeli
felvételi vizsga. A jelentkezés után a felvé-
telin összesen megszerezhető pontszám: 100
pont. Ebből 50 pontot az általános iskola 7.
évvégén és 8. osztályában félévkor kapott
magyar nyelv és irodalom, matematika, tör-
ténelem és idegen nyelv érdemjegyek alap-
ján (2x5x5 pont) adunk. További 50 pontot
a felvételi írásbeli vizsgán lehet szerezni,
magyarból 25 pontot és matematikából is 25
pontot. Pontegyenlőség esetén, a központi
felvételin elért pontszám dönt.
Remélem a következő tanévben az olvasók
közül minél több új „Közgázost” köszönt-
hetek majd a tanévnyitón.

MIHÁLYI SZABOLCS igazgató
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Ceglédi SZC Unghváry László
Vendéglátóipari Technikum és
Szakképző Iskola Budapesttől
70 km-re, Cegléden a városköz-
pontban található. Tevékenysé-
günk középpontjában a minőségi

oktató- és nevelő munka áll, mely biztosítja
tanulóink kompetenciáinak fejlesztését a
szülők, a munkáltatók és a munkaerőpiac el-
várásainak megfelelően.
Iskolánk két tagozaton kínálja képzéseit:
A technikumi tagozaton a kereskedelem, a
turizmus-vendéglátás, valamint a közleke-
dés és szállítmányozás ágazatban (logiszti-
kai technikus) is 5 éves képzésben tanulhat-
nak nálunk a diá-
kok közismereti és
szakmai tantárgya-
kat. A négy kötele-
ző közismereti
tárgyból tesznek
érettségit a diákok,
a technikusi szak-
képesítés szakmai
vizsgája lesz egy-
ben az ötödik érettségi tárgy. Így a 13. év vé-
gi sikeres vizsga után két végzettséget igazo-
ló bizonyítványt kap a tanuló, – kézhez kapja
az érettségi bizonyítványát és a technikusi
végzettségét igazoló oklevelét. A technikum-
ban megszerzett tudás megteremti a lehetősé-
gét annak, hogy a jó eredménnyel végzettek a
szakmai vizsgájuk eredményének figyelem-
bevételével továbbtanulhassanak a felsőokta-
tásban azonos ágazaton belül. 
A másik tagozaton, a szakképző iskolában
három év alatt szerezhető szakmai végzett-
ség. Egy osztályban kereskedelmi értékesí-
tőket képzünk, a vendéglátó szakmákban
1-1 cukrász, pincér-vendégtéri szakember
és szakács osztályt indítunk. 
Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt

követő két évben duális képzés folyik, elsősor-
ban munkaszerződés keretén belül. A végzés
után itt is nyitott a lehetőség az érettségi vagy
akár a technikusi képzettség megszerzésére is.
Jól felszerelt tanműhelyekben, tankonyhá-
ban, tanétteremben mester szakoktatóktól
sajátíthatják el diákjaink a szakmai alapokat,
majd munkaszerződéssel folytathatják a
gyakorlatukat külső munkahelyeken. Isko-
lánk mintegy 50 kereskedelmi és vendéglá-
tó-egységgel áll kapcsolatban, ahol élőmun-
kában tapasztalhatják meg a szakmák köve-
telményeit. Arra törekszünk, hogy a szakma
iránt elkötelezetteknek a jövőben ismét le-
gyen lehetőségük külföldi szakmai gyakor-

latokon való rész-
vételre is, ahol a
szakmai tudásuk
mellett az
idegennyelvi tudá-
sukat is magasabb
szintre emelhetik.
Több évtizedes ha-
gyomány, hogy di-
ákjaink szép sikere-

ket érve el öregbítik iskolánk hírnevét a gya-
korlatorientált megmérettetéseken, az orszá-
gos szakmai tanulmányi versenyeken.
Iskolánk diákönkormányzata színes és vál-
tozatos programokat kínál tanulóink számá-
ra, a sportolni vágyó diákoknak lehetőségük
van többféle sportágban sportversenyeken
részt venni. Évről-évre bekapcsolódunk a
városi rendezvények lebonyolításába, akár
színvonalas ünnepi műsorról, akár a rendez-
vények vendéglátós tanulóink által történő
lebonyolításáról legyen szó. 
Az érdeklődők további információkat sze-
rezhetnek az alábbi elérhetőségeken: 

www.cegledikersuli.hu,
www.facebook.com/cegledikersuli

a
A szakmatanulásé a jövő
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Ceglédi SzC Nagykátai Ipari
Szakképző Iskola a Tápió-vi-
dék központjában, Nagykátán
1958-ban jött létre. Kezdetben a
környék iparosainak utánpótlá-
sa, képzése volt a fő feladata.

1972-ben az intézmény bővült, ekkor új épü-
letbe költözött. A rendszerváltást követően
1990-ben már tizenhat tanteremmel rendel-
kezett az intézmény, majd 1992-től már az
akkori négy évfolyamos szakközépiskolai
képzés is megvalósult. Az iskola fő profilja
mindig is a szakképzés volt és ma is az.
2006-tól a Szakiskolai Fejlesztési Program
eredményeként módszertani- és eszközfejlesz-
tés történt. Pedagógusaink továbbképzések ke-
retében elsajátították a kooperatív és differen-
ciált oktatás módszereit, valamint a korszerű
IKT eszközök használatát, mely tudásnak az
utóbbi években nagy hasznát vették.
A szakképzésben mindig is nagy hangsúlyt
kapott a gyakorlati oktatás. Az új szakkép-
zési rendszerben a képzés már duális formá-
ban folyik. Az első évben az iskolában, tan-
műhelyi keretek között folyik a gyakorlat,
majd a sikeres ágazati alapvizsga után tanu-
lóink oktatásába bekapcsolódnak duális
partnereink is. Itt a szakképzési munkaszer-
ződés megkötése után, mint munkavállaló
tölti gyakorlati
idejét a diák. 
Szakképző isko-
lai szakmai ki-
menetek: Vil-
l a n y s z e r e l ő ;
Festő, mázoló,
tapétázó; Kő-
műves; Aszta-
los; Divatszabó;
Épület- és szer-
kezet lakatos ;
Gépi és CNC

forgácsoló; Kereskedelmi értékesítő; Pincér-
vendégtéri szakember. A szakképzésben ta-
nuló diákjaink három év után szakképzett-
séget, majd újabb két év után érettségi bizo-
nyítványt szerezhetnek. A technikusképzés-
ben résztvevők pedig öt év alatt az érettségi
bizonyítvány mellett technikusi, szakmai
végzettséget is kapnak.
Technikumi szakmai kimenetek: Informati-
kai rendszer és alkalmazás-üzemeltető tech-
nikus; Szoftverfejlesztő és –tesztelő; Keres-
kedő és webáruházi technikus; Vállalkozási
ügyviteli ügyintéző.
Iskolánkban az utóbbi években jelentős fel-
újítások valósultak meg. A főépület energe-
tikai modernizációja, a mosdók felújítása, az
irodák korszerűsítése, új tankonyha, tanétte-
rem kialakítása, valamint a Telefongyár te-
rületén lévő tanműhelyünk felújítása való-
sulhatott meg. 
A testnevelés órákat a Városi Sportcsarnok-
ban, illetve a Városi Gyógy- és Strandfürdő-
ben tartjuk. Így a technikusi osztályok számá-
ra az úszás oktatása is része a szakmai prog-
ramjuknak. 2020-21-es tanévtől lehetőség van
a testnevelés órák keretein belül, illetve szak-
kör formájában, a sportlövészet oktatására is.
Intézményünk hiányszakmát tanuló diákjai
már évek óta részesülnek ösztöndíjban,

a
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iért pont a „Bem”?
Azért, mert folyamato-
san fejlődő, megújuló,
egyre vonzóbb infra-
struktúrájú iskolaépüle-
tekben lehet tanulni.

Azért, mert az iskola által kínált szakmákkal
biztosan el tud helyezkedni a frissen
végzett tanuló, hiszen a szakmai kí-
nálatunk megalkotásánál figyelembe
vesszük a környező munkáltatók
munkaerő-piaci igényeit.
Azért, mert jól felkészült, tanuló -
centrikus oktatók várják a tanulókat.
Azért, mert a tanulóink a szakmai
gyakorlatot valós munkahelyi kö-
rülmények között sajátíthatják el a
duális partnereknél.
Azért, mert a szakképzés rendszeré-
ben akár technikumban, akár szak-
képző iskolában mindenki szakképzési ösz-
töndíjat kap, a tanulói juttatás a jó ered-
ményt elérő diákok esetében a technikum-
ban és a szakképző iskolában is elérheti a
százezer forintot. Az ösztöndíj egy részét az
eredményes vizsga után egy összegben kap-
ja meg a tanuló.
Természetesen tisztában vagyunk azzal,
hogy a pályaválasztás előtt álló általános is-
kolás tanulók és szüleik nehéz döntés előtt
állnak, ezért próbálunk meg segítséget nyúj-
tani Önöknek, hogy könnyebben tudjanak

eligazodni a lehetőségek között. 
Engedjék meg, hogy bemutassuk a Ceglédi
Szakképzési Centrum Bem József Műszaki
Technikum és Szakképző Iskola szakmakí-
nálatát a 2022/2023. tanévre. Erre azért van
szükség, mert a mai rohanó világban nem-
csak a technika és a technológiák fejlődnek

dinamikusan, hanem a szakmák is folyama-
tosan megújulnak és nemcsak a nevükben, de
a tartalmukban is, ezért is tarjuk kiemeleten
fontosnak, hogy Önök minél jobban megis-
merhessék az általunk kínált szakmákat.
A következő tanévre az alábbi technikumi
ágazatokra, illetve szakképző iskolai szak-
mákra iskolázunk be tanulókat.
A technikum 5 éves, amelynek első két évé-
ben a közismereti tárgyak mellett ágazati
szakmai ismereteket adó képzést kapnak, az
ezt követő három évben a tanulók duális

m
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melynek mértéke szakközépiskolában 10-50
ezer forintig terjedhet. A 2020-21-es tanévtől
azonban már a technikumba és a szakképző
osztályokba járó tanulók is kapnak ösztöndí-
jat, melynek mértéke 10. évfolyamtól kezdő-
dően tanulmányi eredményhez kötött. A
szakképzési munkaszerződést kötött szakkö-
zépiskolai tanulók 10. évfolyamtól kezdve
már munkabért kapnak, melynek bruttó ösz-
szege a mindenkori minimálbér 60%-a.
Iskolánk kiemelt figyelmet fordít tanulóink
segítésére, az életre és a szakmára történő

felkészítésre. Az SNI és BTMN határozattal
rendelkező integráltan oktatható tanulók se-
gítésére fejlesztő pedagógus áll az iskola al-
kalmazásában. Iskolánkban a nevelésre,
életmód- és mentálhigiénés tanácsadásra
legalább akkora hangsúlyt fektetünk, mint
az oktatásra. Célunk, hogy az iskolába érke-
ző fiatalokat segítsük beilleszkedni egy új
közösségbe, ösztönözzük a tanulásra, majd a
diákjaink elégedetten, legalább egy szakmá-
val a kezükben kezdjék meg a pályájukat az
iskolai évek után.



képzésben is részt vehetnek munkaszerző-
déssel, így a képzés alatt a tanulók plusz jö-
vedelemhez is juthatnak.
A technikumban tanuló tanulóink négy köte-
lező közismereti tárgyból tesznek érettségi
vizsgát, a technikusi szakképesítés szakmai
vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy.
A 13. évfolyamon a sikeres vizsgákat köve-
tően a tanuló két végzettséget igazoló bizo-
nyítványt kap: érettségi bizonyítványt és
technikusi oklevelet.
Technikum 9. évfolyamára az alábbi szak-
mákra hirdetünk felvételt:
Elektronika és elektrotechnika ágazat
(elektronikai technikus, ipari informatikai
technikus).
Gépészet ágazat (gépgyártás-technológiai
technikus).  
Specializált gép- és járműgyártás ágazat
(mechatronikai technikus).
Szépészet ágazat (fodrász, kozmetikus tech-
nikus).
Rendészet és közszolgálat ágazat (köz-
szolgálati technikus).

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ága-
zati ismereteket adó képzés, amelynek végén
ágazati alapvizsgát kell tenniük a tanulóknak,
az azt követő két évben pedig duális képzés
folyik, elsősorban munkaszerződés keretén
belül. A végzés után itt is nyitott a lehetőség
esti munkarend szerint az érettségi, majd akár
a technikusi képzettség megszerzésére is.
A szakképző iskola 9. évfolyamára az aláb-
bi szakképesítésekre iskolázunk be tanuló-
kat: villanyszerelő; hegesztő; gépi és CNC
forgácsoló; mechatronikus karbantartó;
központifűtés- és gázhálózatrendszer- sze-
relő; festő, mázoló, tapétázó; kőműves;
asztalos; divatszabó és rendészeti őr. 

A részletes felvételi tájékoztatónk elérhető a
http://www.bem-cegled.hu honlapon, iskolánk
facebook oldalán (https://m.facebook.com/
bemcegled/), vagy személyesen lehet érdeklőd-
ni a  06-53/505 350-es telefonszámon.
Mindenkinek kívánok jó döntést és sikeres pá-
lyaválasztást!

FERNENGEL KATALIN igazgató

ÍZi Ebédrendelés
2022. január 24 - 28.

