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sodálatos időben, színes programokkal, nagy sikerrel
zárult az ezévi Városnapok Cegléden április 30-án és
május 1-jén. A Tánc világnapja alkalmából Tánccsoportok bemutatójával indult a szombati program, majd
Csonka András műsorát és a Kiflihajó együttes gyermekkoncertjét élvezhették a családok. Este, Boggie,
Kállay Saunders András lépett fel, majd az Utcazene fesztivál
eredményhirdetése után a Vad Fruttik koncertje és a belváros
épületeinek látványos fényfestése zárta a napot.
Kísérő programként szombaton 11. alkalommal került megrendezésre a Ceglédi Utcazene Fesztivál a város 12 helyszínén.
Három év kihagyás után a Dobmúzeum mellett az Ordass közben Cam Bori Jam – Nemzetközi Jazznapot tartottak. A Városházán és a Református Gyülekezeti házban ünnepelte
Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend fennállásának 25
éves évfordulója, valamint a Vadászok bora választásának 20.
évfordulója.
Vasárnap az Eötvös téren tartottak majálist. A Régi Idők
Piacztere már hagyományosan nagy népszerűségnek örvend:
kézművesek, termelők árulnak kecskelábú asztalokon, bábelőadások, fajátékok, ládavasút, Füle Tanya állatsimogatója,
Cegléd Táncegyüttes – élőkép, karikázó, népzene, kézműves
és mesterség bemutatók voltak láthatók egész nap.
Ezzel párhuzamosan a Kossuth téren hagyományőrző műsor-
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Gyermekétkeztetéssel foglalkozó cégünk

az alábbi pozíciókba
keres új munkatársakat:

Élelmezésvezető - Albertirsa

ban léptek fel a Szent Kereszt iskola és a Patkós Irma iskola diákjai, a KMK gyermektánc
csoportjai, a Cegléd Táncegyüttes és a Kéve
Táncegyüttes.
Délután Középkori Lovagi Torna és Játékok
bemutatója következett, de a Marching Jazz
Band és Bíró Eszter is adott koncertet. Este
a The Pontiac és Caramel fellépése zárta a
kétnapos rendezvényt. A két nap folyamán
míves portékák vására, helyi termelők, valamint gazdag étel- és italkínálat várta a kilátogatókat.

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, Albertirsa, Ceglédbercel
Főbb feladatok:
• Különböző ételek elkészítése, tálalása,
tárolása és adagolása
• A meglévő készletek, készételek felmérése, n y e r sanyagok megrendelése
• Nyersanyagok előkészítése, feldolgozása
(párolása, főzése, sütése)
• HACCP előírások kezelése, naplózása, ellenőrzése
• Konyhai dolgozók irányítása

Albertirsa - Karbantartó

Főbb feladatok, munkák:
• Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek
karbantartása
• Gépeken, berendezéseken tervszerű megelőző karbantartás elvégzése
• Üzemzavarok elhárítása, javítási, felújítási feladatok
ellátása
• Konyhák, telephelyek karbantartása
• Nagyüzemi konyhai gépek karbantartása, szerelése,
állapotuk folyamatos figyelése
• Üzemeltetés során felmerülő meghibásodás javítása

Megváltozott munkaképességű
konyhai kisegítő - Albertirsa

Főbb feladatok:
• konyha, étkező takarítása
• mosogatás
• főzési előkészületekben való részvétel
• főzésben való segédkezés
• étkezések tálalása
• kisétkezések elkészítése

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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Előkészítik a 441-es
főút építését

A 441. SZ. FŐÚT KECSKEMÉT és Nagykőrös
közötti szakaszán megkezdődött a kivitelezés
első fázisa a területelőkészítéssel. A munkaterületen jelenleg bozót- és cserjeirtást, fakivágási, illetve régészeti feladatokat végeznek.
A NIF Zrt. beruházásában a mintegy 10 kilométert érintő projektben a 441. sz. főút
egy jelentős kecskeméti szakaszát négysávosra bővítik, emellett a 445-ös kecskeméti
északi elkerülő és a nagykőrösi Téglagyári
utca közötti 7,29 km-en a meglévő 2×1 sávos burkolatot megerősítik.
A tervek szerint június elején megkezdődik
Nagykőrösön a Téglagyár úti csomópont átépítése, a hónap végén pedig Nagykőrös belterületén a burkolat felújítása a Kálvin térig.
A közműkiváltásokat júliusban kezdik meg
mind Nagykőrös, mind pedig Katonatelep területén. A főpálya átépítését várhatóan a nyár
második felében kezdik meg Nagykőrös,
Téglagyári úti csomópont és az M44 gyorsforgalmi út csomópontja közötti szakaszon.

