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D R I V E  TO G E T H E R

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 márkakereskedéseinkben!

A kormány mögé ülve Ön is azonnal megtapasztalhatja, hogy a frissített Mazda CX-5 ugyanabban  
a szellemben készült, mint a világ legnépszerűbb roadstere, a Mazda MX-5. A dinamikus vezetés 
terén szerzett tapasztalatainkat használtuk fel, hogy megalkossunk egy olyan szabadidő-autót, ami 
kitűnik a tömegből. Amelynek megjelenése kiemelkedően stílusos. Az egyedülálló Soul Red Crystal 
fényezés és a csúcsminőségű anyagokból készített belső tér gondoskodik róla, hogy a Mazda CX-5 
Takumi Plus mindenfajta elvárást túlszárnyaljon.

STÍLUSOS SZABADIDŐ-AUTÓ, 
EGY ROADSTER LELKÉVEL

2022 MAZDA CX-5

ZAKAR ÉS TÁRSA KFT.
WWW.ZAKARAUTO.HU

2700 Cegléd, Külső Jászberényi út 48. 
telefon: 06 53/505-911

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

asztytlagfogombinált ái kerintTP sz-5 WL-5 WLTP szda CXMaz
elnek.éttt nem minősül ajánlaörű,eljes kt nem tAz ajánla

  
 

 
 

 

 

 

/km.ás: 151–192 gtag-kibocsáosany kárás: 5,8–8,4 l/100 km,
edéseinkben!eskerdeklődjön márkakől érekrészlet A relnek.
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ebruár 15-én délelőtt a Fidesz aktivistái aláírást gyűj-
tött a piac előtt a Kossuth téren, ahol látogatást tett
Orbán Viktor miniszterelnök is. A szűk fél órában,
amit eltöltött a helyszínen Földi László országgyűlé-
si képviselő jelölttel beszélgetett és szelfik is készül-
tek a spontán odasereglett járókelőkkel.
A látogatásról a miniszterelnök posztolt is a face -

bookján. „Aláírásgyűjtéssel indult a reggel Cegléden – szá-
molt be róla ma reggeli Facebook-posztjában a miniszterel-
nök. Orbán Viktor egy szójátékkal a Fidesz helyi országgyű-
lési képviselőjét, Földi Lászlót ajánlotta a Pest megyei tele-
pülés lakóinak figyelmébe. – A mi Földink! Hajrá, Földi
László! – szerepel a kormányfői oldalon megosztott képen. A
kormánypártok helyi politikusa négy évvel ezelőtt 51,6 szá-
zalékkal, magabiztosan nyerte meg a Pest megyei 12. számú
egyéni választókerületet.” – számolt be a Magyar Nemzet.

FÖLDI LÁSZLÓ, JELENLEGI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐT in-
dítja a kormánypárt az áprilisi választásokon a ceglédi köz-
pontú Pest megyei 12. választókerületben.
„A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt országos vá-
lasztmánya a választókerület helyi szervezeteinek javaslata
alapján országgyűlési képviselőjelöltnek választottak. Kö-
szönöm a megtisztelő bizalmat! Ahogy eddig, úgy a jövőben
is minden erőmmel a választókerületért fogok dolgozni. Kö-
zösen meg fogjuk védeni minden eddig elért eredményünket,
mert Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra!” – írta
Földi László a közösségi oldalán.
Földi László a hivatalos kampánykezdet napján február 12-én
bejelentette, hogy megvan az induláshoz szükséges 500 ajánlá-
sa, de folytatják az aláírásgyűjtést a választókerület településein.

f
Itt járt Orbán Viktor 

Kiadó: Panoráma Média Kft.
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lőször a Pest megyei 12. körzet
ellenzéki jelöltje mondott beszé-
det. Zágráb Nándor elmondta:
a vírushelyzet miatti ellehetetle-
nülés, valamint az egészségügyi
rendszer problémái és a pénz el-

értéktelenedése gyakorta visszatérő témák a
falvakban tett látogatáskor a választók ré-
széről, ahogy az ukrajnai helyzet is.
- Szükség van a vitára, az érvek ütköztetésé-
re és nemcsak az Orbán Viktor és Márki-Zay
Péter viszonylatában, hanem a képviselője-
lölti szinten is. Ezért vitára hívom ki Földi
László országgyűlési képviselőt, mind a 10
választókerületi településen! – fogalmazott
Zágráb Nándor.
Ezután Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterel-
nök-jelölt vette át a szót és Kossuth ismert,
Cegléden elmondott beszédének szavaival kö-
szöntötte a ceglédi hallgatóságát. Beszédében
kifejtette: Cegléd hagyományosan ápolja
Kossuth kultuszát és annak idején 2000 ember
csatlakozott a felhívásra, akik a polgári értéke-
ket fontosnak tartották és harcolni akartak érte.
- Ma 174 évvel később még mindig befeje-
zetlen a polgári forradalom, amit akkor in-
dítottak, Magyarország még mindig nem ér-
kezett meg azokhoz az eszményekhez, amiért
Kossuth-ék küzdöttek. Kossuth 1848-ban azt
kérte, hogy ragadjanak fegyvert és küzdje-
nek vele a szabadságért, mi most nem ezt
kérjük, hanem, hogy áldozzanak az idejük-
ből aktivistaként és támogassanak minket

akár adományokkal is. – mondta a szónok. 
Márki-Zay Péter beszédében a kormány jár-
ványkezelését kritizálta, de szót ejtett a „fideszes
kampánygyárak” hazugságairól, a korrupció tö-
meges voltáról, a magyar gazdaság helyzetéről
és beszámolt Hódmező vásárhelyen polgármes-
terként elért eredményeiről is. 
- Amikor itt a téren kezet fogtam Önökkel,
egyikük azt mondta, nagy hiba volt a 40 %-ot
mondanom, hogy annyi esélyem van nyerni –
utalt a miniszterelnök-jelölt a megjelent hí-
rekre. - A Financial Times riportere kérdé-
sére azt mondtam, londoni elemzők szerint
40 % esélyem van és ki vagyok én, hogy
megkérdőjelezzem őket. Három választáson
indultam és három választáson nyertem. Az
előző három indulásnál 0 % esélyem volt és

mind a háromnál 57 %-kal nyertem. Most
igen jó esélyekkel indulok és ha így folytató-
dik a sorozat, akkor április 3-án 57 %-kal
fogjuk legyőzni Orbán Viktort. – zárta be-
szédét a figyelmet megköszönve. 
Zábráb Nándor ezután egy idős mozgáskor-
látozott hölgyet kért a színpadra, aki el-
mondta, hogy a járvány miatti várólista
hosszabbodások miatt 8 hónapot kellett vár-
nia a gerincműtétére, aminek maradandó
egészségkárosodás lett az eredménye. Ez-
után biztatta hallgatóságát, támogassák a
miniszterelnök jelöltet, aki ígéretet tett az
egészségügy megreformálására és a várólis-
ták rövidítésére. 

Országjáró körútja során Ceglédre ér-
kezett Márki-Zay Péter, akinek Zágráb
Nándorral közös sajtótájékoztatóján
többszáz – főként idősebb korú – ér-
deklődő gyűlt össze a Kossuth téren, a
Dózsa szobornál. 

e

Márki-Zay Péter kampányolt
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Aláírásgyűjtés a 
Mi Hazánk pártnál

„EGY NAP ALATT, SZOMBAT DÉLUTÁNRA
összegyűlt a szükséges ajánlás mennyiség.
Pénz nélkül, oligarcha nélkül, külföldi fi-
nanszírozók nélkül, kétes adatbázisok nél-
kül, szabályosan kopogtatva, ellenfeleket
tiszteletben tartva senki ellen, Magyar -
országért. Köszönöm mindenkinek az aján-
lásgyűjtésben nyújtott segítséget!” – tette
közzé a Mi Hazánk Cegléd közösségi olda-
la, hogy összegyűlt a szükséges ajánlás
Bartha Barna jelöltté válásához. 

JANUÁR 23-ÁN CEGLÉDEN TARTOTT lakossá-
gi fórumot a Mi Hazánk Mozgalom Pest Me-
gye 12. számú választókerületi országgyűlé-
si képviselő-jelöltje Bartha Barna és minisz-
terelnök-jelöltje Toroczkai László. Bartha
Barna bemutatkozásában elmondta egy
tápiószőlősi tanyán él öt gyermekével, kis-
vállalkozó és társvezetője a Magyar Önvé-
delmi Mozgalomnak. A Mi Hazánk Mozga-
lom ceglédi szervezetének, valamint a párt
Nemzetpolitikai Kabinetének vezetője azt
vallja, pártja az egyedüli politikai erő, amely-
nek eltökélt célja mentesíteni a politikát a
mellébeszéléstől, a parttalan vitáktól, üres
ígéretektől, bűnözőktől. Véleménye szerint
pozitív változást a társadalomban kizárólag
alulról felfelé lehet és kell elindítani.
Toroczkai László ásotthalmi polgármester
miniszterelnök-jelölt beszédében elmondta,
bár a média ellenük van, minden körzetben
jelöltet állítanak majd és remélik, hogy
„mint egyetlen esély, a harmadik erő” ko-
moly szerephez jutnak a Parlamentben. 
Bartha Barna sajtótájékoztatót tartott február 1-
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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!

A fórum végén lehetőséget adtak kérdésekre.
Horváth Tiborné korábbi MSZP-s önkor-
mányzati képviselő kért szót, aki elmondta: hi-
ányolja a konkrét programismertetést a kam-
pányból. Arra is kérte Márki-Zay Pétert, hogy
nem ugorjon minden kormányprovokációra,
ezzel kompromittálva magát, hanem bízza ma-
gát a kommunikációs szakemberekre. 
A rendezvény után a politikus közös fotókat
készített a résztvevőkkel. Az autójához tart-
va Bohár Dániellel, a Pesti TV munkatársá-
val kisebb szóváltásba keveredett, miközben
az úttesten haladva válaszolt a riporter pro-
vokatív kérdésekre. 

Soros pénz, ingyen sör
A KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT IS INDUL az áp-
rilis 3-ai országgyűlési választásokon. Vá-
lasztókerületünkben Kis Viktor gyűjti az
ajánlásokat a jelöltté váláshoz.
„Garantáljuk, hogy mindent megígérünk!
Egy passzivistánknak köszönhetően lehet,
hogy még ingyen sörünk is lesz a Soros pén-
zen, matricán, narancsbőrbe bújt narancson,
virágmagon és fűmagon kívül.” – invitálta a
támogatókat a párt a közösségi oldalán. 



jén is a január 30-ai szélviharkárok kapcsán,
ugyanis a katolikus templom tetejét is megron-
gálta a vihar. A Mi Hazánk Mozgalom ország-

gyűlési képviselőjelöltje arra kérte a helyi ön-
kormányzati képviselőket illetve a választókerü-
let képviselőjét, segítsék a tető helyrehozatalát.
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A NÉP is jelöltet indít
ÚJABB PÁRT ÉS JELÖLT INDUL a Pest megyei
12. választókerületben az idei országgyűlési
választásokon. Andriska István, aki egy
ceglédi étterem tulajdonosa és séfje a Nor-
mális Élet Párt színeiben indul a választáson
és február 12-én a párt alapítójával Gődény
Györggyel gyűjtött aláírásokat a Szabadság
téren. Andriska István néhány napja kapott
felkérést az indulásra, erről közösségi olda-
lán számolt be:
„Ha egy hete valaki azt mondja, hogy parla-

menti képviselőnek fogom magam jelöltetni, ki-
röhögöm. Most pedig itt ülök a plakátok és
szóróanyagok között és azon gondolkozom, mit
keresek én itt? A múlt hét derekán megkerestek,
hogy annak az embernek, akit figyelemmel kö-
vetek egy éve lennék-e a parlamenti képviselő-
je itt a 12. körzetbe.” – írta az étteremvezető,
aki hozzátette: „47 éves vagyok, de legalább
80 éves ember életét leéltem már. Igen, féltem
az üzletem, a 19 kollegám jövőjét. Viszont a je-
lenlegi ellehetetlenített helyzetben szerintem
csak ők, mi szeretnénk a népet képviselni és ki-
vezetni ebből a fertőből.”