0621/200-0220
www.izimenu.hu

4. hét 2022.01.24 - 01.28.

RENDELÉS MÓDJA:
• e-mailben: rendeles@izimenu.hu
• telefonon: 0621/200-0220

MEGRENDELÉS HATÁRIDEJE:
• heti megrendelés a szállítási hetet meg-

• napi megrendelés

FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS:
Fizetés készpénzzel, bankkártyával, 
illetve OTP SZÉP-kártyával lehetséges 

Nyársapát, Pilis területén belül, 13:30-ig.
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+
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+
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csomagolás
70 Ft/doboz
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Rántott camembert sajt steakburgonyával
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Babgulyás

Juhtúrós sztrapacska szalonnapörccel
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Leves 2

01.28.
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Szakgim
názium

 9. évfolyam

SZÍNÉSZ szak
Képzési idő 5 év
Szak m

egnevezése
és tanulm

ányi kódja: 0007
színész II. ( színházi és film

színész)
4 02 15 07

A 9-12. évfolyam
ig általános képzés folyik 

párhuzam
os m

űvészeti képzéssel egybe-
kötve. A 12. évfolyam

 végén érettségiznek 
m
agyar, m

atek, történelem
 és term

észettu-
dom

ányos tantárgyból. a 13. évfolyam
on 

idegen nyelvből és szakm
ai tantárgyból. A 

13.évfolyam
on érettségi bizonyítványt és a

szakm
ai végzettséget is kapnak.

A szakm
ai végzettség azonosító szám

a: 4 02
15 07 Színész II. (szak m

egjelölésével)
•Választható idegen nyelv: angol, ném

et
•Szakm

ai idegen nyelv francia és angol
•Felvétel központi írásbeli és szóbeli felvételi 
elbeszélgetés alapján
•Jelentkezni 3-as tanulm

ányi átlagtól lehet!
Szakm

ai gyakorlat biztosított.

GIMNÁZIUM
9-12. évfolyam
Képzési idő 4 év

Választható tagozatok és kódjaik
0001 sport tagozat

0002 hum
án és drám

a tagozat
0003 általános tagozat

Tanulóink a 12. évfolyam
 elvégzését követően 

érettségi vizsgát tesznek. Sikeres érettségi 
után lehetőségük van felsőoktatási intéz-
m
ényben továbbtanulni, vagy ha akarnak, 
m
aradhatnak iskolánkban szakm

ai képzésen. 
Em
eltszintű oktatást biztosítunk m

inden 
tárgyból, am

ire a tanulónak a továbbtanulás-
kor szüksége lesz!
A jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell 
tenni m

agyarból és m
atem

atikából.

FONTOS! Kollégium
i elhelyezés biztosított!

• 3,5-ös,vagya
felettitanulm

ányiátlaggal
lehetjelentkezni.

www.pim
i.hu

www.pim
i.hu

www.pim
i.hu

• Választhatónyelvek:
Első

idegen
nyelv:angol,ném

et,francia,
spanyol
M
ásodikidegen

nyelv:angol,ném
et,fran-

cia,spanyol,olasz,orosz(szakkörkéntkínai)
• A

gim
názium

i
tagozaton

tanulóinknak
alapszintű

m
űvészetiképzésben

is
részt

kellvenni!(néptánc,társastáncstb.)
• Sporttagozaton

azélsportolóknakegyéni
tanrendetbiztosítunk!
• Saját

sportegyesületünkben
leány

röp-
labdaésfiúfutsalversenysportravanlehe-
tőség!
• IskolánkaKároliGáspárReform

átusEgye-
tem

partnerintézm
énye!

Működésfilozófiánk
A
nevelő-oktatóm

unkam
indenterületéneka

TANULÓKfejlődésétkellszolgálnia!Olyanem
-

bereketkellnevelnünk,akikhatékonyanésön-
állóantudnakdolgozni,képesekalkalm

azkodni
akorkövetelm

ényeihez,nyitottakazújdolgok
befogadásáraésképesekazönm

űvelésre.A
m
agyarnyelvéskultúraápolása,szolgálata,tu-
datosvállalása,egyfajtaküldetéstudatlegyena
részükről.Gondoskodikarról,hogynövendéke-
inkelsajátítsákazalapvetőerkölcsinorm

ákat,va-
lam
intaválasztotthívatásm

agasszínvonalú
elm
életiésgyakorlatianyagát.Fontosem

beri
értéknektartjuk-erreneveljükŐket-azállandó
intellektuálisfejlődésigényét,aközösségbevaló
hatékonybeilleszkedésképességétésazegész-
ségeséletm

ódirántiigényt,akörnyezettudatos
életvitelt,am

űvésziésszakm
aitisztességet,a

hivatásirántialázatot.Valljuk,csakatisztességes
m
unkahozhatboldogulást!Intézm

ényünkor-
szágosbeiskolázásikörű,ezérthaigényvanrá,
kollégium

ielhelyezéstisbiztosítunk!
SZAKMAIGYAKORLATIHELYBIZTOSÍTOTT!
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skolánk névadója, Török János 1996-
ban volt 150 éve annak, hogy létre-
hozta Cegléd mellett a Szőkehalmi
Gazdaképző Intézetet. 6 év után át-
menetileg megszűnt a gazdaképzés,
de egy évszázaddal később, 1954-ben
újra megerősödött az igény a szakma

oktatására, a térség mezőgazdasági szakem-
berképzésében egy bázis jellegű iskola újra-
teremtésére.
A Török János Református Mezőgazdasá-
gi és Egészségügyi Technikum és Szak-
képző Iskola eddigi fennállása alatt sokfé-
le igényt elégített ki:

mezőgazdasági technikusokat, növényter-
mesztőket, állattenyésztőket, állat -
egészségőröket képzett. 1987-től a párhu-
zamos osztályok egyike állattenyésztő- és
állat-egészségügyi technikus képzésre,
majd 1992-től általános mezőgazdasági
technikusi képzésre váltott. Utóbbi képzé-
si forma helyére lépett 1998-tól a környe-
zetvédő technikus szak.
1975-től profilbővítésre is sor került: meg-
kezdte működését szakiskolai szinten az
egészségügyi szakdolgozók képzése. Az
1982/83-as tanévtől kezdődően a magasabb
igényeknek megfelelően szakközépiskolai
képzésben vehettek részt az egészségügyi pá-
lyát választó fiatalok. Majd az 1997/98-as tan-
évtől a megszűnő szakközépiskolai képzést a
humán érettségit adó képzés váltotta fel. 

Képzési kínálatunk 
a 2022-2023-as tanévre:

Technikumi szakmáink: 5 év
 0001 Mezőgazdasági technikus (Állat-

tenyésztő vagy Növénytermesztő szak-
mairánnyal)

 0002 Gyakorló ápoló
 0003 Kertésztechnikus (Dísznövényter-

mesztő, virágkötő vagy Gyógynövény-
termesztő vagy Gyümölcstermesztő vagy
Parképítő és -fenntartó vagy Zöldségter-
mesztő szakmairánnyal)
 0004 Környezetvédelmi techni-

kus (Hulladékhasznosító, -feldolgo-
zó vagy Igazgatás vagy Környe-
zetvédelem vagy Természetvé-
delem szakmairánnyal)

Szakképző iskolai
szakmáink: 3 év

 0005 Gazda (Állattenyésztő vagy
Lovász vagy Növénytermesztő szakma-
iránnyal)

 0006 Kertész
 0009 Szociális ápoló- és gondozó (új

képzésünk)

Új tagozataink: 4 év
 0007 Sportgimnázium
 0008 Általános gimnázium (emelt ter-

mészettudományos)

Elérhetőségek: 
2700 Cegléd, Széchenyi út 16. 

Tel.: (53) 310-945; Fax: (53) 310-759
e-mail: iskola@tjszki.hu

web: http://www.tjszki.hu
OM azonosítónk: 910008

BÁCSKAI JÓZSEF igazgató

i
A Török iskola szakmai kínálata
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Suli melléklet
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ceglédi Dózsa György
Kollégium a város
szívében helyezke-
dik el. A város ösz-
szes középiskolája,
valamint a busz és a

vasútállomás is pár perc sétával
elérhető épületünktől. 1974 óta
nyújtunk otthont a közeli és távolabbi vidé-
kekről érkező diákoknak. Szobáink 3 ágya-
sak, előterükben beépített szekrény és mos-
dó található. Emeletenként vizesblokk, két
tanuló, illetve tv szoba és teakonyha áll a di-
ákok rendelkezésére. 
A földszinten található az étterem. Napi 3-
szori étkezést biztosítunk az itt lakóknak.
A tanulást korrepetáló tanárok is segítik, az

SNI tanulók felkészülését gyógypedagógus
szakember is támogatja. A diákok lelki tá-
mogatására iskolai szociális segítő is ren-
delkezésre áll.
Kollégiumunkban jól felszerelt könyvtár is
megtalálható, ahol minden feltétel biztosí-
tott a nyugodt és alapos felkészüléshez.
Könyvtári állományunk közel 7ooo kötetes,
folyóiratok, számítógépek és internet segíti
a diákok tanulását. 
A diákok szabadidejükben különféle szak-
köri és sportfoglalkozásokon is részt vehet-

nek, használhatják a kollégium
kondi-termét. 
A Diákönkormányzat közremű-
ködésével hangulatos közös kol-
légiumi programokat, kirándulá-

sokat szervezünk. Arra törek-
szünk, hogy a kollégisták máso-

dik otthonuknak érezzék intézmé-
nyünket.
Várunk:
• ha fárasztó vagy körülményes a bejárás,
• ha szereted a közösségi életet,
• ha segítségre van szükséged a tanulásban.
Bővebb tájékoztatás és a kollégiumi életet
bemutató képek találhatók honlapunkon:
www.dozsakollegium. hu

Elérhetőségeink:
Címünk: 2700 Cegléd, Rákóczi út 54-56.

Tel.: 53/500-506; 30/578 41 51 
e-mail:

dozsagyorgy.cegled@cegleditk.hu

Személyesen is érdeklődhetsz, várunk
szeretettel intézményünkben!
A 2022/2023-as tanévre új kollégisták je-
lentkezését a középiskolai felvételt köve-
tően várjuk!

DÓZSA GYÖRGY 
KOLLÉGIUM NAGYKŐRÖSI

TAGINTÉZMÉNYE
ntézményünk a Nagykőrös, Ceglédi
út 2. sz. alatt működik. Várjuk azokat
az elsősorban külterületen élő gyer-
mekeket, akiknek szülei nem tudják
biztosítani a mindennapos iskolába
járásukat, és a gyermek valamely
nagykőrösi általános iskola beírt

a

i

Dózsa György Kollégium
Suli melléklet

Iskolái
Cegléd és Környéke

2022
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tanulója. Hétfőtől péntekig nyújtunk a gyer-
mekek számára ellátást kulturált, családias
környezetben. Intézményünkben négy kollé-
giumi nevelő és három pedagógiai asszisz-
tens biztosítja a gyermekek felügyeletét. 
Napirendünk szerint reggel 6 órakor ébresz-
tünk s kísérjük tanulóinkat reggelizni, és fel-
ügyelettel mennek az egyes iskolákba. Dél-
után, a napközit követően 15.00-16.00 óra kö-
zött érkeznek vissza a kollégiumba. A tanu-
lásban lemaradtak számára a nevelők és egy

gyógypedagógus korrepetáláson és fejlesztő
foglalkozások keretében nyújt segítséget.
A gyermekek számára rendelkezésre áll 12
számítógép, a kollégium területén wifi, több
tucat társasjáték, az udvaron van lehetőségük
a sportjátékokra, közkedvelt játék a csocsó és
az asztalitenisz. Az egyéni igényeket három
szakkör és sportfoglalkozások is biztosítják.
Szobáink 3-5 ágyasok, öt fürdő áll a gyerme-
kek rendelkezésére, a lány-fiú hálók egymás-
tól elszeparáltak. A gyerekek szeretnek ebben
a közösségben élni, számukra kiegyensúlyo-
zott, családias hétköznapokat biztosítunk. A
szülőknek is lehetőséget adunk, hogy hét -
közben is látogathassák gyermeküket, törek-
szünk a szülő-gyermek kapcsolat erősítésére.
Az érdeklődő szülőket-gyermekeket sze-
retettel várjuk előzetesen is egy bemutat-
kozó sétára az intézménybe.
Kollégiumunk folyamatosan biztosít fel-
vételt, de elsősorban az általános iskolai
beiratkozással egy időben várjuk az új je-
lentkezőket!

ntézményünk a min-
denkori fenntartók
támogatásának kö-
szönhetően kiváló
infrastruktúrával ren-
delkezik. A szaktan-
termek mellett isko-

lánkban van tornacsarnok,
informatika labor, könyvtár,
sportpálya. Lezajlott az el-
múlt időszakban az energeti-
kai felújítás és 2021-ben a
Magyar Falu Program kere-
tében a B épület tetőszerkezetének cseréje is
megtörtént. Rendelkezünk modern, oktatást
segítő taneszközökkel, digitális eszközökkel.  
Tapasztalt, több évtizedes szakmai gyakorlat-
tal rendelkező, folyamatosan képzett tantestü-
let oktatja a diákságot. Kiemelten kezeljük a
tehetséggondozást. Elképzeléseinket a Nem-
zeti Tehetség Program is több alkalommal tá-

mogatta. Kiemelkedő a versenyfelkészítő te-
vékenység. A 7-8. osztályos tanulók számára
középiskolai felvételire előkészítő foglalko-
zásokat szervezünk. 2018-ban bevezetésre ke-
rült iskolánkban a Komplex Alapprogram.
Ezáltal hangsúlyozottan megjelennek a diffe-
renciáló oktatási módszerek, a délutáni órá-
kon az alprogrami foglalkozások keretében

i
Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola 



skolánk a település központjában he-
lyezkedik el. A nevelő-oktató munka
két különálló, egy udvarban lévő
épületben folyik. A főépület egyike a
Klebelsberg-iskoláknak, ami 1929-
ben épült. Sportcsarnok és műfüves
labdarúgó pálya is rendelkezésünkre