Teszedd!

HÁROM NAPOS SZEMÉTSZEDÉSI akcióval
csatlakozott Cegléd a TeSzedd országos szemétszedési akcióhoz. Május 5-én, csütörtökön az önkormányzati hivatal munkatársai
szedték a szemetet.

Pénteken a diákok gyűjtötték az eldobált
hulladékot, több helyszínen. A Bem iskola
diákjai a Malomtó szélen, az Örkényi úti iskola diákjai az Ugyerben, az Unghváry Kereskedelmi iskola tanulói a Gerje környékén
szedték a szemetet. A roma önkormányzat
képviselői és segítői a Puttony utca környékén gyűjtötték és szállították el a hulladékot. Szombaton magánszemélyek, baráti
társaságok és egyesületek csatlakozhattak a
szemétszedéshez.

Adományok Hollandiából

TUCATNYI UKRÁN MENEKÜLT és magyar
sokgyermekes család vehetett át ajándékcsomagot április 22-én egy holland kórus gyűjtése révén. Patricia Lammerts Houwen, a
kórus egyik tagja családjával néhány éve
Nyársapáton vásárolt tanyát, ahová letelepedni is szándékoznak.
A hölgy a baráti kört alkotó kórus tagjaival
közösen készített a gyerekeknek 41 csomagot, melyekben írószerek, színezők, játékok,

tisztálkodó szerek, vitaminok, édességek
kaptak helyet. Emellett – helyben vásárolt –
tartós élelmiszerekből álló csomagot is átadtak a szülőknek.
Ukrán menekült családok kaptak belőle
Lajosmizsén, Csemőben több helyszínen és
magyar sokgyermekes családok Cegléden,
Törtelen és Nyársapáton is. Az adományok
kiosztásában a ceglédi Közösségben Istennel
gyülekezet segítette a jólelkű adakozót.
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sága is említésre került. Hosszú évek óta ő az
első a Magyarországon élő hollandok közül,
aki ilyen kitüntetésben részesült.”
A követség fb posztja szerint Martina
Bijvoet „több mint negyed évszázada dolgozik a holland nyelvű oktatáson Magyarországon, többek között az NTC School
Budapest igazgatóként és anyanyelvi tanárként a Holland Budapest Szakcsoportnál, az
ELTE-n. (…) fáradhatatlan elkötelezettsége
és diákjai iránti nagy elkötelezettsége miatt
a király úgy döntött, kinevezik az OrangeNassau rend tagjává.”

Áder János a Bácsvíz-nél

Holland királyi kitüntetés

MAGAS HOLLAND KITÜNTETÉSBEN részesült
Martina Bijvoet, melyet a holland királyság
budapesti nagykövete adott át neki. Férje Bori Viktor Attila lapunkat tájékoztatta, hogy elsősorban feleségének „a magyarországi holland közösségben végzett munkáját ismerték
el, de szerepel Cegléd is az oklevélen, illetve
a laudációban ceglédi gimnáziumi munkás-

A HOSSZÚ TÁVON MEGVALÓSULÓ színvonalas szakmai munkavégzés elismeréseként értékelik a BÁCSVÍZ Zrt-nél, hogy 2022. április 20-án – a Föld Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódóan – Áder János köztársasági elnök látogatást tett a cég kecskeméti
üzemirányító központjában. Az államfőt
Kurdi Viktor, a BÁCSVÍZ Zrt elnök-vezérigazgatója kalauzolta, valamint jelen volt a
találkozón Szemereyné Pataki Klaudia,
Kecskemét polgármestere, dr. Salacz László
országgyűlési képviselő és dr. Szeberényi
Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere.
A látogatás során az államfő bepillantást kapott a kecskeméti közműves vízellátás létrejöttének és fejlődésének történetébe, a víztisztítás folyamataiba, illetve a 2019-ben átadott irányítóközpont működésébe.