Kilenc jelölőszervezet
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI választókerüle-
ti választási bizottság tagjainak és póttagjai-
nak eskütételére és alakuló ülésére került sor
február 16-án a ceglédi városházán. A bi-
zottság tagjait (Farkasné Dr. Piroska Emőke,
Dr. Gyarmati Katalin, Rajta László) és pót-
tagjait (Volter Etelka, Tűri László) az előző
napi ülésén választotta meg a képviselő-tes-
tület. Akkor elhangzott: Pest Megye 12. szá-
mú OEVI vezetője, Dr. Diósgyőri Gitta cím-
zetes főjegyző tájékoztatása szerint 9 jelölő-

szervezet jelentkezett ajánlóívekért, ebből
eddig 3 párt hozta vissza a szükséges 500
ajánlást.
A választási bizottság alakuló ülésén ezért
nyilvántartásba vették Bartha Barna (Mi Ha-
zánk Mozgalom), Földi László (Fidesz-
KDNP) és Zágráb Nándor (Jobbik
Magyarországért Mozgalom, DK, a Mo-
mentum Mozgalom, MSZP, Párbeszéd
Magyarországért, LMP) országgyűlési kép-
viselőjelölteket is. Ők ugyanis már össze-
gyűjtötték és leadták az 500 érvényes aján-
lást. CEGLÉD VÁROS OLDALA





sajtótájékoztatón részt vett és
felszólalt: Földi László, Pest
megye 12. számú választókerü-
let országgyűlési képviselője, dr.
Szeberényi Gyula Tamás, Bács-
Kiskun megye 2. számú válasz-

tókerület egyéni országgyűlési képviselője-
löltje, Kecskemét alpolgármestere, Sze -
mereyné Pataki Klaudiát, Kecskemét pol-
gármestere, dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös
polgármestere, és Pántya József, a NIF Zrt.
útfejlesztési igazgatója.
A sajtó képviselőit elsőként köszöntő Földi
László országgyűlési képviselő elmondta: a
most kezdődő beruházás a 441. sz főút
Kecskemét elkerülő és a Nagykőrös közötti
szakasza. Ez a 10 km a főút legforgalma-
sabb és legrosszabb állapotban lévő része,
ezért kezdődik itt a felújítás.
A NIF Zrt. beruházásában a fejlesztés során
a főút egy jelentős kecskeméti
szakaszát négysávosra bővítik,
emellett a 445-ös kecskeméti
északi elkerülő és a nagykőrö-
si Téglagyári utca közötti 7,29
km-en a meglévő 2×1 sávos
burkolatot megerősítik. A pro-
jekt keretén belül 2 körforgal-
mat építenek Nagykőrösön. A
beruházás teljes költsége 8.495
milliárd Ft hazai forrás. A
munkát 2022 februárjában
kezdik meg és várhatóan 2024.
év elején adják át a forgalom-
nak. 
A képviselő türelmet kért a köz-

lekedőktől és hozzátette: a Nagykőrös és
Cegléd közötti rész esetében a tervezés zajlik
és a kerékpárút és az első szakasz befejezése
után kerül sorra. 
- Fontos kiemelnem, hogy a kormányzati
szándéknak megfelelően hamarosan Nagykő-
rös is közvetlenül bekapcsolódik az ország
vérkeringésébe, hiszen jól halad az M44
gyorsforgalmi út fejlesztése, ami a Nagykőrös
mellett létesített csomópont kapcsán Nagykő-
röst is közvetlenül beköti a gyorsforgalmi út-
hálózatba. Ez óriási lehetőség a településnek:
ez az M4 kapcsán látszik Cegléd és Abony
esetében is. – zárta beszédét a képviselő.
Dr. Czira Szabolcs Nagykőrös polgármes-
tere is üdvözölte a projekt indulását: „Két-
ségtelen, régi feladat már a 441-es főút
megújítása. A számadatok is jól mutatják, az
út hatalmas forgalmat bonyolít, amely for-
galom egyre csak növekszik. Munkahelyre,
iskolába utazás, vásárlás, vásározás, szóra-
kozás, vagy éppen hivatalos ügyek intézése,
számos élethelyzet, számos ok, amiért hasz-
nálják ezt az utat, ami igazán megérett már
a megújulásra.” – fogalmazott Nagykőrös
polgármester.

Február 15-én Kecskeméten tartottak
sajtótájékoztatót a 441-es főút Kecs -
kemét elkerülő és Nagykőrös közötti
szakasz fejlesztéséről. 

a
Kezdődik a 441-es út felújítása
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Mit rejt a föld 
a 441-es főút mentén?

A KÖZLEKEDŐK BIZONYÁRA FELFIGYEL-
TEK rá, hogy Nagykőrös és Kecskemét kö-
zött, a 441-es számú főút mentén több he-
lyen földkupacok tűntek fel 2021. év vé-
gén. Lukács Nikoletta régésszel a terüle-
ten folyó régészeti kutatásról beszélgetett a
nagykoros.hu oldal.
„A 441-es út előzetes régészeti munkálata
zajlik, amelyet már 2018-ban elkezdtek te-

repbejárásos módszerrel a Várkapitányság
Zrt. munkatársai. Akkor a felszíni leletek
alapján az út mentén és annak környékén tíz
lelőhelyet azonosítottak. Az első próbafeltá-
rások most történnek. A lelőhelyek főként a
szarmata kor különböző időszakaira keltez-
hetőek. A szarmaták Kr.u. 1. évszázad első
felében jelennek meg a Kárpát-medencében
és a 4. században a hunok által indított nép-
mozgás indítja útnak őket. Találtunk olyan
szarmata településnyomot, ahol érem is elő-
került az objektumból. Az éremről tudjuk,
hogy Kr.u. 348 és 350 között készítették, te-
hát egy késő szarmata településről van szó.
A többi lelőhelyen pedig a kerámia anyag
alapján tudjuk népcsoporthoz és időszakhoz
kötni a településnyomokat. Elmondható,
hogy itt a 441-es út mentén, szép sorjában
hat szarmata településre bukkantunk, ame-
lyek feltehetően nem egy időben léteztek. Fő-
ként árkokat és a szarmatákra jellemző méh-
kas alakú vermeket találtunk, illetve egy kül-
ső kemence és egy körárkos temető részlete
is előkerült.” – számolt be a régész.
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ÍZi Ebédrendelés
2022. február 21 - 25.

0621/200-0220
www.izimenu.hu

8. hét 2022.02.21 - 02.25.

RENDELÉS MÓDJA:
• e-mailben: rendeles@izimenu.hu
• telefonon: 0621/200-0220
MEGRENDELÉS HATÁRIDEJE:
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FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS:
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Újszilvási lehajtó az M4-re
TERVEZÉS ALATT ÁLL AZ ÚJSZILVÁSI lehajtó
az M4-es úton – a hírről Földi László or-
szággyűlési képviselő számolt be a közössé-
gi oldalán.
„A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
szerződést kötött az UVATERV Zrt-vel az M4
gyorsforgalmi út – 3119 j. összekötő út ke-
resztezésénél rejtett csomópont (Újszilvási
csomópont) tervezésére. A csomópont terve-
zését és kivitelezését nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt beruházássá nyilvánították.
A tervezett új lehajtó a gyorsforgalmi út
„Abony pihenő” területén keresztül vezet
majd Újszilvás, illetve Abony felé. Ezáltal
könnyebb lesz a le- és felhajtás az M4-es
gyorsforgalmi autóútra.” – írta a képviselő.

Parkolók és biciklitárolók
a vasútállomáson

A BUDAPESTRE ÉRKEZŐ VASÚTVONALAK
mentén 48 állomáson – köztük Cegléden is –
több mint 3000 P+R-parkoló és 2000 B+R-bi-
ciklitároló tervezését kezdik meg – jelentette
be Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agg-
lomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. A
BFK már négy céggel (vagy inkább konzorci-
ummal) meg is állapodott a tervezést illetően.
Ahogyan azt a Portfolio írja, az agglomeráci-
ós tömegközlekedés egyik legfontosabb eleme
az elővárosi vasútfejlesztés. A vasút viszont
csak akkor lesz versenyképes, ha a rövidebb
menetidő, a korszerűbb utas tájé koztatás és az
új, alacsonypadlós, légkondicionált motorvo-

A PATENT Kft. az alábbi 
szakterületere keres munkatársat:

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI VEZETŐ
Feladatok:
• Cégünk minőségirányítási rendszerének fenntartása, fej-

lesztése, vezetése (ISO 9001)
• A társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a

minőségirányítási feladatokra vonatkozó érvényesítése,
• Gyártóművi jogosultságok és bizonylatoltságok karban-

tartása, időszakonkénti megújítása (ISO 9001, ASME Sec.
VIII. Div. 1. U stamp, AD 2000 Merkblatt HPO and DIN
EN ISO 3834-2 / MSZ EN ISO 3834-2, MSZ EN
15085:2008.)

• Külső és belső auditok előkészítése és lebonyolítása a
szakágak támogatásával,

• Gyártmányink minőségbiztosítási dokumentációjának el-
készítése, a teljes műszaki dokumentáció összeállítása,

• Minőségügyi reklamációk kivizsgálása.
Követelmény:
• Felsőfokú, szakirányú, legalább 5 év munkatapasztalat az

adott területen,
• Tárgyalóképes angol nyelvtudás,
• Rendelkezni kell az önálló munkavégzés képességével és

erős kooperációs készséggel.

Cím: Cegléd, Bürgeház dűlő. 
Az önéletrajzokat küldjék a Burovincz@patent.hu – ra.
Ügyintéző: Burovincz János - Telefon: 06 30 928 2353

MARKETING ÉS 
KERESKEDELMI REFERENS

Feladatok:
• A kereskedelmi vezető támogatása operatív feladatok-

ban,
• Az értékesítési folyamatok támogatása angol nyelvű és

magyar kommunikációval,
• A beszerzési folyamatok segítése külföldi beszállítókkal

és alvállalkozókkal történő kommunikáció biztosításával,
• A megrendelőkkel folytatott értékesítési és gyártásközi

kommunikáció biztosítása a Műszaki Osztály számára,
• Műszaki és kereskedelmi levelezések fordítása,
• Marketing és kreatív feladatok ellátása, marketing part-

nerek koordinálása.
Követelmény:
• Felsőfokú iskolai végzettség, tárgyalóképes angol nyelv-

tudás írásban és szóban, kitűnő kommunikációs alapké-
pesség. Rendelkezni kell az önálló munkavégzés képes-
ségével és erős kooperációs készséggel.