áll. Az elmúlt években épületeink megszé-
pültek, energetikai felújításon estek át. 
Színes, otthonos, tanulóbarát osztálytermek-
ben fogadjuk a diákokat.
A Komplex Alapprogram sikeres bevezeté-
se és megvalósítása eredményeként iskolánk
a 2020-2021-es tanévtől a KAPOCS-iskola-
hálózat partnerintézménye lett.
Intézményünkben az SNI és HHH tanulók
nevelése-oktatása integrált keretek között
folyik. 
1. osztálytól tanulhatnak a
diákok angol nyelvet.
A felzárkóztatást és tehet-
séggondozást csoportbon-
tással segítjük. Nagy hang-
súlyt kap a kulcskompeten-
ciák fejlesztése. „Kompe-
tencia-délután” keretében
táblás játékokkal fejlesztjük
a tanulók képességeit. A ne-
velőmunka fókuszában áll a
hagyományőrzés. A 25 éves
„Csodaszarvas” táborunk
szolgálja a kézműves-népi
hagyományok ápolását.
„Zöld béka” programunk

célja a gyermekek környezettudatos magatar-
tásának kialakítása.
A tehetség kibontakoztatását támogatják
szakköreink, a Tetz Művészeti Iskola tansza-
ki órái (grafika, hegedű, zongora, néptánc). 
A mozgáskultúra fejlesztését modern-és tár-
sastánc foglalkozásokkal biztosítjuk.
Iskolánk irodalmi színpada, énekkara, tánc-
csoportjai rendszeres fellépői a községi és
iskolai ünnepségeknek. Tanulóink a Suli-
gálán mutathatják be tehetségüket.
A szabadidős programok széles választékát
nyújtjuk. Nyáron Erzsébet-táborokat, úszó-
tábort szervezünk diákjainknak. Elnyertük
az Örökös Boldog Iskola címet.

RADICSNÉ SÁFRÁN ERIKA intézményvezető

i
Törteli Szent István Király Általános Iskola

művészetekkel, logikai játékokkal, digitális
eszközökkel, módszerekkel ismerkednek meg
a tanulók. Intézményünk 2021-ben elnyerte az
Örökös Élménysuli címet, az Eszterházy
Károly Egyetem szakmai díját. További peda-
gógiai innovációk: tanulásmódszertani órák 5-
6. évfolyamon; művészeti oktatás (zongora,
furulya, néptánc, társastánc); boldogságórák
és kölyökatlétika 1-4. évfolyamon. Intézmé-
nyünkben működik a Bozsik-program is. 

Szabadidős programok:
• Őszi, téli és tavaszi túrák, „Határtalanul”

kirándulások
• Múzeumlátogatások 
• Úszásoktatás Tiszakécskén 
• Színház- és mozilátogatás
• Egészségnevelési hét
• Széchenyi napok 
• Táboroztatás – napközis és 

ott alvós táborok 



agymúltú intézményünkben az
ének-zenei tagozat 1957 óta
várja az énekelni kedvelő, zenét
szerető, a művészetekre fogé-
kony gyermekeket. Az iskola-
otthonos oktatási formát 1991-

től választhatják a hozzánk érkező tanulók.
Ez a lehetőség több mint 30 éve töretlen
népszerűségnek örvend. 
Első osztályainkban az iskolaotthonos, az
ének-zenei, a Lego-robotika és a néphagyo-
mányőrző osztályok kínálata közül választ-
hatnak a hozzánk érkező gyermekek.
Az iskolaotthonban családias környezetben
egésznapos oktatásban vesznek részt a gye-
rekek. A zenei tagozaton emelt óraszámú
ének órákon és énekkarban bontakoztatják
ki tehetségüket a tanulók. A Lego-robotika
osztályban Lego eszközök használatával se-

gítjük a matematika oktatását. A néphagyo-
mányőrző osztályban a néptánc foglalkozá-
sok keretében ápoljuk a néphagyományokat.
Intézményünkben az alapfokú művészetok-
tatás nagy szerepet játszik a gyermekek
egészséges személyiségfejlődésének kiala-

kításában. Je-
lenleg a kép-
ző- és ipar-
m ű v é s z e t i ,
valamint a
táncművésze-
ti ágban kö-
zel 130 tanu-
ló tevékeny-
kedik szobrá-
szat, textil- és
b ő r m ű v e s ,
népijáték ké-
szítő, mo-
derntánc és
néptánc tan-
szakon.

Abonyi Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és AMI 
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skolánk csaknem 200 éves múltra te-
kinthet vissza, 1975-től viseli az
abonyi születésű Kossuth-díjas So-
mogyi Imre nevét.
Intézményünkben az oktatás öt telep-
helyen történik. A város központjá-
ban elhelyezkedő központi épületben

elsősorban felsős diákjaink tanulnak. Az is-

kolához tartozik továbbá az Abonyi Lajos
úti, a Radák úti, a Kálvin úti és a Csillag
Zsigmond úti iskolaegység, ahol alsó tago-
zatos gyermekeink képzése folyik.
Térségünkben iskolánk egyedi arculatát az
1981-ben bevezetett emelt óraszámú testne-
velés tagozat biztosítja, mely 1996-ban is-
kolaotthonos, 2003-ban emelt óraszámú ma-
tematika-informatika oktatással bővült. Az
emelt szintű képzés évfolyamonként 1-1
osztályban történik. 2018 márciusa óta a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által akkre-
ditált kiváló tehetségponttá nyilvánították
intézményünket. 
Nagy hangsúlyt fektetünk oktatásunk szín-
vonalának emelésére. A hatékonyabb tanu-

lás érdekében vezettük be a LEGO robotikai
ismeretek oktatását, amely tanulóink köré-
ben sikert aratott.  
A munkaközösségek összefogásával való-
sítjuk meg az esetenként egész intézményt
érintő feladatokat, programokat. Ilyen ese-
mények: a Határtalanul pályázat, Tornaün-
nepély, Öko-Jam projektnap, Iskolába hívo-

gató, Karácsonyi ünnep, Tavaszi Zsongás,
Egészségmegőrző és Sportnap.
Munkánk szorosan összefonódik a helyi
óvodák, iskolák, Művelődési Ház és Könyv-
tár, a Családsegítő Szolgálat, a helyi egész-
ségügyi alapellátásban dolgozó orvosok, vé-
dőnők, Nevelési Tanácsadók, iskolarendőr,
helyi sportegyesületek működésével.

Elérhetőségek:
2740 Abony, Szelei út 1.

Tel./Fax: 53/360-031
E-mail: somogyiimre.abony@cegleditk.hu
Honlap: http://www.somogyi-abony.edu.hu

Intézményvezető: 
Kazinczyné Juhász Ildikó

i
Somogyi Imre Általános Iskola

Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
2022



Bihari János Alapfokú Művészeti
Iskolának meghatározó szerepe
volt és van Abony város művé-
szeti-szellemi életében. Az abonyi
Bihari János Zeneiskola 1952-ben
az ország első falusi zeneiskolája-

ként nyitotta meg a kapuját a tanulni vágyók
előtt. Jelenleg 14 tanszakon (zongora, hegedű,
gordonka, gitár, furulya, fuvola, klarinét,
trombita, harsona, tenor-tuba, kürt, ütő, szol-
fézs-zeneelmélet, magánének) foglalkoznak a
gyermekek művészi képzésével, nevelésével.
Az intézményben nagy múltú kiváló zenekar-
ok és kamara csoportok működnek.
A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola
feladata az alapfokú művészetoktatás, a ze-
neművészet oktatása. A művészetoktatás le-
hetővé teszi a tanulók érdeklődésének, ké-
pességének és tehetségének megfelelő kö-
zépiskolai illetve szakiskolai továbbtanulást,
pályaválasztást. A nevelőtestület a hangsze-
res tudás elsajátítása mellett a gyermek
teljeskörű fejlesztésére és olyan közeg meg-
teremtésére törekszik, amelyben a zene sze-
retete természetes, hozzájárulva ezzel a har-
monikus, érzelem gazdag személyiség ki-
alakulásához. Az intézmény mindennapjait

meghatározó elvek, módszerek és az itt ok-
tató pedagógusok elkötelezettsége biztosítja
a hatékony ízlés- és emberformáló tevé-
kenységet, a művészetek szeretete által bol-
dogabbá váló generáció felnevelését.

Elérhetőségek:
• 2740 Abony, Kálvin János utca 1.
• Tel/fax: 53/360-931, 53/360-037, 53/562-183
• E-mail: bihari.zeneiskola@gmail.com
• Honlap: http://www.bihari.abony.hu/
• Facebook: https://www.facebook.com/bi-

hari.zeneiskola
• Intézményvezető: Bakosné Kocsi Judit

Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola
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Csemői Ladányi Mihály Általá-
nos Iskola a tavalyi tanévben
nyerte el az „Örökös Élmény -
suli” címet. Ezt a megtiszteltetést
csak azon iskolák kaphatták
meg, akik az elmúlt három évben

példaértékűen valósították meg a Komplex
Alapprogram élménypedagógiára épülő ok-
tatási rendszerét illetve segítették más intéz-
mények munkáját is. Ennek a módszernek a
lényege, hogy a gyerekek együtt dolgozva,
egymást segítve sajátítják el az alapvető
kompetenciákat. 
Intézményünkben jelenleg évfolyamonként
két párhuzamos osztályban folyik oktatás.
Az idegen nyelvet 1. osztályban kezdik ta-
nulni a gyerekek, a német és angol nyelvek
közül választhatnak. Az iskola felszereltsé-
ge a kornak megfelelő, minden osztályte-
remben projektor, számítógép segíti az él-
ményekre épülő tanítást, emellett laptopok
és tabletek is rendelkezésünkre állnak, me-

lyeket a tanítási órákon rendszeresen hasz-
nálunk, ezzel is fejlesztve tanulóink digitá-
lis kompetenciáját. Digitális eszközeink év-
ről évre bővülnek, drónok, kamerák, köztük
a 360 fokos is, 3D-s VR szemüveg, wacom
(digitális rajz) táblák, Bee-bot (robot mé-
hecske) és a robotika pályázaton elnyert
LEGO csomaggal színesíthetjük a délutáni
alprogrami foglalkozásainkat.
Az iskola folyamatosan fejlődik, újszerű mód-
szerekkel, programokkal próbáljuk tanulóinkat
felkészíteni a középiskolai évekre. Már máso-
dik éve a „Tanítsunk Magyarországért!” prog-
ram keretein belül a 7. és 8. évfolyamos tanu-
lóinkat az ELTE diákjai mentorálják. Öröm-
mel vettük át a tavalyi tanévben az „ELTE
Partneriskolája” címet.
A nyári hasznos és tartalmas időtöltést nap-
közis Erzsébet táborokkal tesszük élmény-
dúsabbá és színesebbé.
Célunk a jövőben is, hogy tanulóinkat – a
korosztályi sajátosságokat figyelembe véve
– élményalapú tudáshoz és a szabadidő tar-
talmas eltöltéséhez juttassuk.

Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola
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is iskola lévén családias, közvetlen a
pedagógusok, a gyermekek és a
szülők kapcsolata. Nevelőtestü-
letünk erősségei a képzettség, az
elkötelezettség, elhivatott-
ság. Arra törekszünk,
hogy minden tanuló

legyen képes önmaga értékei-
nek felismerésére, önelfogadás-
ra, mások megértésére, tisztele-
tére. A diákok motiválásával, si-
kerélményhez juttatásával erősíteni
kívánjuk pozitív személyiségjegyei-
ket, kezdeményező készségüket, kreativitá-
sukat. Célunk, hogy egyszerre és egyforma
lendülettel segítsük a kiemelkedő tehetségű
és a lassabban haladó tanulókat, biztosítsuk
az esélyegyenlőséget. Közösségünkben az
értékközvetítés, hagyományőrzés és értékát-
adás igen fontos szerepet kap. Olyan iskolai
légkört igyekszünk teremteni, ahol a gyer-
mekek jól és biztonságban érzik magukat. 
A gyerekek iskolánkban angol nyelvet és
informatikát már 1. osztályos koruktól ta-
nulhatnak. Természetesen mi is a legfonto-
sabbnak a biztos anyanyelvi tudás alapozá-
sát tartjuk. Emellett játékos formában kezd-
jük az idegen nyelvvel az ismerkedést 1.
osztályban. 4. évfolyamtól heti 3 órában
csoportbontásban tanulják az angol nyelvet
a diákok, felső tagozaton emelt szinten pe-
dig heti 5, illetve 6 órában. Ehhez a feltét-
eleink is adottak, két nyelvi laborunk van,
egyikben interaktív tábla is segít abban,
hogy még érdekesebb és élményszerűbb le-
gyen az angol nyelv elsajátítása. 
A délutáni tanórán kívüli egyéb foglalkozá-
sok a hasznos időtöltés mellett a tehetség-
gondozás színterei is. A közösséghez tarto-
zás élményét erősíti számos rendezvényünk,
melyek közül kiemelkedő a névadónk tisz-
teletére rendezett Rákóczi-hét. Évek óta

közkedvelt „Játsszunk iskolást!” progra-
munk, mely az iskolakezdést könnyíti meg a
leendő első osztályosoknak. Játékos formá-
ban ismerkedhetnek a tanító nénikkel, társa-

ikkal, az iskolai élettel. Iskolánk
2017-ben sikerrel vett részt a Jobb

Veled a Világ Alapítvány által
működtetett Boldogság Intézet
nyílt pályázatán, melyet a ma-
gyarországi és határon túli neve-

lési-oktatási intézmények számá-
ra írtak ki. Elnyertük az Örökös

Boldog Iskola címet is. 
A Komplex Alapprogram az 1−6. évfolya-
mon került bevezetésre a 2019/2020-as tan-
évben, amelyet folytatunk a 7-8. évfolya-
mon. 2020 szeptemberétől bevezettük, és
azóta működtetjük a Microsoft 365 rend-
szert, amely egységes digitális felület, így a
tantermen kívüli online oktatásra is készen
állunk.