a
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Tulipánszüret

z idei évben a hóbortos időjárás
miatt később ugyan, de végre
megérkezett a tulipánvirágzás
időszaka. A környéken több kertészetben gyönyörködhetünk és
vásárolhatunk a hagymás virágokból. Nagykőrösön a Tulip Garden április
23-tól szombat-vasárnap várja a látogatókat.
A tulipánszüret mellett helyben sütött lepény és kézműves csecsebecsék is várják az
érdeklődőket. Nagykőrösön Ócsai Sándor
kertjében is tulipánok, rózsák és leanderek
gyönyörködtetik a virágok szerelmeseit,
amelyeket örömmel mutatott meg a Nagykőrösi Önkormányzati Híreknek.
Cegléd határában található a Kökény és fia
Családi Borászat Tulip Garden-je, amely
minden nap nyitva tart 10-17 óráig. Hétvégén itt is mód nyílik helyben sütött kenyérlángos és házi szörpök kóstolására és előre
is lehet csokrot rendelni, helyszíni átvétellel.
Pallagi Sándor saját örömére és családja
kedvére telepített Csemőben tulipánkertet a
vadászházzal szembeni gyümölcsösében.
Az idén nyáron 70 évét betöltő férfi 50 évig
díszítőfestő, restaurátor volt, - mint elmondta – ott szerette meg a színeket. Munkája
mellett Nagykörűben cseresznyét termelt
két hektáron és már ott is tulipánokkal ültet-

te be a fák közti területet. Húsz éve költözött
Csemő szélére és az elhagyatott dudvás területet az évek alatt édenkertté változtatta.
A gyümölcsösben most fél hektáron 100 sor
tulipán van, soronként 300 hagymával. Egyegy hullámban 10.000 virágzó tulipán díszlik,
elsősorban magyar fajták piros, sárga cirmos
és fehér színekben. De van többféle jácint,
nárcisz és 6000 tő kardvirág is, ahogy háromféle illatos liliom, kövirózsa és szegfű is.
Sándor a nyugdíjazása óta a kerttel tartja
karban az egészségét és ugyan van bőven
munkája van a virágokkal, de sok bennük az
öröm is, amit másokkal is megoszt: rengetegen állnak meg gyönyörködni a virágok
szépségében.

BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt
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KÍNÁLATUNKBÓL:
Friss sertés- és marhahúsok, húskészítmények, belsőségek, disznótoros, füstölt áruk

Cegléd, Déli út 36/A

Tel.: 06-30/4254-272
Nyitva: Hétfő: zárva - Keddtől péntekig: 6-18 - Szombat, vasárnap: 6-1200

Földi László átvette
megbízólevelét

A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN VETTE ÁT
képviselői megbízólevelét Földi László április 20-án. A képviselő negyedik alkalommal nyerte el a mandátumot a Pest megyei
12. számú választókerületben.
Az eseményen elmondta: „a választási kampánynak vége és innentől kezdve a munkára
kell koncentrálni és nem arra, ami a kampány idején volt, hiszen én szeretnék ennek a
több mint százezer embernek a Földije lenni. Nem csak annak a 28 ezernek, aki rám
szavazott.” – fogalmazott a képviselő.
Ezt követően megköszönte mindenkinek,
aki elment a választás napján szavazni. „Külön köszönöm azoknak, akik a FideszKDNP-re adták le a voksukat listán és engem választottak képviselőnek. Köszönöm a
választási bizottság munkáját és azt a háttérmunkát, amit a hivatal, dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző vezetésével végzett. Kö-

00

szönöm azt a munkát, amit annak érdekében
tettek, hogy ez a választás tisztán, a törvénynek megfelelően menjen végbe.”
Hozzátette: bízik abban, hogy nem fognak
csalódni sem a ceglédiek, sem a választókerület többi kilenc településén élők a munkájában. „Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a tíz település a következő
négy évben megfelelően fejlődjön, haladjon
és mindenki megelégedésére végezzük a munkánkat.” – fogalmazott a képviselő. cegled.hu
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Közúti balesetek

LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, ÁROKBA hajtott és
felborult egy személygépkocsi május 9-én
hétfőn délután a 441-es főút 5-ös kilométerénél, Cegléd közelében. A gépkocsiban két
felnőtt és két gyermek utazott, mindannyian
önerejükből elhagyták az autót. A ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd a kerekeire állították és áramtalanították a járművet.
KISBUSZ ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ütközött
össze április 28-án a kora délutáni órákban a
406-os út 2-es kilométerénél, Abony közelében. Az ütközés következtében a kisbusz az
árokba csapódott. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járműveket, majd biztosították a helyszínt. A
buszban kilenc ember utazott, önerejükből
elhagyták a gépjárművet.
A MAGYAR KÖZÚT FORGALOMFIGYELŐ kamerája rögzítette, ahogy április 8-án az M4es autóúton, Abony térségében az egyik lehajtón túlment egy kamionos, utána megállt
és lassan elkezdett visszatolatni. Sokan ki