Cím: Cegléd, Bürgeház dűlő. 
Az önéletrajzokat küldjék a mozes.geza@patent.hu – ra.

Ügyintéző: Mózes Géza - Telefon: 06 30 439 0002



natok mellett könnyen át is lehet rá szállni. Ezt
segíti, ha minden egyes megállóban van kellő
számú parkoló, ahol biztonságosan ott lehet
hagyni az autót és a biciklit.
A problémát orvosolandó 48 forgalmas
helyszínen több mint 3000 parkolót és 2000
biciklitárolót építenek, megduplázva ezzel a
férőhelyek számát. Mindebben nyolc elővá-
rosi vasútvonal érintett: a hegyeshalmi, a
székesfehérvári, a pusztaszabolcsi, a kun-
szentmiklósi, a ceglédi, az újszászi, a hatva-
ni és a szobi vasútvonal. 

Újabb fejlesztések a
gyógyfürdőben

A TAVALYI ÉVET ÉRTÉKELŐ ÉS AZ IDEI ter-
veket bemutató cikk jelent meg a termal on li -
ne.hu oldalon a ceglédi gyógyfürdőről.
Szűcs Ádám ügyvezető elmondta: a lehető-
ségekhez képest jól alakult az elmúlt év, elé-
gedettek a vendégforgalommal. Fejleszté-
sekről is beszámolt: megújult a szauna -

részleg és átadtak egy egész évben üzemelő
szabadtéri gyógyvizes medencét is.
A fejlesztések folytatódnak 2022-ben is: a für-
dőépületet korszerűsítenék 250 millió forintos
beruházással, de bővítik az öltőző kapacitást és
egy új hibrid szabadtéri medencét is tervez a für-
dő, amely télen gyógyvizes medenceként, nyá-
ron hideg vizes családi medenceként üzemelne. 

Laptopok a pedagógiai
szakszolgálatnak

FŐIGAZGATÓI ÉRTEKEZLETEN ADTAK ÁT 68
új laptopot a Pest Megyei Szakszolgálat tag-
intézményei számára a Ceglédi Tankerület-
ben. „Az értekezleten került sor az előző évi
tevékenység értékelésére és a laptopok át-
adására. Az előző évben megújult a szakér-
tői bizottság Dohány utcai épülete. Megkö-
szöntük a tagintézmény-vezetőknek – és raj-
tuk keresztül a Szakszolgálat minden mun-
katársának – a COVID alatt végzett áldoza-
tos munkáját, és az elmúlt hetekben elvégzett
– több mint 1500 – iskolaérettségi vizsgála-
tot.” – számolt be a közösségi oldalán Fo-
dor Gábor ceglédi tankerületi igazgató.

> 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



egbontotta a vasútállo-
más tetejét az erős szél
Cegléden. Helyreállítá-
sára a tűzoltókat riasztot-
ták. Cegléden egy kert-
városi ház kéményét

döntötte le a szél, erről olvasónk küldött fo-
tót. Csemő felé a Mizsei úton az 5. km táb-
lánál kidőlt egy fa.

A 441-es úton az erős szél kar vastagságú
faágakat szórt az úttestre, a száraz homok-
ból kavart por jelentősen rontotta a látási vi-
szonyokat is. Nyársapátnál az út mentén ál-
ló buszmegállót is megbontotta a szél.

KOCSÉRON 50-60 CM TÖRZSÁTMÉRŐJŰ fá-
kat döntött ki a szélvihar a Kőröstetétleni
úton és a Sóderes út szinte teljes hosszában.
Bár még döntögette a szél a fákat, a kocséri
polgárőrök és a nagykőrösi tűzoltók szinte
teljes létszámban felvonultak, így rövid időn
belül sikerült az útszakaszt megtisztítani a
kidőlt fáktól. Kocséron a kántorlakás mel-
léképületéről is levitte a vihar a tetőzetet. A
hullámpalát már másnap pótolni tudták a jó
szándékú felajánlók segítségével – ezt a
Kocséri Római Katolikus Egyházközség a
közösségi oldalán köszönte meg. 

A VIHAROS SZÉL MEGBONTOTTA Nagykőrö-
sön, a Hősök terén lévő általános iskola le-
mezfedését. A lemezfedés száz négyzetméte-
ren károsodott, tizenkét méter magasságban
lógott az épület oldalán. A lógó lemezt a
nagykőrösi önkormányzati és a ceglédi hiva-
tásos tűzoltók emelő segítségével távolították
el, majd vizsgálták át az épületet. – tájékozta-
tott Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság megyei szóvivője. 

Január 30-án erős, viharos szelet ho-
zó front vonult végig az országon.
Cegléden és környékén is 90 km/h-t
meghaladó széllökések okoztak káro-
kat, az ítéletidő csak az éjszakai órák-
ra csendesedett. A térségben a vihar
tetőket bontott meg, fákat döntött ki,
épületeket rongált meg és halálos
közúti balesetet okozott.

m
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Hírek

Halálos szél
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A VIHAR HALÁLOS KÖZÚTI BALESETET is
okozott: a 311-es út 31-es kilométerénél
közvetlenül a M4-es főút felüljárója közelé-
ben egy Cegléd felé haladó Nissan Micra tí-
pusú személyautót az erős széllökés átsodort
a szemközti sávba és ott kamionnal frontáli-
san ütközött, majd az árokba csapódott. Az
autójába szorult 67 éves farmosi férfi a hely-
színen életét vesztette. A ceglédi tűzoltók
szabadították ki a járműből, ezért az ugyan-
ebben az időpontban történt Szolnok irányá-
ban történt másik balesethez már a szolnoki
tűzoltóknak kellett kimenni.
Az élőállatokat szállító kamion sofőrje nem
sérült meg, a járműben szállított sertéseknek
és a pótkocsinak nem esett baja. A helyszí-
nelés idején a forgalmat az érintett útsza-
kaszról elterelték. 

MÁSNAP ÚJABB ÁLDOZATOT KÖVETELT a va-
sárnapi szélvihar: Cegléd és Abony közötti
vasútvonalon történő helyreállítási munkák
közben hétfőn reggel elhunyt egy 31 éves
újszászi férfi.

A vasárnapi szélviharban egy vasúti felsőve-
zeték szakadt le mintegy 700 méteren a Horti
kanyar közelében lévő vasúti átjárónál Abony
és Cegléd között. A helyreállítási munkálatok
közben a munkások a vonaton állva egy leló-
gó vezetéket próbáltak megemelni, amiben
azonban áram volt. Az esethez a ceglédi men-
tőket riasztották. A 31 éves férfi nem szenve-
dett égési sérüléseket, de a szíve megállt. Hi-
ába küzdöttek másfél órán át érte, nem sike-
rült újraéleszteni, a helyszínen életét vesztet-
te. A tragédiáról a TV2 híradója is beszámolt,
mint megtudták, az újszászi férfinek egy hét-
tel ezelőtt született gyermeke.
A MÁV kommunikációs igazgatóságának
közleménye szerint a hajnali halálos áram-
ütés körülményeit még vizsgálják a hatósá-
gok és a vasúttársaság munkavédelmi, biz-
tonsági szervezetei is. 
A vihar okozta károk és a baleset miatt Bu -
da pest–Szolnok–Debrecen–Nyíregy háza–
Záhony vonalon utazók 40-60 perccel hosz-
szabb menetidővel, rövidebb útvonalon köz-
lekedő és elmaradó vonatokkal kellett szá-
moljanak. A Cegléd és Szolnok közötti köz-
lekedés kedd estére állt helyre.



fenti időszakban az intézmény
nyitva volt és biztosították a
gyermekfelügyeletet, de arra
nem sok diák tartott igényt, mert
közel 700 diákból csak 25 jelent
meg reggel 8-kor az iskolában.

A pedagógus szakszervezetek főbb követe-
lései a következők: további 45 %-os bér-
emelés, pedagógus életpálya, a kötelező he-
ti óraszám csökkentése 24 órára.

Kovács Zoltán a CKLG sztrájkbizottság
tagja, a Pedagógus Szakszervezet Ceglédi
járási titkára lapunknak elmondta: „Nagyon
fontos tény azonban, hogy nem a számok
lesznek lényegesek, hanem a valós problé-
mák, amelyek megoldásra várnak. A konzul-
tációs próbálkozásaink legnagyobb sajnála-
tunkra évek óta nem hoztak sikert, így társa-
dalmi beszédtémává kell váljanak az oktatás
problémái. A társadalomnak meg kell tud-
nia, hogy a gyermekeik hátrányban vannak
azáltal, hogy fáradt és kiégett, alulfizetett és
pedagógushiánnyal küszködő oktatásban
kell megalapozniuk a jövőjüket. A figyelem-
felhívó sztrájkunknak ez a célja, mindenki
hallja a segélykiáltásunkat.”
Információink szerint a Közgázban is sztráj-
koltak, de csak kevés számú pedagógus.
Mint ismert január 31-én, hétfőre figyelmez-
tető sztrájkot szervezett – még decemberben
– a két nagy pedagógus-szakszervezet a
PDSZ és a PSZ és amennyiben a hétfői mun-
kabeszüntetés sem vezet eredményre, márci-

Csatlakozott az országos pedagógus-
sztrájkhoz a Ceglédi Kossuth Lajos
Gimnázium – erről egy szülő tájékoz-
tatta lapunkat. Mint elmondta: levelet
kapott az osztályfőnöktől arról, hogy „a
gimnázium dolgozói magas létszám-
mal 87%-ban csatlakoztak a hétfői 8-
10 óráig tartó országos figyelmeztető
sztrájkhoz.” 

a

Pedagógus-sztrájk Cegléden
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us 16-ra egy huzamosabb ideig tartó munka-
beszüntetést is előkészítenek. Mint ismert, a
kormány januártól több ágazatban is emelte
a béreket, a pedagógusok tízszázalékos pót-
lékemelést kaptak. Emellett 2023-ra komo-
lyabb bérrendezést is ígértek a tanároknak,
ám ezek részletei egyelőre nem ismertek.
Időközben a Fővárosi Ítélőtábla a február
10-én tárgyaláson kívül hozott ítéletével az
elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta és
megállapította, hogy a január 31. napján tar-
tott pedagógus sztrájk jogellenes volt – kö-
zölte a bíróság. 