II. RÁKÓCZI FERENC 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 39-41.
Tel./Fax.: 06-53/351-982, 

E-mail: ra25105@t-online.hu, 
OM-azonosító: 037718

TÓTHNÉ PATONAI CSILLA intézményvezető

k
Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
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vodánk és általános isko-
lánk a sajátos nevelési
igényű gyermekek és fia-
talok gyógypedagógiai
nevelését, oktatását bizto-
sítja. Intézményünkbe a

pedagógiai szakszolgálat, szakértői
bizottságának véleménye alapján ke-
rülnek gyermekek, tanulók egy
adott nevelési év/tanév során –
folyamatosan. Utazó gyógype-
dagógusi hálózatunk az integrál-
tan nevelt–oktatott, sajátos neve-
lési igényű gyermekek és fiatalok
részére biztosít speciális támoga-
tást. Fejlesztő nevelés–oktatást biztosí-
tunk 2017. szeptember 1-től a súlyos és hal-
mozottan sérült tanulók számára, melyet
egyéni fejlesztés keretein belül látunk el. 
Intézményünk 2017 óta az Oktatási Hivatal
Bázisintézménye. Jelenleg 3 jó gyakorlattal
veszünk a programban részt:
• „Rejtett kincseink: Társadalmi integráció

és inklúzió a karácsony jegyében.” 
• Közlekedési szakkör, mint jó gya-

korlat
• Megsegítés a művészet eszközeivel – mű-

vészetterápia gyakorlatának bemutatása
Jelenleg 78 fő sajátos nevelési igényű beírt
gyermekünk van intézményünkben.

Intézményünkről bővebben:  
https://www.dalmadyiskola.hu/ 

https://www.facebook.com/dalmadyegymi/

ó
Nagykőrösi Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és EGYMI
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skolánk 1952-től működik Petőfi
Sándor Általános Iskolaként. 1982-
ben az iskolával közös igazgatás alá
került az általános iskolai diákotthon-
nal és ebben az évben vettük birtok-
ba a – jelenlegi – Vadas u. 2. szám
alatti új iskolaépületet.

A Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Isko-
la teljesen osztott, ének-zene, idegen nyelv
emelt szintű oktatást folytató, egyműszakos
munkarendben dolgozó, napközis ellátást is
biztosító állami fenntartású intézmény.
Beiskolázási körzete magába foglalja a vá-

Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola
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rosközpont egy részét, a város legnagyobb
lakótelepét, külső kerületei egy részét, sőt a
külterületi tanyavilágot is. Az iskola a város
legnépesebb alapfokú nevelési-oktatási in-
tézménye. A nevelő-oktató munkát a
2021/2022. tanévben 23 tanuló és 15 napkö-
zis csoportban szervezzük. Az átlagos osz-
tálylétszám 20-22 fő/osztály. A tanulók
80%-a veszi igénybe az iskolai étkezést. Az
iskolában széleskörű, sokszínű tanórán kí-
vüli tevékenységrendszer, foglalkoztatási le-
hetőség működik.
Híresebb tanítványaink: Rácz Zsolt vadász-
pilóta, Dónáth Ferenc olimpikon, Cselóczki
Tamás operaénekes, Szeleczki Dávid,
Szeleczki Ádám és Ivanics Mátyás éneke-
sek, Horváthné Szabó Anett népdalénekes

A sport területén több országos bajnokunk
(judo), nemzetközi, valamint európai bajno-
kaink is vannak ugyanebben a sportágban.
Kosárlabdázóink III-IV-es korcsoportban ki-
váló eredményeket érnek el.
A „petőfis” tanulók középiskolai pályafutá-
sa, helytállása – a visszajelzések szerint –
kedvező, eredményes. Emelt szintű ének-ze-
ne osztályainkból országos hírű népdaléne-
keseink vannak. 8. évfolyam végére az
emelt szintű angol nyelv oktatásában részt-
vevők alapfokú nyelvvizsgát tesznek. A
2020/2021. tanévtől emelt szintű német
nyelv oktatás is bevezetésre került. 2019
szeptemberétől „Boldog Iskola”, majd 2020
szeptemberétől „Örökös Boldog Iskola” cí-
met kapta meg az iskola.

Nagykőrösi Kossuth Lajos
Álalános Iskola 175 éve áll a ne-
velés-oktatás szolgálatában. Ne-
velőtestületünk tagjai képzett, jó
felkészült pedagógusok, akik fo-
lyamatosan bővítik tudásukat,

hogy tanítványaink kiváló eredményeket ér-
jenek el, a középiskolában is jól
megállják helyüket, szeressenek
iskolába járni. Büszkék vagyunk
az „Élménysuli” címünkre, melyet
az intézményben folyó Komplex
Alapprogram eredményes művelé-
séért kaptunk. Változatos pedagó-
giai módszerekkel vezetjük be di-
ákjainkat a tudományok világába,
miközben nagy hangsúlyt fekte-
tünk a lelki egészség megóvására
is. Az iskola nyitott, többféle saját
szervezésű rendezvénynek ad ott-
hont: tanulmányi és sportverse-
nyeknek, megemlékezéseknek,
gyermekprogramoknak, kreatív
iskolaelőkészítő foglalkozásoknak. 
Emelt óraszámban tanulnak ide-
gen nyelvet a gyerekek, valamint
érdeklődésüknek megfelelő foglal-

kozásokon bővíthetik tudásukat. Szeretettel
várunk minden iskolánk felől érdeklődőt
nyílt napjainkon kívül is. 

Érdeklődjön! Válaszolunk:
kossuthlajos.nagykoros@cegledik.hu

Kossuth – ahol öröm a tanulás!
a
Nagykőrösi Kossuth Lajos Álalános Iskola



piacgazdaság fejlődése, az Euró-
pai Unióhoz való csatlakozás új
kihívást jelent a magyar társada-
lom munkaképes tagjainak. Azt
szeretnénk, hogy nyelvtudásuk-
kal, szaktudásukkal, műveltsé-

gükkel, élethosszig tartó tanulási képessé-
gükkel tudjanak megfelelni a munkaerőpiac
új, gyorsan változó követelményeinek.
Iskolánk, a Gubody Ferenc Technikum,
Szakképző Iskola és Szakiskola 2007 óta
vesz részt a szakképzésben, képzéseink álla-
milag finanszírozottak és mindegyik szak
esetén államilag elismert szakképesítést
nyújtanak. Célunk a munkaerőpiacon hasz-
nosítható, kompetens szakképesítés meg-
szerzése.
Iskolánkba a 2022-23-as tanévben is várunk
minden tanulót, nem kizáró ok, hogy hátrá-
nyos helyzetű, különböző tanulási, beillesz-
kedési, magatartási nehézségekkel küszkö-
dő (SNI, BTM, HHH), akik nappali tagoza-
tos képzés keretén belül szeretnének érettsé-
git, szakmát szerezni.
Az új szakképzésben sokféle irányból érke-
ző fiatal számára teszi lehetővé, hogy a
szándékaihoz és készségeikhez legjobban il-
leszkedő, a munkaerőpiacon jól értékesíthe-
tő tudást sajátíthassák el.

A Gubody Ferenc Tech-
nikum, 

Szakképző Iskola és
Szakiskola 

kínálata a 2022-23-as
tanévre:

Technikum
A TECHNIKUSI KÉPZÉS 5
ÉVES. Az első két évágazati
ismereteket adó képzése
után a második ciklusban duális képzés fo-
lyik. A képzés időszakában a tanuló szerző-
dés átalakul munkaszerződéssé, amely a
képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót.
A négy kötelező közismereti tárgyból tesz-
nek érettségit a diákok, a technikusi szakké-
pesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötö-
dik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres
vizsga után két végzettséget igazoló bizo-
nyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bi-
zonyítványát, és a technikusi végzettségét
igazoló oklevelét.

Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Logisztikai technikus kód: 0001

A logisztika, a szállítmányozás 
Magyarországon az egyik legnépszerűbb és
legkeresettebb szakmák közé tartozik. Tud-
juk, hogy a logisztikának óriási szerepe van
a modern világunkban, hiszen minden gaz-
dasági folyamatot az idő és a hely határoz
meg.

Szakképző iskola
A SZAKKÉPZŐ ISKOLA 3 ÉVES. Az első év
ágazati ismereteket adó képzés, az azt köve-
tő két évben duális képzés folyik, elsősor-

a
Tanulj szakmát a Gubodyban!
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ban munkaszerződés keretén belül. A végzés
után itt is nyitott a lehetőség az érettségi
vagy akár a technikusi képzettség megszer-
zésére.

Építőipari ágazat
Festő, mázoló, tapétázó kód: 0011
Szociális ágazat
Szociális ápoló és gondozó kód: 0012

Ösztöndíjrendszer
A szakképző iskolában mindenki ösztöndí-
jat kap, a tanulói juttatás a jó eredményt el-
érő diákok esetében a technikumban a szak-
képző iskolában is elérheti a minimálbért.
Az ösztöndíj egy részét az eredményes vizs-
ga után egy összegben kapja meg a tanuló.

Gyakorlati oktatás
A gyakorlati oktatás 9. évfolyamon iskolai
tanműhelyben vagy tanműhellyel rendelke-
ző gazdálkodó szervezetnél valósul meg. A
további két évfolyamon 10-11-ben gazdál-
kodó szervezetnél történik munkaszerződés
keretében.

Szakiskola
A SZAKISKOLA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ
tanulók iskolai nevelése, oktatása céljából a
többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt
együtt haladásra képtelen tanulókat készíti
fel szakmai vizsgára és nyújt részükre a
munkába álláshoz és az életkezdéshez szük-
séges ismereteket.

Építőipari ágazat 
Szobafestő kód: 0021
Fa és bútoripar ágazat
Asztalosipari szerelő kód: 0022
Kreatív ágazat:
Textiltermék összeállító kód: 0023
Turizmus-vendéglátás ágazat
Szakácssegéd kód: 0024

Felvétel - Technikum és Szakképző Iskola
A rangsorolás feltétele a 8. évfolyam első
félévének sikeres teljesítése. A rangsorolás a
7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi
osztályzatainak átlaga alapján történik.

Szakiskola
Fentieken túl, felvétel kizárólag a sajátos ne-
velési igényt megállapító szakértői bizottsá-
gi szakvélemény alapján.

Elérhetőségek: 
2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.

Telefon: 06-53/500-574
E-mail: info@gubody.t-online.hu

www.gubody.hu
OM: 201038

FÖLDVÁRI-VINCZE ILDIKÓ Igazgató
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elvételi követelmények: az ál-
talános iskolai eredmények
alapján számoljuk a pontszá-
mokat. A felvétel az elért
pontok alapján készített rang-
sor szerint történik, a közpon-
ti felvételi megírása a Toldiba

jelentkezéshez nem szükséges.
Gyakorlati helyet az iskola biztosít
a telephelyén lévő saját tan-
műhelyekben, a szakirá-
nyú oktatásban külső gya-
korlati helyeken is teljesít-
hető a gyakorlati képzés.
Kollégiumi ellátást igény
esetén biztosítunk.  

KMASZC Toldi Miklós 
Élelmiszeripari Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.