Városnéző séta
A CEGLÉDI TOURINFORM IRODA szervezésé-
ben újra városnéző sétára invitálták a ceglé-
dieket, akik – a kellemetlen időjárás ellenére
– nagy számban vettek részt a főként szabad-
téri rendezvényen. A séta szervezői most
Cegléd nevezetes épületeit vették górcső alá.
Az iroda közösségi oldalán számolt be a
programról: „Nap mint nap haladunk el mel-
lettük anélkül, hogy ismernénk történetüket
vagy homlokzatuk szimbólumait. Most prog-
ramunk alkalmával megálltunk előttük, hogy
megcsodáljuk, megértsük őket. Útmutatást két
kiváló szakmai vezetőtől dr. Füle Györgyné
(turisztikai tanácsadó) és Zakar József
(Kossuth Múzeum munkatársa) tolmácsolá-

sában kaptunk. Sétánk során megtudhattuk
mi a különbség a Földhivatal és a Kossuth
Múzeum szecessziós stílusa között, kiderült
kik engednek be minket a Bíróság főkapuján,
miről mesél nekünk a Városháza díszterme
avagy föld alatti légópincéje, milyen neves
családok alkották egykor Cegléd elitjét
(Berger, Gombos, Zalai család) vagy éppen
milyen szimbólumokat fedezhetünk fel a
Kossuth Múzeum homlokzatán, az ún. alföldi
szecesszió jegyeit pásztázva. Hosszúra nyúlt
sétánk tökéletes zárásaként egy jól megérde-
melt forró tea társaságában megtekinthettük
a Kossuth Múzeum „Színek és faktúrák” cí-
mű időszakos kiállítását Zakar József szakmai
vezetése nyomán. Ezúton is köszönjük az
épületbejárási engedélyt a Ceglédi Járási Hi-
vatalnak, a Városháza vezetőségének és az
együttműködést a Kossuth Múzeumnak.”

Magyar Kultúra Napja
A CEGLÉDI ALKOTÓK EGYESÜLETE, dr.
Kiss Mihályné tanárnő és Fehér Nikoletta
művelődésszervező kapták az idei Cegléd
Város Kultúrájáért díjat, melyet január 22-én
este adtak át a Kossuth Művelődési Központ
színháztermében. 
A Ceglédi Alkotók Egyesülete 2001-ben
alakult meg tizenhárom fővel. A ceglédi kis
közösség mára egy széleskörű térségi >>>



egyesületté fejlődött, mely Dél Pest megye
és Cegléd környékének alkotóit fogja össze.
Célja a művészet területén tevékenykedő al-
kotók összefogása, támogatása, művészi és
szakmai érdekképviseletük biztosítása, szak-
mai programok megvalósítása. 
Az egyesületben kézműves, képzőművész,
fotóművészeti, irodalmi csoport működik.
Dr. Kiss Mihályné tanárnő az Erkel Ferenc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyu-
galmazott zongora-szolfézs szakos tanára,
Arany Katedra és Gubody Díjas pedagógus.
47 éven át tanított a ceglédi zeneiskolában.
Nyugdíjba vonulása óta a Patkós Irma Mű-

vészeti Iskolában tanítja és felkészíti a hall-
gatókat és növendékeket a vizsgaelőadások-
ra, szereplésekre. 
Fehér Nikoletta a Kossuth Művelődési Köz-
pont Nonprofit Kft. művelődésszervezője. Fel-
adatkörébe tartozik Cegléd város rendezvé-
nyeinek, fesztiváljainak szervezése, lebonyolí-
tása, az ünnepek kultúrájának gondozása. 
A megjelenteket dr. Csáky András pol-
gármester köszöntötte a Magyar Kultúra
Napja alkalmából. Beszédében elmondta:
„a kultúra, a történelem, az anyanyelv,
amit abból az elődeink ránk örökítettek, és
mi folyamatosan tovább örökítünk, mind-
mind mi magunk vagyunk. A magyar kultú-
ra bennünk van, minden szavunkkal, csele-
kedetünkkel alakítjuk azt, hatalmas erőfor-
rásunk, melyre építhetünk, melyre építe-
nünk kell, s melynek megőrzése, tovább-
adása mindannyiunk kötelessége, hisz csak
így válhatunk a világ kultúrájának egyen-
rangú részeseivé. Ahhoz, hogy más nemze-
tek, népek kultúráját tisztelni tudjuk, elő-
ször a saját kultúránkat kell megbecsülni.”
– fogalmazott a polgármester. Ünnepi mű-
sort a Gödöllői Szimfonikus Zenekar ka-
marazenekara adott.

Elhunytak Magyarország
legidősebb ikrei

ÉLETÜK 101. ÉVÉBEN – EGYMÁST 18 nappal
követve – Cegléden elhunytak az ország leg-
idősebb egypetéjű ikrei. Sebál Edit és Sebál
Teréz (Ladányi Ferencné és Ladányi
Jánosné) 1921. november 23-án Cegléden
születtek. Apjuk a vasútnál volt fűtő, majd a
malomban lett portás. A lányok is ott dol-
goztak egy ideig és búzát forgattak, szellőz-
tettek. Megismerték leendő férjüket a két
Ladányi testvért, Ferencet és Jánost, akik
azonban nem voltak ikrek. Az egyik esküvőt
1945 tavaszán, a másikat ősszel tartották.
Mindketten fekete menyasszonyi ruhában
álltak oltár elé ahogy az a háború után
jónéhány menyegzőn megtörtént.
Életük összefonódott ezután is: kertes házaik
egymás mellett álltak. Gyakran énekeltek es-

ténként, jöttek hozzájuk a vendégek. Vasárnap
és ünnepeken sokszor együtt ebédelt a család. 
Együtt gondozták a kertet, együtt jártak a
boltba, piacra és egymással állandóan meg-
beszélték a világ és az egyre népesebb család
sorát. Négy gyermek, hét unoka és tizenegy
dédunoka őrzi emléküket.   Forrás: index.hu
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Hamarosan elkészül a 
Ceglédi úti járda felújítása
A VÁROSKÖZPONTTÓL A GYOPÁR UTCÁIG
teljesen megújult a Ceglédi út melletti járda-
szakasz. A kivitelezés hamarosan befejező-
dik, mely által kényelmes gyalogos közleke-
dés válik lehetővé, sok új biciklitároló is ki-
alakításra került a járda mellett. A beruhá-
zást, mely a Kormány támogatásával való-
sulhatott meg, a helyszínen tekintette meg
Földi László országgyűlési képviselő, dr.
Czira Szabolcs polgármester és dr. Kört -
vélyesi Attila alpolgármester. 

Nagyszerű értékelés
Nagykőrösnek

NAGYSZERŰ ÉRTÉKELÉST KAPOTT Nagykő-
rös a Virágos Magyarország Verseny szer-
vezőbizottságától
Levélben köszönték meg dr. Czira Szabolcs
polgármesternek, hogy Nagykőrös 2021-ben
is benevezett az országos szakmai versenyre.
A levélhez mellékelten az értékelést is meg-
küldték, melyből az alábbiakat szó szerint
idézzük: „A közel 24 ezres lakosú Nagykőrös
folyamatosan fejlődik, néhány éve különösen

szépen újult meg a Hősök tere, korábban a
Széchenyi tér és Szabadság tér, majd a Cif-
rakert is. A belváros impozáns tereit, sétá-
nyait sok ezer egynyári és évelő virág díszíti,
amit részben közösségi összefogással ültet-
tek. A város a környezetvédelem, a fenntart-
hatóság és az energiahatékonyság iránt el-
kötelezett, minden fejlesztés ezeknek a szem-
pontoknak megfelelően történik. A Ceglédi
úton fasor rekonstrukció, továbbá 130 fa ül-
tetése történt, míg a Cifrakertben új sportpá-
lya és futókör is létesült. Az Arany János
Kulturális Központ is megújult, a terveik
alapján a város értékeit bemutató túra útvo-
nal (Nagykőrösi Kaland) segíti a turistákat.
A Kőrös-ér környezetének fejlesztése meg-
kezdődött. Élénk kulturális élet van a város-
ban, talán az egyik legismertebb program a
Möggy fesztivál, illetve az évente tíz alkalom-
mal tartott országos állat- és kirakodó vásár,
amelyen hagyományőrző programok várják

a látogatókat.” – írták az
értékelésben. 
Nagykőrös városa 2021-
ben Arany Rózsa-díjat
nyert el a versenyen (ké-
pünkön). A beérkezett pá-
lyázatokat egy 120 fős, ker-
tész, tájépítész és turisztikai
szakemberekből álló zsűri
értékelte, ami azt jelzi,
hogy az itt élő nagykőrösi
polgárok mellett a szakma
is értékeli azt a városfej-
lesztést, azt a városépítést,
melyet a jelenlegi lokálpat-
rióta városvezetés végzett. 

Nagykõrös
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Pusztító szélvihar 

NAGYKŐRÖST SEM KERÜLTE EL JANUÁR 30-ÁN
az orkán erejű szél. Az ország számos he-
lyén pusztító szél Nagykőrösön is fákat dön-
tött ki, ágakat és vezetékeket szaggatott le,
interneten keringő fotók tanulsága szerint
több épületben okozott kárt. Az Önkor-
mányzati Tűzoltóság Nagykőrös az esti
órákban vont mérleget, így összegeztek a
közösségi oldalukon: „Közel 30 riasztást ka-
pott Nagykőrös/1 és Nagykőrös/tartalék,
ezenfelül több riasztás is volt, ahol Sülysáp
Öte, Szentendre Öte, Leányfalu Öte és a
Ceglédi Szerek avatkoztak be. Illetve szeret-
ném megköszönni a Kocséri Polgárőr Egye-
sületnek és a Nagykőrösi Városi Polgárőr-
ségnek az önfeláldozó munkáját, amellyel
segítették a káreseteket. Köszönjük szépen a
segítséget nekik.”
A nagykőrösi lakosság és Nagykőrös Város
Önkormányzata nevében köszönetet mon-
dott dr. Körtvélyesi Attila, az Önkormány-
zati Tűzoltóság Nagykőrös elnöke a nagy-
kőrösi tűzoltóság állományának. Mint la-
punknak elmondta: „Köszönetemet és tiszte-
letemet szeretném kifejezni azoknak a nagy-
kőrösi tűzoltóknak, akik a hatalmas, pusztí-
tó szélviharban és a helyreállítási művele-

tekben részt vettek, akár szolgálatban lévő-
ként, akár önkéntesként. Embert próbáló fel-
adat volt, de a nagykőrösi lakosság végig
tudhatta, hogy biztonságban érezheti magát,
és számíthat a nagykőrösi tűzoltókra. Én
büszke vagyok arra, hogy ilyen tűzoltók vi-
gyáznak városunkra. Ezért úgy döntöttem,
hogy köszönetünk jeléül és a még nagyobb
megbecsülés jeleként, pénzbeli jutalomban is
részesítem az említett nagykőrösi tűzoltókat.
Hálával tartozunk, hogy összefogással sike-
rült megvédeni Nagykőröst. Továbbra is szá-
míthatnak ránk a nagykőrösi polgárok!”

Útépítés
A VIDÉKFEJLESZÉSI PROGRAM támogatásá-
val kezdődhet meg az idén három nagykőrö-
si földút burkolása. Január végére megérke-
zett a Támogatói Okirat, melyben arról tájé-
koztatták dr. Czira Szabolcs polgármestert,
hogy a Vidékfejlesztési Program keretén be-
lül benyújtott támogatási kérelmet támoga-
tásra alkalmasnak minősítették.
A Támogatói Okiratban foglaltak szerint a
Nagykőrös 11220 hrsz földút (Abonyi út
folytatása) szilárd burkolattal történő ellátá-
sa 1000 méter hosszon, a Nagykőrös 0865/2
hrsz földút (Pöcöki út folytatása) szilárd bur-
kolattal történő ellátása 910 méter hosszon,
a Nagykőrös 0827 hrsz földút (Vett út) szi-
lárd burkolattal történő ellátása a Kőrös-érig
meg fog valósulni. 