Tel: +3653-351-922
E-mail: toldi@toldiszki.hu 

Web: https://www.toldiszki.hu/
OM azonosító: 035269/017

f

Szakmakínálat a nagykőrösi Toldiban
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émeth Csaba – Magó Eszter és
Dr. Sági Norberta segítségével
– kiváló kötetet szerkesztettek,
amelyet a közelmúltban mutat-
tak be. Természetesen ebben a
legfőbb érdem dr. Petrányi

Csabáé, aki polgármesterként nagyban hozzá-
járult Újszilvás felvirágoztatásához. 
A kiadvány gondolatát bizonyára a település
látványos eredményei és a 70 éves múlt egy-
aránt megalapozta. A már említett segédszer-
kesztők egyben a könyv egyes fejezeteinek írói
is. A további szerzők: Dudás Sándor, Németh
Csaba, Hintsch Éva, Vass Jánosné, Darázs
Istvánné, Fekete Bálintné,
Rimóczi Alfonzné, Kő-
szegi Barta Kálmán,
Keszler Bertalan, Gulyás
Imre, Terék József, Vidra
Tamás és természetesen
Petrányi Csaba írása garan-
cia volt, hogy a 311-es útról
az idegennek kedve legyen
körbejárni Újszilvást.
320 oldalas könyv és ami
még lényeges megjegyzés,
alapos munka. A recenziót
írónak azon különösen meg-
akadt a szeme, hogy a régmúlt
sok ilyen-olyan fájó eseménye-
it is érintik a szerzők, vagyis
nem kívánják elhallgatni, de nem adnak a kö-
tetnek mégsem előítéletes alaphangot. Hogy
mi minden belefért a valaha Tápiószele,
Abony, Tápiógyörgye vonzásában szervező-
dött településnek… A régi katonai felmérések
térképei alkalmasak lettek a vidék történeti,
ökológiai változásainak bemutatására, de ál-
talánosságban elmondható, hogy a dokumen-
tum értékű illusztrációs képek is kitágították a
szerzők mondatait. 
Az uradalmi kis (kutya)vasút, a tanyás táj be-

mutatása, vagy a Kláratelepi pincegazdaság
ugyanúgy Újszilvás valós történtének része,
mint a tangazdasági komlóültetvény vagy a
tanyai iskolák (Jeges, Újföld, Szőrösparcella).
Nagyon szolid módon kezdődött a község
élettörténete, de lett Községháza, Kultúrház
stb. Fekete Bálintné a tanácsi időszakban in-
dult fejlődést jól ecsetelte, még olyan olva-
sóknak is, akik valaha busszal vagy éppen ko-
rai kerekesként lassan elfelejthették a homo-
kos utakat. Dudás Sándor, aki Hollósy János
írásaival idézte fel a régi dűlőutakat er-
re is emlékeztet…  

Az Újszilvás könyv-
ben figyelemreméltó, ahogy a 70 éves

múlt kap távlatot, mert a szépen szerkesztett
könyvben a fegyelmezetten emlékezők meg-
emelték a kötet tartalmi értékeit. A régi tanyák-
ra, iskolai időkre emlékezők tulajdonképpen a
2. világháború szörnyűségeit is talán tompítani
tudták. Viszont ezekben a rövid háborús me-
moárokban sok olyan adat található, ami akár a
ceglédieknek, szeleieknek is novum. A
györgyei kapcsolatok feltárása még bizonyára
sok adatot rejthet, lévén a szomszédos telepü-
lés fontos szakrális néprajzi köszség is. Olyan
neves szülötte volt, mint Szolnoki János espe-

n
Helytörténeti emlékkönyv

49

Újszilvás



50
res, aki az 1948. évi Mária-ünnepségek szerve-
zésében nagy szerepet játszott Csongrádon.
Mi, emlékező – olykor a múltban derengő –
nép vagyunk, ami nem jelenthette azt, hogy az
emlékekben ne kerüljön szóba, hogy a sík tere-
pen a változó hadiszerencse épp Újszilvás tér-
ségében akasztotta meg a frontot. Keserves tör-
ténetek – kerekítés nélkül – kerültek a lapokra,
ugyanis a szemben álló erők között az idősek,
asszonynép és a gyerekek rettegtek és szenved-
tek, mert a katonaköteles férfiaknak csak né-
hány alakja került abba helyzetbe, hogy már ép-
pen szökni tudjanak a veszni látszó háborúból. 
Dr. Petrányi Csaba a Zöld Szilvás jelenségről
ír a 30 év foglalatában, áttekinti ennek az idő-
szaknak jelentős eredményeit. Természetesen
Újszilvás értékei sem maradhattak ki a kötet-

ből, és ami e sorok írójának szívügye – a ter-
mészeti értékek bemutatása. Vidra Tamás a
természeti világ madarait, állatfajait, növény-
világát szikes élőhelyeit élvezetes stílusban
mutatja be, de a természetvédelem mai gond-
jai is meghúzódnak a soraiban.
Szánt szándékkal a végére hagytam Terék
József fejezetét, népzenei kutatásokra gondol-
va, hiszen Bartók Béla 1906 augusztusában a
Tápióvidéken számos népdalt, változatot
gyűjtött, így Tápiószelén 35, Nagykátán 12,
Kókán 3 és Turán is talált dalokat.
Tápiógyörgye népzenei gyökerei Újszilvásig
elértek, amit Kodály Zoltán is észrevett. Gál
István, Fehér Jánosné és Makai Sándorné,
vagy Bencsik Jánosné és Vásár Józsefné nevét
a tisztelet okán is meg kell említeni. ESDÉ

zívbemarkoló volt, amikor Kocsér
határába invitált Dirk, a hajdani
holland kamionos, akiről csak a
helyszínen derült ki, hogy nagy-
szüleim valamikori tanyájában la-
kik. Nos, ilyenek a véletlenek…

Ami nekem egy életre szóló élményt jelen-
tett. Több mint ötven év után visszatérhet-
tem abba a tanyába, ahol utoljára kisgyerek-
ként jártam… Ha nem veszi meg egy kül-
földi, akkor már rég eltűnt volna a föld fel-
színéről. Így viszont megőrizte a múltamat.”
– számolt be az újságíró.
A riportban kiemeli: „az utóbbi tíz-tizenöt
évben egymás után költöztek a ceglédi ta-
nyavilágba a nyugat-európai országokból ér-
kező külföldiek, leginkább Hollandiából. Az
alföldi mezőváros harminc-negyven kilomé-

teres körzetében mintegy háromszázan vásá-
roltak itt tanyát. Lenyűgözte őket a csöndbe
borult táj, kilépve a nagyvárosok zsúfoltsá-
gából, fellélegezhettek a végtelen területek
láttán, mindazonáltal rátaláltak a régóta hiá-
nyolt nyugalomra. Nem is vágynak innen
vissza, életük hátralévő részét a világtól el-
vonulva szeretnék leélni.”
A riporter a ceglédi Holland Ízek Házában
beszélget Sárik Zsuzsannával és holland
párjával, majd a csemői tanyájáról érkező
Dé Jw Jonkmannal, akit DJ Dé néven is is-
mernek a környéken. Látogatást tesz a
mikebudai Búbosbanka tanyán is, ahol
Maria Douwes író éli mozgalmas hétköz-
napjait immáron nyolc éve.

A Honfoglaló hollandok címmel írt cik-
ket a Szabad Föld karácsonyi számába
Borzák Tibor újságíró, aki miközben a
Cegléd környéki tanyavilágba települt
hollandok nyomába eredt megdöbbe-
nésére saját gyökereit fedezte fel.

s

Honfoglaló hollandok
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Agroexpo nagydíj
ABONYI CSALÁDI VÁLLALKOZÁS a Komá ro -
migép Kft saját fejlesztésű szárzúzó gépe nyer-
te az AGROEXPO nagydíját. – tette közzé
Pető Zsolt polgármester, aki személyesen gra-
tulált és elismerő oklevelet adott át a vállalko-
zás vezetőinek január 11-én. Komáromi Béla
és fia Attila cége jelenleg 21 főt foglalkoztat és
folyamatosan gondolkodnak újabb fejlesztése-
ken. Ennek megfelelően pályázni is kívánnak
a közeljövőben. A polgármester további sike-
reket kívánt a fejlesztésben. 

102. születésnap
ABONY EGYIK LEGIDŐSEBB LAKOSA Bíró
Béla decemberben ünnepelte 102. születés-
napját. 
A napokban Pető Zsolt polgármester ottho-
nában kereste fel Bíró Béla bácsit és gondo-
zóját, az idén 81. születésnapját ünneplő
Margitka nénit. Vele tartott az ünneplésre a
Humánpolitikai Bizottság elnöke Korbély
Csabáné is, akivel közösen köszöntöttek.
Béla bácsi szemmel láthatóan remek egész-
ségnek örvend, memóriája kiváló és jókedve
töretlen. Béla bácsi kedélyesen mesélt a
múltról és arról, hogy hogyan tölti napjait.
Megtudhattuk, hogy a koronavírus elleni ol-
tások közül már hármat felvett és az influen-
za elleni védőoltást is megkapta. Ennek elle-
nére már nem igazán jár közösségbe, hiszen
félti egészségét. Mégis aktívan telnek napjai,

gondozza virágait, finom ételeket, sok vita-
mint eszik és szereti a televízióban nézni a
betelefonálós műsorokat, sétálgat a közel-
ben. Isten éltesse!

Köszönet a rendőröknek 
PETŐ ZSOLT POLGÁRMESTER JANUÁR 11-ÉN
fogadta az abonyi rendőrőrs parancsnokát
András Hunor Lehelt és kollégáját Terék
Róbert rendőr zászlóst. A találkozó apropó-
ját az adta, hogy a napokban egy ismeretlen
helyre távozó abonyi fiú megtalálásában re-
kord gyorsasággal intézkedett az abonyi
rendőrállomány.
Összesen hat szolgálati autó indult 14 rend-
őrrel a fogyatékkal élő, 10 éves fiú keresé-
sére, akiket egy helyi polgárőr is segített. A
kisfiút egy órán belül a tápiószőlősi körzeti
megbízott vette észre, amint a 3119-es út
szélén bandukolt. A magányosan kóborló
gyermeket a gondjaiba vette, a meleg kocsi-
ba ültette, majd visszavitte a településre. 

Abony



Városi kitüntetések
Abonyban

DECEMBER 16-ÁN ÜNNEPI képviselőtestületi
ülésen került sor Abonyban az önkormány-
zati kitüntetések átadására. Íme a díjazottak
névsora:
Abony Város Önkormányzata 2021-ben „Jó ta-
nuló, jó sportoló” díjat adományoz Donkó Le-
helnek, „Jó tanuló, jó sportoló” díjat adomá nyoz
Szikszay Milánnak, „Abony város spor tolója”
címet adományoz Antal Csengé nek!
2021-ben Abony Város Önkormányzata
„Abony sportjáért” díjat adományoz, Vigh
Krisztián testnevelő tanárnak, „Abony köz-
neveléséért” díjat adományoz Nagy Ilona
Irén tanítónőnek, Sátorné Tóth Melinda intéz-
ményvezetőnek, Reich Anikó tanárnőnek,
Kazinczyné Juhász Ildikó intézményvezető asz-
szonynak és Kovácsné Dani Tünde tanítónőnek.
Abony Város Ön-
k o r m á n y z a t a
„Az év vállalko-
zója” címet ado-
mányoz az Abo -
nett Kft-nek, il-
letve Sze beni
Zol  tán nak és
Sze beni Á kos nak.
„Abony város
közbiztonságá-
ért” díjat adomá-
nyoz András Hu-
nor Lehel rendőr
hadnagy őrspa-
r a n c s n o k n a k .

„Abony város szociális gondoskodásért” dí-
jat adományoz Balog-Kökény Krisztina csa-
lád- és gyermekjóléti szolgálat szakmai ve-
zetőjének
Abony Város Önkormányzata idén „Abony
város egészségügyéért” díjat adományoz
Eszlári Katalin védőnőnek, Dr. Tóth Katalin
gyermekorvosnak és Dr. Homoki Ildikó
gyermekorvosnak.
Abony Város Önkormányzata 2021-ben dön-
tött az „Abony város közművelődésért” díj át-
 adásáról is. A képviselői döntés alapján, a díjat
2022. január 21-én, a Magyar Kultúra Napja
alkalmából rendezett ünnepségen átveheti
Debreczeni-Bakos Melinda. Gratulálunk! 
A rendezvényen egy különleges díj is átadásra
került. A Fekete dió díjat Palásti Béla és Kis-
Tóth János, a Pest Megyei Népművelők Egye-
sületének Elnökségi tagjait, adták át Jandácsik
Pálnak, az Abonyi Lajos Művelődési Ház,
Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely munkatársának.

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
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Abonyi évnyitó

PETŐ ZSOLT POLGÁR-
MESTER AZ ABONY.HU
oldalon összegezte az
idei esztendő legfon-
tosabb feladatait: „A
2022-es évben Abony
Város Önkormányzata
számos fejlesztési
programot valósít

meg. Ezek közül kiemelkedő jelentőségű a Var-
ga János Birkózócsarnok megépítése, mely a
tervek szerint ez év szeptemberére készen lesz.
Korábbi nyertes pályázatból az Üzleti Park te-
rületén megkezdődhet egy csarnoképítés, mely-
nek a funkciója termény- és kisállatpiac lesz.
Az elmúlt bő két évben számos út újult meg a
városban, kiemelt cél a kezelésünkben lévő út-
hálózat további fejlesztése.
Zártkertes településrészen egy nyertes pályázat-
ból infrastrukturális fejlesztéseket valósítunk
meg. Öt utat újítunk fel és beszerzésre kerül egy
6kW-os napelemes rendszer is. 
A fentieken túl egyedi támogatási kérelem után
született kormánydöntés több fontos abonyi pro-
jektről, melyek megvalósítása az idei esztendő
kiemelt feladatai közé fog tartozni. Így megújul-
hat a Vasút úti járda, a Sívó kúria, a Kultúra
Házában a színpadtechnika, a Nagykőrösi út 3.
alatt található civil ház, és a Mikes tó mellett ke-
rékpárpályát alakíthatunk ki. Szintén támoga-
tást kaptunk a fenti kormánydöntésnek megfele-
lően a nagyon rossz állapotban lévő Knézich
Károly utca burkolatának felújítására.
Év végén érkezett döntés arról, hogy felújíthat-
juk az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsődét,
az Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsődét és
Abonyi Gyöngyszemek Óvodát. 
Fontos feladat a TOP Plusz programban törté-
nő eredményes pályázás, valamint a piac és a
strandfürdő, valamint a gimnázium fejlesztési
projektjeinek előkészítése.
Összességében elmondható, hogy a 2022-es év-
ben sok feladat vár ránk a fejlesztések terén, és
ezek mindegyike örömteli. Bízzunk benne, hogy
idén is ugyanolyan eredményesek lehetünk a pá-
lyázatainkkal, mint az előző évben és lépésről-
lépésre megvalósíthatjuk a Szeretlek Abony
Programot.” – vázolta a terveket Pető Zsolt. 