Dr. Czira Szabolcs polgármester és dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester a helyszí-
neken tett bejárás alkalmával elmondták,
hogy nagy örömet fognak okozni ezek az út-
építések az ott lakóknak. A kivitelezés vár-
hatóan szeptemberben indulhat el.
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Nótaest
FARSANGI KOCCINTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT
Nótaestet tartottak február 11-én Nagykőrö-
sön. Az érdeklődést jól mutatja, hogy a kul-
turális központ színháztermének nézőtere
megtelt. Az est folyamán Farkas Rozikát,
Fejős Jenőt és a Tánczos Triót láthatták,
hallgathatták, sőt sokan táncra is perdültek. 
A megjelenteket Földi László a térség ország-
gyűlési képviselője köszöntötte: „Örülök,
hogy együtt lehetünk. Igaz, hogy kicsit még

maszkban és kicsit még félve, de azért mégis itt
vagyunk. Ez az estünk egy egyesületnek kö-
szönhető, akik fölvállalták, hogy nótaesteket
szerveznek itt a környéken. Törtelen volt egy
héttel ezelőtt, most Nagykőrösön, jövő héten
Cegléden lesz egy ilyen nótaest. Fontosnak
tartjuk, hogy a nótát elvigyük ismételten, mert
az tapasztaljuk és azt látjuk, főleg a fiatalab-
baknál, hogy a nóta kezd kicsit elhalványulni.
Nem kiveszni, de kicsit elhalványul. Fontosnak
tartjuk, hogy minél több emberrel ismét nótá-
kat hallgathassunk és jól érezzük magunkat.”

Nagykőrös város 
Év sportolója 2021. 

ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT ADTA ÁT a
Nagykőrös Város Év Sportolója 2021. elis-
merő címeket dr. Czira Szabolcs polgármes-

ter, a február 8-án tartott rendkívüli képvise-
lő-testületi ülésen.
Felnőtt férfi kategóriában „Nagykőrös Város Év
Sportolója 2021.” címet kapta: Mester Márk,
Ifjúsági férfi kategóriában „Nagykőrös Város Év
Sportolója 2021.” címet kapta: Kőházi Bence
Szilveszter. Gratulálunk a díjazottaknak!
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Csökkent a 
bűncselekmények száma

IDÉN IS SOR KERÜLT AZ A NAGYKŐRÖSI me-
zőőri szolgálat, a nagykőrösi közterület-fel-
ügyelet és a Nagykőrösi Rendőrkapitányság
együttműködése vonatkozásában éves érté-
kelésre az előző évre vonatkozóan. Nagykő-
rös Város Önkormányzata részéről dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester többek
közt elmondta: „Én jókat hallok vissza mind
a mezőőröktől, mind a közterület felügyelet
részéről, tehát jó az együttműködés, vannak
közös megjelenések, közös járőrözések és
ezek bizony eredménnyel járnak. A külterüle-
ten az emberek biztonságérzete erősödött, a
bűncselekmények visszaszorultak, sokkal él-
hetőbbé vált a külterület az utóbbi években. A
a körzetület-felügyelő számíthat a rendőrök
segítségére, jelenlétükkel erősítik az ő szemé-
lyét. Ráadásul ezt
a feladatot olyan
személy látja el,
aki polgárőrként
is tevékenykedik,
elhivatottan ma-
gáénak érzi ezt a
rendvédelmi fel-
adatot, ezért mi
nagyon örültünk,
amikor Czeczon
Bence közterület-
felügyelőnek je-
lentkezett, mun-
kaidőn túl is so-
kat dolgozik.”

Dr. Horváth Imre r. alezredes, kapitányság-
vezető elmondta: „A városban a bűncselek-
mények száma a tavalyi évben csökkent. Az
elmúlt időszakban történt bűncselekményeket
felderítettük, az elkövetőket elfogtuk. A lakos-
sági jelzésekre igyekszünk minél hamarabb
reagálni, és a szükséges intézkedéseket meg-
tenni. Fokozott figyelmet fordítunk a közleke-
désbiztonság javítására is. Rendszeresen al-
kalmazzuk a „pofátlan(tan)ítást”, mely során
civil autóból hajtunk végre közlekedési ellen-
őrzéseket, a közlekedési morál javítása érde-
kében. A Nagykőrösi Rendőrkapitányság lét-
száma, stabil. Az együttműködés mind a me-
zőőrséggel, mind a közterület-felügyelettel jó,
hiszen Czeczon Bence is lokálpatrióta nagy-
kőrösi, ráadásul a Nagykőrösi Városi Pol-
gárőrség vezetője is egyben. Azért vagyunk,
és a jövőben is azért dolgozunk, hogy a város
közbiztonságát, az itt élők biztonságérzetét to-
vább erősítsük.”

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



DTkH Nonprofit Kft. jóvoltából
– Európai Uniós és állami támo-
gatással pályázat segítségével –
a Duna–Tisza Közi Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvé-
delmi Önkormányzati Társulás

101 településén összesen 200 000 darab – a
most kezdődő akció keretében a környéken
összesen 18 506 darab – szelektívhulladék-
gyűjtő edény kerül átadásra. 
Földi László, Pest megye 12. választókerü-
letének országgyűlési képviselője a sajtótájé-
koztatón a többi között kiemelte: „Cegléd és
környékének az aktív szolgáltatással rendel-
kező háztartásai részére is térítésmentesen
adja át a DTkH Nonprofit Kft. az új szelektív
hulladék gyűjtő edényeket, az azokban gyűj-
tött csomagolási hulladékok elszállításáért a
jövőben sem kell majd külön díjat fizetni.”
A fenti települések polgárai a DTkH Non-
profit Kft. és az érintett Önkormányzatok
szoros együttműködésével, előzetes értesí-

tést követően vehetik át a 120 literes edé-
nyeket, amelyek az eddig használt sárga
zsákokat váltják ki.
„A DTkH Nonprofit Kft. legfőbb küldetése a
hulladékmentes jövő – a körforgásos gazda-
ság, továbbá a karbonsemlegesség mellett a
zero waste megteremtésének és fenntartásá-
nak az elősegítése. E célkitűzés jegyében a
vállalat – a felelősségteljes hulladékgazdál-
kodás képviselőjeként – a kommunális hul-
ladékok folyamatos elszállításán túl különö-
sen nagy hangsúlyt fektet a többi között a
szelektív és zöldhulladékok begyűjtésére, va-
lamint újbóli felhasználásuk előkészítésére.”
– hangsúlyozta Agatics Roland, a társaság
ügyvezetője.
A tervek szerint a sárga fedelű kukák kiosz-
tása után a jövőben barna kukákat is oszta-
nak, amelyben a lakosság a szerves, lebom-
ló zöld hulladékot gyűjtheti.
A tájékoztatón elhangzott: sokaknak problé-
mát okozhat a kukák házhozszállítása. Ebben
szeretne segíteni a Nemzedékek az Alföld
kapujáért Alapítvány. Jung Gábor, a kurató-
rium elnöke elmondta, Cegléden a város tel-
jes területére kiterjedően főként idősek szá-
mára segítenek a hulladékgyűjtő edények
házhozszállításában, melynek igényléséről
hamarosan tájékoztatást kap a lakosság.

A DTkH Nonprofit Kft. 2022. február-
jától Cegléden, Csemőn, Kocséron,
Nagykőrösön, Nyársapáton, Törtelen
és Újszilváson is megkezdi az új sze-
lektív hulladék gyűjtő edények átadá-
sát a lakosság számára. Ez év tava-
száig a települések minden aktív
szolgáltatással rendelkező háztartása
térítésmentesen megkapja azokat –
jelentette be február 3-ai sajtótájé-
koztatóján Földi László, Pest megye
12. választókerületének országgyűlé-
si képviselője és Agatics Roland, a
társaság ügyvezetője.

a

Szelektív kukák
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Hírek
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6,9 km külterületi 
út épülhet 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 299 999
861 Ft támogatást nyert el külterületi utak
építésére. Az útépítés a Magyar Kormány és
a Vidékfejlesztési Program támogatásával va-
lósulhat meg. A támogatásból és 15 789 473
Ft önkormányzati önerőből megépülő utak:

Táborhegy dűlő 1400 fm
Táborhegy dűlő 700 fm
Táborhegy dűlő 475 fm
Táborhegy dűlő 435 fm

Füzesér dűlő 800+340 fm
Sashalom dűlő 701+183 fm

Kerektó dűlő 773 fm
Kerektó dűlő 809 fm

Dohányos dűlő 285 fm
Mindösszesen: 6901 fm

A megépítésre kerülő utak a külterületen élő
lakosok biztonságos közlekedését, valamint
a gazdálkodók és termelőüzemek elérhető-
ségét, működését szolgálják a jövőben.
- A város gazdasági programja összhangban áll
az ország és a térség területfejlesztési terveivel.
A terveket a Magyar Kormány és a Vidékfejlesz-
tési Program segítségével tudjuk megvalósítani.
Köszönetet mondok Földi László országgyűlési
képviselő úrnak a fejlesztési programok egyez-
tetésében való közreműködésért és a támogatás
elnyeréséhez nyújtott szakmai segítségért. – nyi-
latkozta Pető Zsolt polgármester. 

Elkészült a birkózócsarnok
tetőszerkezete

ABONY EGYIK FOLYAMATBAN LÉVŐ nagybe-
ruházása a birkózócsarnok építése a Gyulai
Gaál Miklós AMI udvarán. A sportlétesít-
mény kettős hasznosítású lesz: egyrészt ott-
hont ad Abony egyik sikersportágának, a bir-
kózásnak, másrészt az iskola diákjai a min-
dennapos testnevelés órák alkalmával is bir-
tokba vehetik. Az ütemtervnek megfelelően
építi az EU-Építő Kft a Varga János Birkó-
zócsarnokot, már a tetőszerkezet is elkészült. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az
abonyi birkózócsarnokra elnyert állami for-
rást további 51.070.984.-Ft támogatással
egészítette ki. A 2019 év végén elnyert 108
M Ft és a megállapított 51 M Ft ad lehető-
séget a birkózócsarnok megépítéséhez,
melyhez Abony Város Önkormányzat biz-
tosítja az önerőt. 

Újabb pályázatot nyújtott
be Abony útépítésekre

JANUÁR 27-I ÜLÉSÉN TÁRGYALTA Abony képvi-
selő-testülete azt az előterjesztést, mely szerint
részt kívánunk venni a város úthálózatát érintő
pályázaton. Ez a fejlesztés tartalmazza a Budai
Nagy Antal utca: Abonyi Lajos utca – zsákutca
közötti szakasz, Mónus Illés utca: Nép utca –
Homok utca közötti szakasz, Wekerle Sándor ut-
ca: Radák Katalin út – Kosztolányi Dezső utca
közötti szakasz felújítását. Összesen csaknem
762 méter hosszú új út építésére nyílhat lehető-
ség, ha a projekt támogatást kap.
A határozati javaslat szerint Abony a maxi-
mális bruttó 40.000.000.- Ft támogatási ösz-
szegre pályázik. A szükséges önerő nettó
17.686.060.- Ft, mely összeg betervezésre
került a 2022. évi költségvetési rendeletbe.