Nagyabony és Abony 
testvértelepülés

DECEMBER 16-ÁN ÜNNEPÉLYES KERETEK
közt a Kultúra Házában írta alá a két telepü-
lés polgármestere, Gányovics Julianna
Nagyabony és Pető Zsolt Abony képvisele-
tében a testvértelepülési megállapodást. A
két település a tervek szerint közösen indul
egy pályázaton, mely a határon túli magyar-
sággal való kapcsolatot erősíti. 

Mucsi Zoltán Abonyban
DECEMBER 17-ÉN ABONYBAN TETT látogatást
Mucsi Zoltán Jászai Mari díjas színművész, ér-
demes művész. – erről Pető Zsolt polgármester
számolt be a közösségi oldalán. Abony szülötte
Mucsi Zoltán barátja Csányi Sándor társaságá-
ban érkezett. A találkozón kötetlenül beszélget-
tek a polgármesterrel, a színész jó szívvel emlé-
kezik a mai napig szülővárosára. A beszélgetést
követően Mucsi Zoltán és Csányi Sándor „gu-
lyáskirály” a Kultúra Házában a Kinizsi Pál
Gimnázium meghívására díszvendégként kötet-
len pódiumbeszélgetésen vettek részt.
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Munkahelyteremtés 
fogyatékossággal élőknek 
A HOSSZÚ ÉVEK MUNKÁJA ÉS KÜZDELME
végre meghozta gyümölcsét, létrejött a mun-
kahely, amely azon kívül, hogy 15 család-
ban élő fogyatékos embernek munkát, jöve-
delmet, elfogadást és megbecsülést hoz, a
családoknak is könnyebbséget jelent. – nyi-
latkozta Járdányné Dóka Mária gyógype-
dagógus, a Down Alapítvány által létreho-
zott és üzemeltetett munkahely vezetője. –
számolt be Abony közösségi oldala. 

Eredményes évet zárt az
Abonyi Üzleti Park

2020. OKTÓBERÉTŐL VETTE KEZDETÉT az
Üzleti Park ingatlanjait érintő, aktív értékesí-
tési folyamat, melynek keretében mind a te-
rületek bérlésére, mind pedig a megvásárlá-
sukra lehetőség nyílt. Csanádi Csaba, az
Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője, a lé-
tesítmény menedzsere lapunknak elmondta:
„A 2021. év során 4 vállalkozás részére 7 db
ingatlan került értékesítésre, összességében
17.792 m2 területtel, mindösszesen bruttó
67.987.520,- Ft értékben. A már eladott tel-
keken túl, jelen pillanatban további 11 in-

gatlant bérelnek az Üzleti Park vállalkozói,
19.217 m2 területen. 
4 ingatlanon önkormányzati fejlesztések tervezé-
se (inkubátorház, naperőmű), illetve kivitelezése
(termény- és kisállat piac) van folyamatban. 
A 2021. decemberi állapot szerint az Abonyi
Üzleti Park területén eladásra szánt, vagy
bérelhető terület nincs. Abony Város Önkor-
mányzatának célja újabb önkormányzati te-
rületek gazdasági területté minősítése és to-
vábbi üzleti park területek kialakítása.”

Nyertes óvodafelújítási
pályázat

AZ ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN je-
lenthette be Pető Zsolt Abony polgármestere
az örömteli hírt, hogy újabb támogatást nyert
el Abony Város Önkormányzata. A döntésről
szóló értesítést a napokban vette át a polgár-
mester. Eszerint: „Dr. Maruzsa Zoltán állam-
titkár úr által jóváhagyásra került az Abony
Város Önkormányzata fenntartása alatt álló
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde,
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde és
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda felújítási, vala-
mint beruházási feladatainak finanszírozásá-
hoz hozzájáruló támogatói okirat kiadása
összesen 43 995 110,- Ft támogatási összeg-
ben.” – írta a közösségi oldalán Pető Zsolt. 
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Oklevél Csemőnek
A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG a na-
pokban megküldte a Virágos Magyarország
verseny idei évi internetes közönségszava-
zásán elért I. helyezés tanúsításaként a Leg-
virágosabb Úti Cél oklevelet Csemőnek. –
erről dr. Lakos Roland polgármester szá-
molt be a közösségi oldalán. Hozzátette:
„Már a nyáron is megköszöntem, most is kö-
szönetet mondok mindenkinek, aki szavaza-
tával segített bennünket az elismeréshez.”

Alkotópályázat Csemőben
A CSEMŐI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG „Szerette-
immel a szeretet ünnepén” alkotó pályázatot
hirdetett. A beérkezett szavazatok alapján az
óvodás korcsoport nyertese: Fokti Attila–
nagycsoportos óvodás, az alsó tagozatos
korcsoport nyertese: Fazekas Szilárd – 1.
osztályos, a felső tagozatos korcsoport nyer-
tese: Szűcs Fanni Anikó – 5. osztályos tanu-
ló. Különdíjat kapott Bíró Jázmin 5. osztá-
lyos tanuló. 
A községi könyvtár „Élmény Suli” program-
ján, a pályázatra készült rajzok közül könyvju-
talomban részesült: Sebán Vanessza Tünde (3.
osztályos), Nagy Gyula (3. osztályos), Sallai
Jázmin (4. osztályos), Makula Martin (4. osz-
tályos) és Nagy Róbert (6. osztályos) tanuló.

Csemõ
Gyermekétkeztetéssel foglalkozó cégünk 

az alábbi pozíciókba 
keres új munkatársakat:

Élelmezésvezető - Albertirsa
Főbb feladatok:
• Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok

összeállítása, rendelése;
• Napi étkezők létszámának összesítése;
• Szakácsok, konyhai kisegítők irányítása;
• Raktárkészlet folyamatos ellenőrzése;
• Kapcsolattartás az intézményvezetőkkel;
• Hatósági előírások betartása, betartatása;
• Heti és havi nyersanyagleltárak készítése.

Szakács - Örkény
Szakács - Albertirsa
Szakács - Ceglédbercel
Főbb feladatok:
• Különböző ételek elkészítése, tálalása, 

tárolása és adagolása
• A meglévő készletek, készételek felmérése, 

nyersanyagok megrendelése
• Nyersanyagok előkészítése, feldolgozása 

(párolása, főzése, sütése)
• HACCP előírások kezelése, naplózása, ellenőrzése
• Konyhai dolgozók irányítása

Albertirsa - Takarító
Főbb feladataok:
• az irodai helyiségek takarítása, tisztán tartása
• konyha tisztán tartása
• alapvető higiéniai feladatok ellátása
• egyéb a takarítással kapcsolatos feladatok ellátása

Megváltozott munkaképességű 
konyhai kisegítő - Albertirsa
Főbb feladatok:
• konyha, étkező takarítása
• mosogatás
• főzési előkészületekben való részvétel
• főzésben való segédkezés
• étkezések tálalása
• kisétkezések elkészítése

Rész és teljes munkaidős konyhai
kisegítő - Cegléd
Főbb feladatok:
• konyha, étkező takarítása
• mosogatás
• főzési előkészületekben való részvétel
• főzésben való segédkezés
• étkezések tálalása
• kisétkezések elkészítése

További részletek és jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal: allas@eatrend.hu
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Nyársapáti Adventek
ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁRÓL már hírt ad-
tunk az újság előző számában, hiszen 2021-
ben november 28-án gyújthattuk meg a falu
adventi koszorúján az első gyertyát.
December 5-én este vártuk vendégeinket és
az általános iskolásokat, akik kedves műsort
adtak nekünk. Ezen a napon megtisztelt ben-
nünket jelenlétével Fejéregyházi Tamás atya
is, akinek adventi gondolataival kezdtük má-
sodik gyertyagyújtó ünnepségünket a temp-
lom parkjában. Az iskola felsős énekkara 2
énekkel köszöntötte az ünnepet, majd Nagy
Niki és Molnár Dorina mondtak verset. Ezt
követően Horváth Dóra igazgatónő Böjte
Csaba gondolataival köszöntötte a rossz idő
ellenére megjelent szépszámú vendéget. A
műsor után Horváth Dóra igazgatónő és
Fejéregyházi Tamás atya gyújtotta meg a
gyerekek körében a község adventi koszorú-
ján a 2. lángot. 
Az általános iskola szülői szervezete süte-
ményvásárral készült. Az ebből befolyó ösz-
szeget a diákok kapták meg. Az óvoda szülői
szervezetének tagjai kézműves tárgyakat ké-
szítettek, amit megvásárolhattak látogatóink
minden alkalommal, ezzel is segítve az óvo-
dásokat. December 5-e estéjén különleges
vendégünk is volt, ugyanis eljött hozzánk a
Mikulás is, a gyerekek nagy örömére. 
December 12-én az Advent házigazdája a
Nyársapáti Népdalkör volt, akik nagy-nagy

szeretettel készültek a harmadik gyertya-
gyújtó ünnepségünkre. Tóth Tibor gondola-
tai után szívet, lelket melengető csodás da-
lokat hallottunk citerák és furulya kíséreté-
vel. A dalcsokor után az asszonykórus tagjai
gyújtották meg a harmadik, a hagyomány
szerint rózsaszínű gyertyát Nyársapát ad-
venti koszorúján. 
Az utolsó, a 4. adventi vasárnap december
19-én köszöntött ránk, amikor az óvodáé
volt a főszerep. Az óvoda nagycsoportosai
nagyon színvonalas karácsonyi műsorral,
versekkel, dalokkal kedveskedtek a jelenlé-
vőknek. Jó hangulatban, sokak gyűrűjében
gyulladt fel a negyedik gyertya lángja is és
szórta melengető, szeretettel teli fényét az
ünneplőbe öltözött templomparkra és az oda
látogatókra egészen Vízkeresztig.

NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA

Karácsonyi ünnepség 
az iskolában

A NYÁRSAPÁTI MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS
Iskolában december 21-én tartottak közös
karácsonyi ünnepséget. Az iskola közösségi
oldalán így számolt be a közösségi élmény-
ről: „Közösen, együtt, szeretetben éltük át a
csodát. Minden osztály hetekkel a nagy nap
előtt elkezdett készülődni az év legszebb ün-
nepére, a karácsonyra. A koronavírus-jár-
vány miatt rendhagyó módon, szűk körben,
családiasan vártuk a kis Jézus születését. Is-
kolánk igazgatónője – Horváth Dóra – me-
leg szavakkal köszöntötte az ünneplő kö-
zönséget, majd a meseszép díszlet előtt ad-

Nyársapát
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Szoboravató
JÁSZKARAJENŐ NEVES SZÜLÖTTÉNEK állítot-
tak szobrot hétvégén a falu főterén a Hornyik
Károly téren. A korábbi váci megyéspüspök-
ről, Marosi Izidorról megmintázott alkotást a
testvérközség, Jászalsószentgyörgy ajándé-
kozta a falunak. A szobrot felavatta dr. Var-
ga Lajos váci segédpüspök, aki szavaiban a
főpásztorhoz fűződő emlékeinek adott han-
got. A szoboravatón beszédet mondott Palya
István Kálmán polgármester, Nagy Imre ál-
landó diakónus, plébániaszervező és Szarvák
Imre Jászalsószentgyörgy polgármestere.
Marosi Izidor bár Újkécskén született, ennek
ellenére mindig is karainak vallotta magát.
Középiskolai tanulmányait a szolnoki
Verseghy Ferenc Gimnáziumban, majd a
Váci Piarista Gimnáziumban végezte. 1936–
1937-ben a római Gregoriana Pápai Egyete-
men filozófiát, 1937–1941-ben Vácott teo-
lógiát hallgatott. 1941. június 22-én szentel-
ték pappá. A falu iránt érzett elkötelezettsé-

gét és szeretetét is bizonyítja, hogy első
szentmiséjét is a faluban mutatta be 1941.
június 29-én. 1979. március 5-én váci se-
gédpüspökké nevezték ki. Lékai László esz-
tergomi érsek szentelte püspökké 1979. áp-
rilis 30-án Budapesten. 1987. március 5-én
megyés püspökké nevezték ki. Püspökként
is mindig szívesen látogatott „haza” szülőfa-
lujába és minden felkérésnek eleget tett le-
gyen szó első áldozást vagy bérmálkozást
tartani a helyi római katolikus templomban.
1992. február 11-én vonult nyugállományba.
Kecskemétre vonult vissza. 2003. november
14-én hunyt el. 