2023-ra újulhat meg a
Törtel-Abony közti út 

BÁR MUNKÁLATOKAT MÁR AZ IDEI ÉVBEN is
terveznek a Törtel és Abony között úton,

Abony
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azonban az útpálya teljes felújítását tervezés-
nek kell megelőznie. Az előkészítés már fo-
lyamatban van, így várhatóan legkésőbb a jö-
vő évben kerülhet felújításra az egyes helye-
ken már kritikusnak nevezhető út. – jelentette
be Pető Zsolt polgármester. - A Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. arról is tájékoztatott, hogy
több forrásból és három szakaszban kívánják
megvalósítani a beruházást. A több mint 9 ki-
lométeres külterületi szakasz felújítását köve-
tően biztonságosabbá és gyorsabbá válhat
Törtel és Abony közt a közlekedés. – fogalma-
zott a polgármester.

Tégy jót Abonyért! 
FEBRUÁR 4-ÉN A KULTÚRA HÁZÁBAN tartot-
tak személyes megbeszélést mindazon civil
szervezetek, és magánszemélyek, valamint
vállalkozások képviselői, akik részt kíván-
nak venni a Tégy jót Abonyért! programban.
Az előkészítő munka már hónapokkal ez-
előtt megkezdődött.
Az elmúlt hetekben már több online megbeszé-
lést folytattak az érintettek, több önkéntes csatla-
kozott hozzájuk. A Tégy jót Abonyért! szorgal-
mazója, és megálmodója Szórád-Kontér Andrea,
aki maga is szeretne segíteni önkéntesként ab-
ban, hogy ne legyen olyan abonyi, akinek nem
vagy szűkösen jut élelmiszer az asztalára.
A kezdeményezés mellé állt Kókai-Dudin -
szky Mónika alpolgármester asszony és
Korbély Csabáné, Abony Város Önkormány-
zat Humánpolitikai Bizottságának elnöke is.
Meghívott tanácsadóként és szakértőként egy
pécsi civil szervezeti vezetőt kértek fel. Ott
már mintegy tíz éve indult a program, és sok

sikert értek el. Pásztor József a Nem Vagy
Egyedül Alapítvány elnöke elmondta, hogy ő
maga is nagy örömmel érkezett Abonyba, és
jóleső érzés számára, hogy mennyi közösen
tenni kívánó emberrel találkozott a városban.
A programban az Énidő Zentrum, a Humán-
szolgáltató Központ is rész vesz. A Magyar
Apostoli Egyház, Új Remény Gyülekezet már
számos alkalommal hozott adományt az
abonyiaknak. Lencse Balázs, a szervezet lelki-
pásztora kiemelte, hogy a továbbiakban is szá-
míthatnak a támogatásukra, valamint a szak-
mai segítségükre is. A programhoz vállalkozá-
sok is kapcsolódnak, így a Korona Pékség,
Ildikó Zöldségboltja és a Közeli Kisbolt is.

Futókör létesülhet 
a Mikes tónál 

A NAPOKBAN BARÁTH GERGELY BÉLA, az
Aktív- és Ökoturisztikai Központ ügyveze-
tője arról tájékoztatott, hogy 35.540.181 fo-
rint összegű támogatást kapott Abony Város
Önkormányzata az Országos Futópálya Épí-
tési Program 2022 pályázaton. Az ezzel kap-
csolatos támogatói okiratot is elküldték. 
A futókört a Mikes tó köré építjük meg. A
sportlétesítmény nem csupán a rendszeresen
testedzést végző magánszemélyeknek bizto-
sít kiváló sportolási lehetőséget, hanem a
sportegyesületek, valamint az iskolások szá-
mára is a testnevelés órák alkalmával. 
A városvezetés tavaly elkészíttette a jelenle-
gi sétaútvonal mellett haladó 1.005 folyómé-
ter hosszú és 1,6 méter széles gumiborítású
futókör terveit. A pályázat keretében elnyer-
hető támogatás mértéke legfeljebb 50% volt.
Az abonyi futópálya tervezői becslés szerin-
ti összes költsége 71.080.362.- Ft, melyből
35.540.181.- Ft-ot nyert el a város. Így
35.540.181.- Ft önerőt kell biztosítanunk. 
A futókör mellett a területen több másik be-
ruházás is megvalósulhat a közeljövőben.
Magyarország Kormánya nyújtott támoga-
tást kerékpáros pálya, játszótér és szabadté-
ri kondipark kialakítására. 
Így elmondható, hogy a Mikes tó rekreációs fej-
lesztése megvalósul, mely a városvezetés egyik
fontos célkitűzése volt az elmúlt időszakban.
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Ülésezett az 
Idősügyi Tanács

FEBRUÁR ELSEJÉN HOSSZÚ IDŐ ÓTA először
ülésezett ismét az abonyi Idősügyi Tanács
Pető Zsolt polgár-
mester dolgozó-
szobájában. A
szervezet tagjai
azon civil csopor-
tok, melyek tagjai
idős abonyi lako-
sok, illetve idős-
üggyel foglalkozó
helyi szervezetek.
A tanácskozás
elején szociális
ügyekről esett
szó. 
Az Innoven Kft a közelmúltban napi 15 adag
meleg élelmet ajánlott fel, melyet a Karitász
Abonyi Csoportjának tagjai visznek el az érin-

tetteknek. Első körben időseknek szállítják ki a
meleg ételt, erről tájékoztatott a szervezet kép-
viseletében jelen lévő Csizmadia Mihályné, aki
kiemelte, hogy Dr. Tóth Katalin Karitász cso-
portvezetővel és a Családsegítő Szolgálattal
egyeztetnek arról rendszeresen, hogy kik azok,

akiknek segíteni-
ük kell. Elhang-
zott, hogy az étel
kiszállításával
kapcsolatban na-
gyon kedvezőek
az eddigi tapasz-
talataik. 
A közelmúltban
számoltunk be
róla, hogy Mádi
Zsolt abonyi
mezőgazdasági
vállalkozó öt

tonna burgonyát ajánlott fel, melyet 15 kilo-
grammos kiszerelésben juttatnak el a rászo-
ruló családoknak. 

Kéményseprés!
A nem természetes személy tulajdonában lévő ingatlan, illetve természetes személy
tulajdonában lévő, de gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozás, egyéni cég, Kft, Bt,
Zrt, egyesület, alapítvány) székhelyeként, telephelyeként bejegyzett ingatlan (közüle-
ti ügyfélkör) esetében a Tűzvédelmi Hatóságnál nyilvántartásba vett FILANTROP
Kft. végezheti a kéményellenőrzést és -tisztítást. (Társasházak esetén a Katasztrófa-
védelem Kéményseprőipari szerve az illetékes.)
Amennyiben Ön e tekintetben közületnek számít és még nem végeztette el idén a
kéményellenőrzést, akkor keresse a FILANTROP Kft-t. A kéményellenőrzést kö-
zületek számára kötelező megrendelni!
Vállaljuk továbbá szellőzőrendszerek tisztítását, szilárd tüzelésű fűtőberendezések,
(kazánok, kandallók) tűztér oldali tisztítását, karbantartását közületi és lakossági ügy-
feleknél egyaránt!
Rendelje meg SZÉN-MONOXID 
érzékelőjét is a FILANTROP Kft-nél! 

E-mail: filantrop@filantrop.org 
T.: 06-76/322-321

www.filantrop.org

Közérdekû közlemény



25

Közös levél a katolikus
templom felújításáért

A MÚLT ÉV VÉGÉN FÖLDI LÁSZLÓ ország-
gyűlési képviselő úrral és Molnár Péter atyá-
val – Abony katolikus plébánosával – az
alábbi gondolatokkal fordultunk Dr. Semjén
Zsolt Miniszterelnök-helyettes úrhoz. 
„Egy renovált templomba vagy modernizált is-
kolába, egy tisztán ragyogó épületbe még na-
gyobb örömmel megy az ember, az épület álla-
ga a lélek tisztaságának vágyát is sugallja. 
A „Sej, Nagyabonyban” kezdetű szép magyar
népdal szeretett városunkra utal. (Ennek dal-
lamát Kodály ugyan a felvidéki Zsigárdon
gyűjtötte, de szövegét Abonyi Lajos jegyezte
le itt, helyben.) E kedves dal a helyi katolikus
és református templomról szól, ez előbbi
ügyében szeretnénk Önhöz fordulni. 
Templomunk építése 1773-ben kezdődött, a
munkálatok 12 éven át folytak, így 1785-re
készült el, a belső kialakítás befejeztével fel-
szentelésére 1807-ben került sor. De az idő
repül, templomunk mára sok problémával,
elsősorban a födémszerkezet elkorhadásával
és a falak vizesedésével küszködik. Az abonyi
katolikus templom a mindennapi szentmisék
mellett évente úgy 20-25 esküvőnek és közel

100 keresztelőnek ad otthont! Ezért fontos
számunkra, hogy plébániánk méltó teret tud-
jon biztosítani a hívek számára. 
„Íme, Isten hajléka az emberek között!” – ol-
vashatjuk a Jelenések könyvében. (Jel 21,3)
Az abonyi római katolikus egyházközség és a
magam álma, hogy az építésének kezdetétől
250 évét ünneplő templom megújulva „éljen”
tovább!”- Ezt kértük városunk szülöttjével,
Földi László Pest megye 12. számú választó-
kerületének országgyűlési képviselőjével és
Péter atyával együtt. Bízunk abban, hogy kö-
zös álmunk valóra válhat és a hamarosan 250
éves épületet sikerül kormányzati segítséggel
felújítanunk a hívek és Abony Város lakossá-
gának nagy örömére. PETŐ ZSOLT polgármester

VÁSÁROLJON I. minőségi osztályú

ŐRÖLT FŰSZERPAPRIKÁT
Jászkarajenő Önkormányzatának 

Paprikafeldolgozó Üzeméből!

Termékeinket 250 g-os és 500 g-os kiszerelés-
ben árusítjuk kedvező áron.
250 g édesnemes paprikaőrlemény: 1000 Ft
500 g édesnemes paprikaőrlemény: 2000 Ft
A helyben termelt alapanyag, az egyedileg ter-
vezett, folyamatosan bővülő eszközpark és az
alkalmazott korszerű technológia garantálja a
magas beltartalmi értéket.

Bővebb információért keresse fel 
weboldalunkat: www.jaszpaprika.hu

vagy hívja értékesítőnket a 
30/963-1898 telefonszámon.

Nagy tételben törénő vásárlás esetén 
érdeklődjön egyedi árainkról.

Jászkarajenő fedett lovascsarnokában!

A szolgáltatások előzetes bejelentkezés
alapján, időpontfoglalással vehetők igénybe,

bejelentkezni a +36 30 7365757 
telefonszámon lehetséges.

DÍJAINK 2022. január 1-től: 
Lovaglás: 30 perc 2500 Ft; 50 perc 4000 Ft.

Tereplovaglás: 50 perc 6000 Ft.
Bérletárainkról és további szolgáltatásainkról

bővebb információ honlapunkon: 
www.jaszlovascentrum.hu

LOVASOKTATÁS TÉLEN IS



égy évvel ezelőtt készítettem
egy nagyon érdekes interjút
Gajda Ferenccel a tanyáján.
Kértem, hogy meséljen magá-
ról, arról, hogy milyen volt a
fiatalkora, hogyan élt régeb-

ben és hogyan éli napjait, mivel foglalkozik
mostanában. 
Beszélgetésünket újból felidézzük: „Ceg -
léden születtem 1922. január 25-én. Szüleim
2 hold szántón és 1 hold szőlőn gazdálkod-
tak, jószágot tartottak, így belenőttem a me-
zőgazdaságba. 6 elemit, majd 3 gazdasági
iskolát végeztem. 
Nyársapátra nősültem 1946-ban, így kerül-
tem ide. Feleségem, Licuka volt a tsz-tag,
nekem el kellett mennem az iparba dolgoz-
ni, mert a tsz nagyon keveset fizetett, abból
nem tudtunk megélni. Csepelen, egy hadi-
üzemben esztergáltam állandó éjszakai mű-
szakban, ami sokkal több pénzt hozott. Az
éjszakázás mellett nappal a háztájiban dol-

goztunk, őszibarackot és krumplit termel-
tünk. Kerékpárral hordta a feleségem az árut
Ceglédre és Abonyba a piacra. 1968-tól
nyolc éven át Cegléden, az EVIG-ben vas-
öntőként dolgoztam. A komoly fizikai mun-
ka kikezdte az egészségem, leszázalékoltak. 
1974-től a Haladás Tsz-ben így vállaltam
munkát, 12 évig pincemester voltam. Ter-
mészetesen tovább folytattuk a gazdálkodást.
Később már nagyobban ment a termelés és
leginkább Szolnokra jártunk a feleségemmel
piacra. Mindig együtt, közösen dolgoztunk.
Sajnos, 2016-ban elveszítettem a nejemet, az-
óta is fáj, nagyon hiányzik. 70 évig éltünk
együtt, 90 éves korában halt meg. A kertben
sok virágot termesztek, azt viszem ki a sírjára. 
Az egészségem jó volna, csak a hallásommal
és a látásommal van baj. A ház körül, az ud-
varban tevékenykedek, magam körül rendet
csinálok. Tyúkjaim vannak, ellátnak tojással
és jó érzéssel tölt el, ha gondozhatom őket.
Van kutyám, macskáim, reggel már az ajtó-
ban várnak, hogy megetessem őket.
Elektromos kerékpárral még be szoktam
menni a faluba a boltig, a postára, de igazán
itt a tanyámon érzem jól magam az emléke-
immel. Itt vagyok itthon.
Keresztlányunk és családja az, akire tá-
maszkodhatom, ő a gondviselőm. Csak jót

Gajda Ferencet, Nyársapát legidősebb
lakóját otthonában köszöntötte Földi
László országgyűlési képviselő és Kis
Miklós polgármester január 25-én, a
100. születésnapján! 

n

Gajda Feri bácsi 100 éves! 
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Nyársapát



Kocsér
Szívkapu Kocséron

A KOCSÉR KÖZSÉGÉRT ÉS POLGÁRAIÉRT
Alapítvány a Bethlen Gábor Közalapítvány
és a Miniszterelnökség támogatása révén ki-
világítható szívkaput állít Kocséron a köz-
ponti parkban. A közelgő házasság világ-
napja és Bálint-nap alkalmából minden (há-
zas)párnak, legyen az fiatal vagy idősebb,
alkalma nyílik itt egy romantikus közös fo-
tót készíteni, ezzel is újabb kapcsolatot te-
remtve a generációk között.
A kaput az adventi időszakban is tervezzük
felállítani, ezzel is hozzájárulva az ünnepi
díszkivilágításhoz.

AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

mondhatok rájuk, mindig hozzák a főtt ételt
és mindent, ami az ellátásomhoz szükséges.
Férjével együtt szinte naponta jönnek, gon-
dolnak rám, ellátnak gyümölcsökkel, finom-
ságokkal is, csak dicsérni tudom őket. 
Sajnos a barátaim, jó, régi szomszédjaim
már mind elmentek, a mostani szomszéd-
sággal már nem alakult ki olyan kapcsolat,
mint a régiekkel.
Azt üzenem a nyársapátiaknak, hogy csak jó

érje őket, legyenek egészségesek, éljenek
szép családi életet.
Kedves Feri bácsi! Ennél szebbet én sem kí-
vánhatnék Önnek. Éljen még jó egészségben
sokáig! Remélem, hogy 100 éves korában is
beszélgethetünk majd!”
A község lakosai és a Nyársapáti Hírmondó
munkatársai nevében szívből gratulálunk, és
továbbra is jó egészséget kívánunk!

NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA
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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

Applikáció fejlesztés
A CSEMŐ MOBILALKALMAZÁS fejlesztésére
kért segítséget a lakosoktól dr. Lakos
Roland polgármester a közösségi oldalán.
Mint írja: „Szeretnénk meginvitálni az app-
likáció használóit egy online kutatásra, ami-
ben a csemői mobil alkalmazás használatá-
ra és használhatóságára vagyunk kíváncsi-
ak. Hogy minden típusú felhasználó képvi-
selve legyen a kutatásban, az előzetes űrlap
kitöltői közül a fejlesztő AutSoft Zrt munka-
társai kiválasztják és értesítik azokat a je-
lentkezőket, akiket beválogattak a csoport-
ba! Köszönjük a segítséget!” – fogalmazott
a polgármester. 

Megszépül a csemői hivatal
ZAJLANAK A CSEMŐI ÖNKORMÁNYZATI hi-
vatal bővítési munkálatai. „Az elmúlt he-
tekben olyan belső gépészeti munkák zaj-
lottak, mint a világítási és elektromos-, to-
vábbá a hőszivattyús fűtési és hűtési rend-
szer kialakítása. A mai napon a nyílászárók
is a helyükre kerültek, egyedül az udvar fe-
lőli nagy ajtóra várunk. A Magyar Falu
Programban nyert támogatásnak és a je-
lentős önkormányzati kiegészítésnek kö-
szönhetően hamarosan fedett helyszínt kap-
hatnak a kulturális és sport rendezvények.”
– számolt be dr. Lakos Roland polgár-
mester a közösségi oldalán.
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Újszilvás

Edzőpark épül
SPORTPARK ÉPÜL CSEMŐBEN – erről dr.
Lakos Roland polgármester tájékoztatta a
lakosságot.
„Csemő Község Önkormányzata a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium pályázatán egy „C"
típusú, kb. 90 m2-es, szabadtéri edzőpark meg-
valósítását nyerte, még 2020-ban. A sportpar-
kot a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sport-
üzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. valósítja
meg a Sportcentrumban. A munkaterület át-
adása már meg is történt, az alapozási mun-
kák február 7-én megkezdődtek. Mostanra
már jól látható az alapozása a „C” típusú
sportparknak a sportcentrumban. A nyolcszög
alakú terület gumi burkolatú lesz, és várható-
an a jövő héten nyolc eszközt telepítenek rá,

amelyek húzódzkodásra, has- és hátizom erő-
sítő gyakorlatokra, fekvőtámaszra, valamint
lépcsőzésre, bordásfalon végezhető gyakorla-
tokra és függeszkedésre alkalmasak.” – írta
közösségi oldalán a polgármester.

Megnyílt az uszoda
FEBRUÁR ELSEJÉN MEGNYITOTTA KAPUIT az
ÚJSZILVÁSI TAN- ÉS SPORTUSZODA!
A térség legkedvezőbb áraival, szeretettel
várjuk az úszókat és az úszni tanulókat!
Szakképzett úszásoktatók, több időpontban is
várják a jelentkezéseket gyermek és felnőtt
úszótanfolyamokra, valamint gyógyúszásra.

ÚJSZILVÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT



szakképzés megújulásának köszön-
hetően a 2020/2021. tanévtől a
szakmát tanuló szakképző iskolá-
sok az első évben, a technikumi ta-
nulók az első két évben ágazati
alapképzésben vesznek részt,

amelynek a végén ágazati alapvizsgát tesznek.
A felnőttek szakmai oktatásában mindez az el-
ső félévben történik – így 15 felnőtt tanulónk
részvételével januárban lezajlott nálunk az idei
első ágazati alapvizsga Turizmus-vendéglátás
ágazatban és 10 felnőtt tett ágazati alapvizsgát
Kereskedelem ágazatban. Ezt a vizsgát a képző
intézmény, vagyis az iskola szervezi, vizsgabi-
zottsági tagjai a szakoktatók, a bizottság elnökét
pedig a Kereskedelmi és Iparkamara delegálja.
A Turizmus-vendéglátás ágazatban 4 egyen-
értékű vizsgarészt ír elő a Képzési és Kime-
neti Követelmény: 
- 2x90 percben termelési feladatokat végez-
nek a tanulók – 4-4 megadott étel, illetve
cukrásztermék közül kell 1-1-et elkészíteni-
ük az előírt adagban,
- az értékesítési feladatra 60 perc áll rendel-
kezésre – ez idő alatt végzik el a pincérek
munkáját: megterítik az asztalt, felszolgálják
az ételt és a desszertet, valamint elkészítenek
a 4 előírt közül 1-1 alkoholmentes koktélt;
- a vizsga 4. része egy prezentáció, melyet az
önállóan választott turisztikai régió valamely
szálláshelyéről, turisztikai attrakciójáról készí-
tett PowerPoint bemutatójuk alapján tartanak.
A Kereskedelem ágazatban 60 perces írásbeli
vizsgát tesznek a tanulók Gazdálkodási tevé-
kenység alapjai témaköreiből, majd egy két
részből álló gyakorlati vizsgarész következik:

információkezelés során például egy üzleti le-
velet készítenek el, hiányos szállítólevelet kor-
rigálnak előre megadott adatok alapján; vala-
mint négyféle, a kereskedelemben előforduló
szituációban szóban oldanak meg feladatot (pél-
dául áruátvétel, panaszkezelés).
Az értékelés százalékos formában történik – a
Kereskedelem ágazatban legalább 40%-os, a
Turizmus-vendéglátás ágazatban legalább 61%-
os teljesítmény esetén sikeres az ágazati alap-
vizsga, melynek eredménye 20%-ban beszámít
majd a végső szakmai vizsga eredményébe.
Mindkét csoportban nagyon szépen sikerült a
vizsgázók felkészítése – 72-97% között teljesí-
tettek tanulóink. Megjelenésükön, munkavég-
zésükön, elkészült termékeiken, élményszámba
menő, színvonalas prezentációikon is látszott az
igényesség. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, to-
vábbi sok sikert kívánunk nekik a következő
másfél év szakirányú oktatáshoz is mind az is-
kolában, mind a külső képzőhelyeken, ahol
szakképzési munkaszerződéssel folytatják to-
vább a gyakorlati képzést.
Nappali képzésben a 9. évfolyamos szakképző
iskolai tanulóink és a 10. évfolyamos techniku-
mi tanulóink júniusban tesznek majd ágazati
alapvizsgát. Bízunk benne, hogy mindannyian
találnak a szakirányú oktatás idejére duális kép-
zőhelyet, ahol szakképzési munkaszerződéssel
teljesítik a duális képzést.