Jászkarajenõ

tuk elő műsorunkat. Minden osztály egy ver-
set és egy éneket. Az összetartozás érzése
lengte be a teret. Jó volt látni a csillogó
szempárokat. A csoda itt él bennünk, a lel-
künkben.
Ez a nap sem lett volna ennyire felejthetet-
len az önzetlen emberek felajánlása nélkül.
Köszönjük Kis Miklós polgármester úrnak a

200 szelet dobostortát; az iskolai szülői szer-
vezetnek, hogy idén minden osztálynak ke-
rült ajándék a fa alá 20.000 Ft értékben;
Bimbó Pál képviselő úrnak – a tavalyi évhez
hasonlóan – a szaloncukrot; a Nyársapáti
Gyermekekért Közalapítványnak az osztá-
lyonkénti labdacsomagot és a karácsonyi
égősorokat.”



Csík János 
és barátai Kocséron

DECEMBER 19-ÉN EGY ÉV KIHAGYÁS után is-
mét karácsonyi koncertre gyűltünk össze a
kocséri katolikus templomban. A Miniszter-
elnökség, a Bethlen Gábor Közalapítvány és
a Kocsér Községért és Polgáraiért Alapít-
vány jóvoltából Csík Jánost és művészbará-
tait köszönthettük Kocséron.
A fény felé című adventi műsorban közre-
működött: Auksz Éva színművész, énekesnő,
Őze Áron színművész, Balogh Kálmán –
cimbalom, Bognár András – nagybőgő, Csík
János – hegedű, ének, Ágoston Béla – fúvós
hangszerek. Igazi feltöltődést jelentett min-
denki számára a magával ragadó műsor. A
templom megtelt érdeklődőkkel, valódi kará-
csonyi hangulat alakult ki azon a délutánon.

A koncertet kö-
vetően került
sor a parkban az
utolsó adventi
gyertya meg-
gyújtására.
A karácsonyi fé-
nyek alatt, forralt
bor, forró tea,
pogácsa és fris-
sen sült kürtős-
kalács mellett
még sokáig tar-

tottak a baráti beszélgetések.
Köszönjük a támogatóknak, hogy lehetővé
tették ennek az eseménynek a megrendezé-
sét, és mindenkinek, aki bármilyen formá-
ban hozzájárult a karácsonyi ünnepi délután
sikeréhez.
Kocsér Község Önkormányzata és a magam ne-
vében sikerekben gazdag, boldog új esztendőt
kívánok a Dél-Pest Megyei Panoráma minden
olvasójának!                   HRIAGYEL CSABA polgármester

Falinaptár Kocsérról
ELKÉSZÜLT A 2022-ES KOCSÉRI FALINAPTÁR,
ami megvásárolható a helyi üzletekben 900 Ft-
os áron. „Reméljük, sok helyi és vidéki lakás-
ban, vagy akár a karácsonyfa alatt megtalálható
lesz az A/3-as méretű, színes, spirálozott igé-
nyes kiadvány. Ízelítőül megmutatjuk a jövő évi
naptár fotóit, amelyeket Kasza Csaba Lászlóné,
Kupor Tamás, Rudi Petitjean, Tajti Zsanett és
Utassy György képeiből állítottunk össze.” –
adta hírül a község közösségi oldala.
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ttila barátom a minap felhívott,
hogy: Józsi bá ezt meg kellene ír-
nod, mert ilyet még nem láttam a
városban. Beszálltunk az autóba
és elnavigált, hogy merre menjek.
Igaza volt: az utcán a járda és az

árok közötti részen, 14-szer másfél méteres
sávban gondosan ápolt zöldséges kert volt
látható, ami zöldellt november végén! Le-
nyűgöztek a hatalmas ismeretlen kinézetű
növények, a zöldségek közül csak a borsót
és a zöldhagymát ismertem meg.
Bár a házba becsengettem, de nem jött ki
senki, a szomszéd néni viszont elmondta,
hogy ő maga is csodálja a kis veteményest.
- A szomszédaim kínaiak és onnan hozták a
magokat, csodálatos és hatalmas növények
nőttek belőle. – mondta a néni. 
Néhány nappal később a tulajdonos elhívott be-
szélgetni, ami nem volt egyszerű, mert Ltang
Qian még keresi a magyar szavakat. Több mint
tíz éve élnek Magyarországon, most a Malom-
tó széli áruházban lévő éttermet vezetik.

- Apa nagyon szépen csinálja a kis kertet, de
én is szoktam segíteni neki a gyomlálásban.
A kertben terem borsólevél, kínai káposzta,
amit madzaggal összekötöznek, koriander,
kínai saláták, spenót, tök, zöldhagyma. Ha
egy növényt kiveszünk fogyasztásra, akkor a
helyére rögtön szórunk magot, hogy az is nö-

vekedjen. Sok locso-
lást igényelnek, de
ilyen szép növények
lesznek. – mesélte a
büszke tulajdonos.
A képek november
20-án készültek, szin-
te hihetetlen! Sok em-
ber elmegy a járdán
mellette és észre se
veszi, pedig csodála-
tos látvány, hogy kis
területen, rendezetten,
milyen sok vitamin-
forrást jelentő zöldség
elfér. Gratulálok és
minden jót kívánok a
szorgos gazdáknak! 

JÓZSI BÁ’

a
Ilyen csak egy van!

ITT EGY RAKÁS
LEHETŐSÉGED LESZ!
Logisztikai központunk téged vár! 
Jelentkezz targoncásnak!

karrier.auchan.hu

Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft. GÁZKA

ZÁNOK MÁRKASZERVIZE

Tel.: 0
6-53/31

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



egkereste lapunkat az
abonyi Kovács László,
akitől még december
közepén loptak a háza
udvaráról. Nemcsak az
dühíti fel az idős férfit,

hogy a javítás alatt álló traktorának vitték el
az alkatrészeit, de az is, hogy végül is meg-
találta a szeméttelepen az ellopott eszközök
egy részét, de a tettes még sincs meg. A
rendőrség pedig ócskavas árában határozta
meg az ellopott többmilliós veterán traktor
alkatrészek értékét.
„Meddig kell tűrni még az abonyi lakosság-
nak a „kétlábú róka vagy rókák” lopásait?!
Történt, hogy a lakásom udvarán javítás
céljából szétbontott 60 éves traktorom al-
katrészeit a kerítésen beugrálva tolvajok el-
vitték december közepén. Ez bűncselek-
mény! Feljelentettem a rendőrségen a tet-
test. A rendőrség ki is jött, elmondtam,
hogy mit vitt el a tolvaj: hengerfejek, kor-

mányrudak, önindítók, traktorhűtő! A rend-
őrség szerint mindössze 43 ezer forint az
értéke, de ez ócskavasként értendő! Ha
megvenném, milliós nagyságrendű tétel
lenne, egyenként! Évtizedek óta ezzel szán-
tok–vetek, ezzel dolgoztam, tehát a munka -
eszközemet vesztettem el. 
Néhány nappal később az abonyi ócska -
vastelepen megtaláltam az eltulajdonított ér-
tékes vasakat. Ezek nem lakossági hulladé-
kok, hanem ritka, veterán traktor alkatrészek,
nem lehet összetéveszteni semmivel. Az
ócskavastelepen kértem információt a leadó
kilétéről, de nem kaptam, pedig az átvételkor
könyvelik a bevivő adatait is. Van kamera is,
de nem mutatták meg nekem a felvételt.
A tettes személyiségi jogai többet érnek,
mint a nekem okozott kár? Hetven feletti
nyugdíjasként nekem kell utánamennem a
tolvajnak?” – mondta el a férfi, akit meg-
visel, hogy a rendőrség január elején tárgyi
és személyi bizonyítékok hiányában fel-
függesztette a nyomozást, miközben volna
itt nyom bőven. 
„Most az ügyészségre kerül az ügyem, re-
mélem újra elrendelik a nyomozást.” – re-
ménykedik az abonyi gazda. 

Rendszeresek a lopások Abonyban, a
„kétlábú rókák”, a besurranó tolvajok
nagy károkat okoznak a lakosságnak. 

m
Kétlábú rókák Abonyban

Árnyoldal
60
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NEM TUDNI, HOGY VAN-E ÖSSZEFÜGGÉS a
fenti eset és a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság hivatalos oldalán közreadott hír kö-
zött, de a rendőrség arról számolt be, hogy
letartóztattak Abonyban egy 50 éves férfit,
aki jó ideje, sorra követte el bűncselekmé-
nyeket. Mint írják, „Abony város lakosságá-
nak kedélyeit sorozatos lopások borzolták
2020 nyarán. Lakásokba, élelmiszerboltba
surrantak vagy éppen törtek be, mindent vit-
tek amiben értéket láttak.
A bűncselekménysorozattal kapcsolatba ho-
zott 50 éves K. Zoltán, nem volt ismeretlen
a rendőrök előtt, korábban is követett el ha-
sonló jellegű bűncselekményeket. A férfi
kezén 2020. október 14-én kattant a bilincs,
őrizetbe vették. Akkoriban hat bűncselek-
ménnyel hozták összefüggésbe, kiderült,
hogy bűnös tevékenységét a 44 éves H.

Norberttel és egykori élettársával, a 43 éves
G. Évával követte el.
A bíróság K. Zoltán bűnügyi felügyeletét
rendelte el, megadva neki a lehetőséget,
hogy munkába járjon, társaival szemben lo-
pás vétségének és lopás bűntette kísérleté-
nek gyanúja miatt indított nyomozást a Ceg-
lédi Rendőrkapitányság.
A férfi fittyet hányt a körülményekre, a jobb
élet reményében nem a munkát, inkább a szá-
mára egyszerűbbnek tűnő utat választotta, to-
vábbi lopásokból akarta fenntartani magát. A
nyomozás adatai szerint 2021 decemberében
Abonyban újra lopott. A rendőrök rajtaütöttek,
elfogták és előállították. Az azóta letartóztatott
férfival szemben több rendbeli lopás bűntett-
ének, valamint többrendbeli lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt folytatja le a to-
vábbi eljárást a Ceglédi Rendőrkapitányság.”

Telefontolvajt keresnek!
A CEGLÉDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Bűnügyi
Osztálya lopás vétségének gyanúja miatt
folytat nyomozást egyelőre ismeretlen tettes
ellen. A nő egy ceglédi áruházból lopott te-

lefont a gya-
nú szerint. A
felvételen lát-
ható nő 2021.
november 2-
án 13 óra 30
perc körül
egy ceglédi
á r u h á z b ó l
mobiltelefont
lopott. A
C e g l é d i
Rendőrkapi-
tányság kéri,

hogy aki a képen látható nőt felismeri, je-
lenlegi tartózkodási helyével vagy a cselek-
ménnyel kapcsolatban érdemleges informá-
cióval rendelkezik, hívja a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányí-
tási Központját a 06-1-236-2895 telefonszá-
mon, illetve tegyen bejelentést a Telefonta-
nú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112
központi segélyhívó számon.

Elszaporodó kóbor ebek 
TÖBB UTCÁBAN ELSZAPORODTAK AZ EBEK
és az ingatlantulajdonosok és az állattartók
sem tartják be a felelős állattartás szabálya-
it. – erről Újszilvás Önkormányzata jelente-
tett meg felhívást.
„Az elmúlt időszakban észrevehette a Tisztelt
Lakosság, hogy a Bicskei út mellett és a Ba-
rackos utca elején lévő két ingatlanon elsza-
porodtak az ebek és sem az ingatlantulajdo-
nosok, sem az állattartó nem tartja be az ál-
lattartás szabályait, mely miatt az ebek egy-
re veszélyesebbek az utcán közlekedőkre.
Az ebtartás szabályainak megsértése okán a
hatósági eljárás néhány hete elindult, azon-
ban a jogszabályoknak megfelelő eljárás
végigvitele előtt a szabálytalanul tartott
ebek befogása és elvitele nem valósítható
meg. Az ügy és a probléma megoldása né-
hány héten belül garantáltan megtörténik. 
Addig is kérjük a lakosság kiemelt figyelmét és
óvatosságát az ebekkel kapcsolatban, különös
tekintettel a gyermekekre. Amennyiben idő-
közben valamilyen probléma merül fel, és se-
gítségre van szükségük az említett kutyákkal
kapcsolatosan, kérjük hívják a Mezei Őrszol-
gálatot, a 06/30/529-5383-as telefonszámon.”
– írta az önkormányzati közlemény. 
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Közúti balesetek
KISTEHERAUTÓ ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI
ütközött össze december 9-én délután
Cegléden, a Munkácsy utca és a Déli út ke-
reszteződésében. Az ütközés következtében
a személygépkocsi az árokba csúszott. A
ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították
és átvizsgálták a járműveket, majd meg-
szüntették a forgalmi akadályt.
FELBORULT EGY SZEMÉLYAUTÓ december
25-én délután Abony közelében. A gépkocsi
forgalmi akadályt okozott. A ceglédi hivatá-
sos tűzoltók átvizsgálták, a kerekeire állítot-
ták és áramtalanították a járművet, majd
megszüntették a forgalmi akadályt.
VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT egy sze-
mélygépkocsi január 14-én délután
Abonyban, az Újszászi úton. Az ütközés kö-
vetkeztében az oszlop eltört. A gépkocsiban
egy ember utazott, önerejéből elhagyta az
autót. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramta-
lanították és átvizsgálták a járművet, majd
biztosították a helyszínt.