Sikeres ágazati alapvizsgát tettek a fel-
nőtt képzésben résztvevők a Ceglédi
SZC Unghváry László Vendéglátóipari
Technikum és Szakképző Iskolában.

a
Ágazati alapvizsgák
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„MOL” tehetség 
NYOLC FIATAL MŰVÉSZ ÉS TUDÓS – köztük
egy ceglédi gimnazista – pályázott sikerrel a
MOL Tehetségtámogató Programra Pest
megyében, amely az idei tanévben összesen
20 millió forinttal segíti a 10-23 év közötti
tehetségek pályafutását. 
A ceglédberceli Bartúcz Anna – aki a Ceg-
lédi Kossuth Lajos Gimnázium tanulója - is
a nyertesek között szerepel. Az elnyert ösz-
szegből fotós berendezéseket szeretne ven-
ni, hogy még jobb minőségben mutathassa
be alkotásait.
Bartúcz Anna általános iskolás kora óta fog-
lalkozik animációval és 15 évesen már szá-
mos elismerést kapott hazai és külföldi film-
szemléken. Az animációs filmek mellett a

3D modellezés és a digitális festészet érdek-
li. Tagja a Nők a Tudományban Egyesület-
nek, amely azt a célt tűzte ki, hogy példát
adjon és támogassa a természettudományok
iránt érdeklődő lányokat. 

Futni a hit erejével 
BEREI MÓZES JÓZSEF A NAGYKŐRÖSI Arany
János Református Gimnázium magántanuló-
ja. A fiatalember életében jelentős szerepe van
a műkorcsolyázásnak, melyben jelentős sike-
reket ért el, többek közt többszörös osztrák if-
júsági bajnok volt. Immár magyar színekben
folytatja a versenyzést, 2021-ben többek kö-
zött Mel Gibson Passióját vitte jégre. A nagy-
kőrösi Önkormányzati Hírek interjújából – ta-
valyi eredményeiről szólva – kiderül: 
„Budapesten két nemzetközi versenyen is jól

szerepeltem. Októberben ezüstérmet szerez-
tem, decemberben a Santa Claus Cup-on
aranyat. De szívesen emlékezem a rigai,
meg a celjei versenyekre. Itt felnőtt mezőny-
ben futottam és megszereztem az Európa-
bajnoksághoz szükséges minimumpontokat.
Ott leszek az idén a junior-világbajnoksá-
gon, az ifjúsági olimpián, felnőtt nemzetközi
versenyeken, például Hágában. Magyar mű-
korcsolyázóként szeretném letenni a névje-
gyemet a világversenyeken, megmutatni,
hogy érdemes volt dolgoznom, nem hiába
szólt erről az életem idáig.” 
Berei Mózes József életében a hite legalább
olyan fontos, mint a korcsolya. Jelmondata:
„Nekem egy feladatom van: futni a hit ere-
jével és Jézus nevét dicsőíteni.” A 2021-es
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 52
tanúságtevője közül ő volt a legfiatalabb. 
„Ha beszélek Istenről, mindig lesznek olya-
nok, akik meghallanak és megérintem a szí-
vüket. (…) megtudtam, hogy sok iskolában
lejátszották a tanúságtételemet, majd meghí-
vásokat is kaptam, mert kíváncsiak voltak
rám a tanulók, beláttam, hogy meg kellett
szólalnom. A hitről beszélni kell, a Jóisten
ezt várja tőlünk, sportolóktól is. Nemcsak
edzeni kell, hanem sokat imádkozni.” –
mondta a fiatal, aki azt is hozzátette a Passió
jégre vitelét is ezért tartotta fontosnak.
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Tűzesetek
JANUÁR 23-ÁN NAGYKŐRÖSÖN a Báthory ut-
cába vonult ki riasztásra a nagykőrösi és a
ceglédi tűzoltók, ahol egy 80 nm2-es csalá-
di ház égett. Egy személy kimenekült az
épületből. A tűzoltók két vízsugárral oltottak
és egy gázpalackot is kihoztak a házból.
Személyi sérülés nem történt. 
NÁDAS ÉS KISZÁRADT FŰ KAPOTT LÁNGRA
január 29-én délelőtt a Cegléd és Abony kö-
zött. A szárazság és a feltámadt szél miatt a
tűz gyorsan terjedt, egy lakatlan tanyát ve-
szélyeztetett. A lángokat a ceglédi hivatásos
tűzoltók eloltották, megakadályozták a tűz
továbbterjedését, majd átvizsgálták a közel
másfél hektáros leégett területet.

SZÁRAZ FŰ, NÁDAS KAPOTT LÁNGRA február
12-én délután Abony külterületén is. A tűz a
szárazság miatt gyorsan, nagy területen ter-
jedt. A lángokat a ceglédi hivatásos tűzoltók
eloltották, megakadályozták a tűz továbbter-
jedését, majd átvizsgálták a leégett területet.
TŰZ KELETKEZETT EGY GÉPKOCSI motorte-
rében február 13-án délután Cegléden, a
Csutak Kálmán utcában. A tűzoltók kiérke-
zése előtt a helyszínen tartózkodók meg-
kezdték a lángok oltását, ezzel megakadá-
lyozták a tűz továbbterjedését. A ceglédi hi-
vatásos tűzoltók az égő részeket eloltották, a
felhevült fém alkatrészeket visszahűtötték,
majd átvizsgálták a járművet. – tájékoztatott
Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság megyei szóvivője. 

A PATENT Kft. az alábbi szakterületere 

keres munkatársat:
CNC gépkezelő plazmavágó,

hengerítő és présgép kezelésére

Alapkövetelmény: Technikusi végzettség, minimum
6 hónap aktív tapasztalat az adott területen.
Rendelkezni kell önálló munkavégzés képességével
és erős kooperációs készséggel.

Feladatok:
• 3D-s NC vágó berendezés programozás (3D-s

plazma, lemezhengerítő, prés és görgőző gép),
• Technologizálás, folyamatok korszerűsítése, fe-

jlesztése,
• Szoros együttműködés a műhelyvezetéssel, a

műszaki osztállyal.

A minőségi és hatékony munkáért, az elhiva-
tottságért az alábbiakat kínáljuk:
• Kulturált munkakörnyezetet,
• kiváló minőségű gyártói eszközöket,
• szakmai fejlődési lehetőséget,
• magasszintű szakmai irányítást, és sz-

ervezettséget,
• képességhez szabott, az átlagnál magasabb

bérezést és juttatást,
• teljes bérrel történő bejelentést.

Az önéletrajzokat kérjük az alábbi címekre küldjék:
Gazdag Zoltán (tel.: 30/906-3351)
gazdag.zoltán@patent.hu vagy 
Patonai Tibor (tel.: 30/345-7568) 

patonai.tibor@patent.hu részére.
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Közúti balesetek
MENET KÖZBEN KIGYULLADT EGY KISBUSZ
január 19-én délután az M4-es autóút
tápiószentmártoni lehajtójánál. Mire a tűzol-
tók a helyszínre érkeztek a kisbusz teljes
egészében égett. A lángokat a ceglédi hiva-
tásos tűzoltók eloltották, a felhevült fém al-
katrészeket visszahűtötték, majd átvizsgál-
ták a kiégett járművet. A kisbuszban egye-
dül a sofőr utazott, aki időben, sérülések nél-
kül elhagyta az égő gépkocsit. 
SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT, majd fel-
borult egy személygépkocsi február 8-án
este az M4-es autóút 65-ös kilométerénél,
Cegléd közelében. A gépkocsiban egye-
dül a sofőr utazott, aki önerejéből elhagy-
ta az autót, a felborult személygépkocsi
forgalmi akadályt okozott. A ceglédi hi-
vatásos tűzoltók áramtalanították és át-
vizsgálták a járművet, majd biztosították a
helyszínt. 
BALESET TÖRTÉNT JANUÁR 20-ÁN reggel 9
óra körül Cegléden az Összekötő út és a Bu-

dai út kereszteződésében, ahol egy motoros
fiatalember fékezés közben elcsúszott. A
balesetnek más résztvevője nem volt, a sé-
rültet – akinek a lába sérült – a mentők vit-
ték el a helyszínről kivizsgálásra. 
SÚLYOS BALESETEK TÖRTÉNTEK február 14-
én Cegléd térségében. Lesodródott az útról,
árokba hajtott és felborult egy személygép-
kocsi hétfőn délelőtt Törtel közelében. A
gépkocsiban két ember utazott, az egyikük
a roncsba szorult. A ceglédi hivatásos tűz-
oltók feszítővágó segítségével a beszorult
embert a roncsból kiszabadították, áramta-
lanították és átvizsgálták, majd a kerekeire
állították a járművet.
SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS EGY KAMION ütközött
össze hétfőn a kora délutáni órákban
Kőröstetétlen közelében. Az ütközés követ-
keztében a gépkocsi az árokba csapódott. A
ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították
és átvizsgálták a járműveket, majd biztosí-
tották a helyszínt. - tájékoztatott Csámpai
Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei szóvivője. 
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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 7.995 Ft / 100 kg

CSEH DIÓSZÉN 4500 cal 7.255 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

Síbajnoki siker
A NAGYKŐRÖSI ARANY JÁNOS REFORMÁTUS
Gimnázium 9. a osztályos tanulója
Tömösközi Viktória január 26-án a mátra-
szentistváni Síparkban megrendezett XXX.
Országos amatőr gyermek síbajnokságon
korcsoportjában az előkelő 2. helyezést érte
el! Gratulálunk a szép eredményhez!

Harczi Zsolt szövetségi
kapitány Ausztriában!

HARCZI ZSOLT A CVSE ÉS A MAGYAR asz-
talitenisz válogatott egykori kitűnő játékosa,
az aktív játékos pályafutását követően az
edzői pályán kamatoztatja tapasztalatait.
2004-2013 között a magyar férfi válogatott
szövetségi kapitányi tisztét is betöltötte és ez
alatt két olimpián (2008, 2012) e szerepkör-
ében volt a magyar olimpiai csapat tagja.
Előtte pedig – még játékosként – a sportág
olimpiai bemutatkozásakor (1988) ott lehe-
tett az ötkarikás eseményeken.
Hosszú évek óta Ausztriában tevékenykedik,
edzőként és klubedzőként ért el sikereket. 
Ennek elismeréseként következhetett be a
legújabb változás a ceglédi sportember
életében, Ausztria női asztalitenisz váloga-
tottjának szövetségi kapitányának nevezték
ki! Gratulálunk és további sikereket kívá-
nunk munkájához! MAGYAR LÁSZLÓ
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csodasmagyarorszag.hu

ÉLVEZD 
A TÉL LEGSZEBB 

PILLANATAIT!