ÚTESTRŐL LESODRÓDOTT, ÁROKBA HAJTOTT
és az oldalára borult egy személygépkocsi
január 14-én reggel Csemőn, a Ceglédi úton.
A gépkocsiban egy felnőtt és egy gyermek
utazott, mindketten a roncsba szorultak. A
ceglédi hivatásos tűzoltók a két embert a
roncsból kiszabadították, majd áramtalaní-
tották és átvizsgálták a járművet.
ÁROKBA HAJTOTT ÉS AZ OLDALÁRA BORULT
egy személygépkocsi december 27-én este
Cegléden, az Unghváry László utcában. A
gépkocsiban három ember utazott, mindany-
nyian önerejükből elhagyták az autót, a gép-
kocsi forgalmi akadályt okozott. A ceglédi
hivatásos tűzoltók áramtalanították és át-
vizsgálták a járművet, majd megszüntették a
forgalmi akadályt.
HÁROM SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ösz-
sze január 13-án délután Nagykőrösön, a
Pótharaszti úton. Az összetört autók forgal-
mi akadályt okoztak. A nagykőrösi önkor-
mányzati tűzoltók egy embert a roncsból ki-
segítettek, majd áramtalanították és átvizs-
gálták a járműveket. – tájékoztatott Csám-
pai Attila a Pest Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság megyei szóvivője.  

Tűzcsapot ütöttek ki
KICSAPTAK EGY TŰZCSAPOT a Pipa-Hajnal-
Napkelet utcák kereszteződésében Nagykő-
rösön január 4-én. 
Az Önkormányzati Hírek Nagykőrös infor-
mációi szerint „egy kamionos döntötte ki azt
a tűzcsapot a Pipa-Hajnal-Napkelet utcák
kereszteződésében, mely következtében a
víz gyakorlatilag elmosta az utcát, a szik-
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kasztó árkok pedig megteltek. Úgy tudjuk,
hogy az elkövető ezután lazán elhajtott a
helyszínről. A helyszínre rendőrök is érkez-
tek helyszínelni. A BÁCSVÍZ szakemberei
megkezdték a víz elzárását, azonban ezt
több ponton meg kell tenniük, emiatt szaka-
szos vízelzárás várható, de a terület egészét
nem fogja érinteni általános vízhiány. Mint
az képeinken is látható, brutális erővel indult
meg a víz, fel kellett, hogy tűnjön a kamio-
nosnak, hogy kidöntötte a tűzcsapot, min-
denesetre úgy tudjuk, hogy vannak helyszí-
ni kamerafelvételek, így meglehet az elkö-
vető.” – írta a nagykőrösi hírportál. A hely-
reállítás idejére fokozott figyelmet kérnek a
közlekedőktől az érintett szakaszon. 

Poénból törték le tíz autó
tükrét Nagykőrösön

A NAGYKŐRÖSI RENDŐRÖK ELFOGTÁK azt a
18 éves fiatalembert és 16 éves társát, akik

„poénból” tíz parkoló jármű tükrét rongálták
meg, ezen felül kettőt el is loptak.
Autója megrongált visszapillantó tükréről tett
bejelentést egy nagykőrösi tulajdonos dec-
ember 30-án hajnalban. Nem sokkal később
sorra érkeztek hasonló tartalmú bejelentések. 
Négy nappal később a település egyik utcá-
jában gondtalanul sétálgató fiatalok elé
rendőrök toppantak. A meglepetés ereje ha-
tott, ellenállást egyikük sem tanúsított. Elő-
állítás, kihallgatás következett. Az idősebb
otthonában tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak.
Beismerő vallomást tettek. Állításuk szerint
együtt ötlötték ki, hogy poénból autókat ron-
gálnak, és lerugdossák a tükröket. A két, ké-
sőbb lefoglalt alkatrészre semmi szükségük
nem volt, ha már a kezükben maradt, elvit-
ték. A kocsik tulajdonosainak több százezer
forintos kárt okoztak a tettesek, ellenük lo-
pás, garázdaság, valamint rongálás miatt in-
dult eljárás. Forrás: Police.hu 

Tűzeset Nagykőrösön
KIGYULLADT EGY 40 NÉGYZETMÉTERES, la-
kott melléképület december 17-én reggel
Nagykőrös külterületén. A tűzoltók kiérke-
zésekor az épület teljes egészében égett. A
tüzet a nagykőrösi önkormányzati és a ceg-
lédi hivatásos tűzoltók eloltották, majd át-
vizsgálták a kiégett melléképületet. A tűzben
kettő gázpalack felhasadt, egyet pedig az
egységek hoztak ki a lángok közül.
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Kerékpárost ütöttek el
BALESET TÖRTÉNT JANUÁR 12-ÉN SZERDÁN
reggel nyolc óra előtt Cegléden az Árpád ut-
ca és a Selyem utca kereszteződésében, ahol
kerékpárost ütöttek el. A sérült középkorú
hölgy a mentők kiérkezéséig, közel 15 per-
cig feküdt az út közepén. Eszméleténél volt,
de mozdulatlanul fekve maradt a hideg asz-
falton, mert fájlalta a gerincét, nem akart
megmozdulni. A néhány percen belül kiér-
kező helyszínelő rendőrök meleg takaróval
takarták le.
A szemtanúk szerint a baleset oka az lehe-
tett, hogy a még alacsonyan álló nap élesen
vakított a közlekedők szemébe és az autó
szélvédője sem volt megfelelően letisztítva. 
Utólag – a balesetről készült videóból – ki-
derült, a hölgy szabályosan haladt kerékpár-
jával, amikor a félig fagyott szélvédőn át őt
nem látó sofőr elütötte. Az érintett útszaka-
szon elterelték a forgalmat. A mentők a sé-
rültet hordágyon vitték el a helyszínről.
A család a baleset napján közleményt jutta-
tott el lapunkhoz: „A videón is látható az
autó sofőr oldali ablaka le van húzva, még
pedig azért, mert le volt fagyva! Nem csak
az ablak, hanem a szélvédő is. Ezért a sofőr
nem vette/vehette észre a kerékpárral szabá-
lyosan közlekedő édesanyánkat, aki súlyos
gerinc sérülést szenvedett a baleset követ-
keztében. Tél van, ezért arra kérünk minden
autóst, hogy mielőtt elindul az autóval, ol-
vassza le a jeget az ablakokról!”

Halálos lakástűz
DECEMBER 13-ÁN HÉTFŐN REGGEL HAT óra-
kor riasztották a tűzoltókat, hogy egy két-
szintes, száz négyzetméteres családi ház al-
só szintjén lévő szoba gyulladt ki Cegléden,
a Vas utcában. 
A riasztást követően perceken belül három
járművel tizenegy tűzoltó érkezett a hely-
színre. Ekkor már csak kisebb tűz volt a hu-
szonöt négyzetméteres szobában, ahol az
ágy, a bútorok és egyéb berendezési tárgyak
égtek, ám az egységek rövid idő alatt eloltot-
ták a lángokat – olvasható a Katasztrófavé-
delem közleményében. A tűzzel érintett szo-
bában, az ágy mellett, a földön fekve egy
idős embert találtak a tűzoltók, akinek az éle-
tét a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett
már megmenteni. A katasztrófavédelem tűz-
vizsgálati eljárás keretében vizsgálja a tűz
keletkezésének okát és a körülményeit. 

Gázvezeték sérült meg
FŰKASZÁLÁS KÖZBEN MEGSÉRÜLT egy gáz-
vezeték hétfőn délelőtt Cegléden, a Külső
Jászberényi úton december 27-én. A megsé-
rült vezetékből szivárgott a gáz. A ceglédi
hivatásos tűzoltók lezárták a területet, feszí-
tővágó segítségével összeszorították a veze-
téket, ezzel ideiglenesen megszüntették a ki-
áramlást, majd biztosították a helyszínt a
gázművek kiérkezéséig. A végleges javítás-
ról a gázművek szakemberei gondoskodtak.
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ceglédi fuvarozó vállalkozó hob-
biként kezdett quadozni néhány
évvel ezelőtt, de azon kapta ma-
gát, hogy egyre több hétvégén jár-
ja az erdőt-mezőt, majd motocross
pályán is kipróbálta ma-

gát. Felesége dr. Gyarmati Judit és
barátja-sporttársa Karai Joci biztatá-
sára versenyezni kezdett – először
quadcross kategóriában. 
Az eredmények nem is maradtak el:
2017-ben mind a magyar, mind a szlo-
vák bajnokságban 2. lett, és megnyer-
te a Hungarian Quad Challange-t. 2019-ben pe-
dig a horvát bajnokságban lett kategóriájában
ezüstérmes. 2018-19-ben a magyar válogatott
tagja volt a csapat világbajnokságon. 2021-ben
azonban kategóriát váltott.
- Tavaly vettem egy tereprally quadot és renge-
teg hétvégi gyakorlás mellett edzőterembe is jár-
ni kezdtem. – meséli Balog László – A belefek-
tetett energiával párhuzamosan meg-
érkeztek az eredmények is: 2021-
ben 6 futamból hármat

megnyertem, 

kettőben második lettem, egyben harmadik – ez-
zel az eredménnyel lett az enyém a bajnoki trófea. 
- Hogy kell elképzelni egy ilyen versenyt?
- Egy-egy versenysorozat 6 futamból áll, ezek
egyenként 300-600 km hosszúságúak és az or-
szág több pontján találhatók. A futamokat 2-3
nap alatt kell teljesíteni. A quadok 130-140-nel
száguldanak a terepen, miközben térkép alapján
kell navigálni – tehát ez nem egy veszélytelen
sport! A szakaszok között szerelő nézi át és eset-
leg javítja a járművet. A gyakorlat érdekében
minden hétvégén quadozok, de a mentális és fi-
zikai erőnlét is nagyon fontos, ezért heti 2-3 al-
kalmat az edzőteremben edzek. 
- Milyen jövőbeli terveid vannak?

- Reálisan látom a helyzetem, tu-
dom, hogy 7-8 évem van még eb-
ben a sportban. A terveim között a
Párizs-Dakar verseny szerepel,
amelyhez támogatókat is keresek,
mert a quad versenyzés nagyon
költséges technikai sport. Az alkat-
részek, a gumi, a benzin, a szerviz,

a szerelő, az utazás, szállás, mind nagyon sok-
ba kerül, ahogy a felkészítő versenyek is. A
„Dakar” egy 7-8 ezer kilométeres stratégiai
rally, előtte a Marokkó-rally a maga 2000 ki-
lométerével a bemelegítés. Célom persze nem
az, hogy megnyerjem ezt a versenyt, hanem
hogy tisztességesen helytálljak és dicsőséget
hozzak Ceglédnek és hazámnak. Meg-
próbálom és küzdök érte – ahogy
az életben mindenért – a csalá-
dom és a sporttársak támogat-
nak mindenben.

Kevesen tudják, hogy Cegléden él és
a környéken gyakorol a tereprally
quad magyar bajnoka. Balog László
profi szinten, de amatőrként verse-
nyez. A Karai Motorsport versenyző-
je 2021-ben magyar bajnok lett te-
reprally kategóriában.

a

Ceglédtől Dakarig
Sport



Lőrincz Tamás százados
az év sportolói között

A MAGYAR BIRKÓZÁS KLASSZISA, az idén
olimpiai és Európa-bajnoki címet szerző
Lőrincz Tamás százados bejutott az Év
Sportolója gálán a legjobb három közé, az
úszó Milák Kristóf és a kardvívó Szilágyi
Áron társaságában. A Magyar Sportújság-
írók Szövetsége végül, az idén harmadik
olimpiai aranyát begyűjtő Szilágyi Áront vá-
lasztotta a 2021-es év férfi sportolójának.
Lőrincz Tamás százados 2018 óta, immár
négy éve tagja a Magyar Honvédség Sport-
századának.

Lőrincz Viktor folytatja
FOLYTATJA A BIRKÓZÁST LŐRINCZ VIKTOR,
már készül a jövő áprilisban megrendezendő
Európa bajnokságra – erről cikkezett a
borsonline.hu. Az olimpiai második kötött-
fogású, 87 kilós Lőrincz Viktor elmondta, te-
hetséges fiatalokkal kell küzdenie a helyéért.

„Folytatom,
persze 87 kg-
ban sem adják
majd ingyen a
rajtlehetősé-
get, azaz lesz
válogató mér-
kőzésem bő-
ven” – fogal-
mazott a Hon-
véd klasszisa,
aki vb-n szer-
zett ezüst- és
bronzérmet, az öreg kontinens bajnokságán
pedig állt a dobogó csúcsán, nem beszélve to-
vábbi egy-egy ezüst- és bronzmedáljáról. Vi-
szont alaposan feladhatja neki a leckét Takács
István felnőtt vb-ötödik helyezett, junior vi-
lág- és Európa-bajnokunk.” – írta a Bors. 

Teqpong arany! 
CSODÁLATOS SIKERREL ZÁRULT A TEQPONG
Masters 2021. a ceglédi Zakar Kristóf szá-
mára. A világranglista nyolc legjobb férfi és
öt női játékosa vett részt a nem hivatalos vi-
lágbajnokságon, ami meghívás alapján tör-
tént. Minden országot egy ember képvisel-
het nemenként. Kristóf, mint első kiemelt
vett részt a versenyen. A csoportmeccseken
román és észt ellenfelét is legyőzte 3:1
arányban. Az elődöntőben a litván 2019-es
világbajnokot szintén 3:1-re verte. A döntő-
ben végképp nem hagyott kérdést, 3:0-ra
győzte le a szintén nagyszerű játékost, az
osztrák Kiessling-et. CTV
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