tudták kerülni, de jött egy másik kamion,
ami gyakorlatilag fékezés nélkül becsapódott a szabálytalanul közlekedő, tolató járműbe. A kamionos tolongás további autósokat is újabb veszélyes manőverekbe sodort
és 9 órás pályazárat eredményezett. A balesetben a becsapódó kamion vezetőfülkéje
szinte felismerhetetlenségig roncsolódott, a
helyszíni képek alapján ugyanakkor csodával határos módon a vezető könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.
KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT össze
május 5-én délelőtt Cegléd és Tápiószentmárton települések között. Az összetört autók forgalmi akadályt okoztak. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járműveket, majd biztosították a
helyszínt. – tájékoztatta lapunkat Csámpai
Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei szóvivője.

Tűzesetek

TŰZ KELETKEZETT EGY 60 négyzetméteres
lakatlan házban április 17-én éjjel Abonyban,
a Szent László utcában. Mire a tűzoltók a
helyszínre érkeztek a ház teljes egészében
égett. A tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók eloltották, majd átvizsgálták a kiégett épületet.
TŰZ KELETKEZETT EGY GÉPKOCSI motorterében április 21-én délelőtt Cegléden, az Új
utcában, egy fém garázsban. A tűz veszélyeztette a szomszédos épületet. A lángokat
a ceglédi hivatásos tűzoltók eloltották, megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd
visszahűtötték a felhevült fém alkatrészeket
és átvizsgálták a járművet.
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KIGYULLADT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI április
18-án délelőtt az M4-es autóút 74-es kilométerénél, Cegléd közelében. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek a gépkocsi teljes
egészében égett. A tüzet a ceglédi hivatásos
tűzoltók eloltották, visszahűtötték a felhevült fém alkatrészeket, majd átvizsgálták a
kiégett járművet. – tájékoztatott Csámpai
Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei szóvivője.

Filmes munkával kecsegtette hiszékeny áldozatát

A CEGLÉDI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG vádat emelt
egy nő ellen, aki elhitette egy férfival, hogy
egy filmes feladatban vehet részt. A nő – a
bizalmával visszaélve – több részletben öszszesen 11 millió forintot csalt ki tőle. A vádirat szerint a nő interneten keresztül ismerkedett meg a sértett férfival. Beszélgetésük
során elhitette vele, hogy az egyik legnépszerűbb magyar turnézenekar zeneszerződalszövegírója és részben tulajdonosa.
Miután a férfi bizalmába férkőzött a nő felvetette neki, hogy részt vehetne az egyik projektjükben. Azt hazudta, hogy a zenekar ismertségét növelő filmen gondolkodnak és a sértett
dolgozhatná ki a filmtervet. A férfi el is készítette a tervet és megküldte a nőnek valamint a
nő által létrehozott, de általa a zenekar frontemberének tulajdonított elektronikus címre.

Kamuügyvéd

A CEGLÉDI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG vádat emelt
egy nő ellen, aki ügyvédnek adta ki magát és
különböző ügyekben vállalt megbízásokat.
A vádirat szerint a nő ugyan jogi asszisztensi végzettséggel rendelkezett és jogi egyetemre is járt, azonban azt nem végezte el. A
végzettség hiányában ügyvédi tevékenységet sem végezhetett volna. – számolt be
Cegléd város oldala.
Ennek ellenére lakóhelyén – a ceglédi járás
egyik településén – az a téves képzet alakult
ki, hogy ügyvédként eljárhat. A nő ezt a tévedést nem igyekezett eloszlatni, hanem
több esetben is pénzért ügyvédi tevékenysé-

gi körbe sorolható megbízásokat vállalt el
2019 és 2020 években.

Nem látta a buszmegállót,
kivágta a fát

A TV2 ÁPRILIS 16-AI TÉNYEK című hírműsora is foglalkozott azzal az üggyel, melyről
elsőként a nagykőrösi Önkormányzati Hírek
számolt be, miszerint egy 80 év feletti idős
hölgy láncfűrésszel derékmagasságban kivágott egy tiszafát a Ceglédi úton. A TV2 stábja Nagykőrösön a helyi lakosokat is megkérdezte, akik elmondták, két fát meg tudtak
menteni a kivágástól. A tévé kérdésére
Czeczon Bence, nagykőrösi közterület-felügyelő pedig elmondta: „A Magyar Faápolók
Egyesülete adott egy értékbecslést: 1 millió
600 ezer forint a fa ökológiai értéke.”

Orrcsontját törte az apjának

A GYANÚ SZERINT EGY FIATAL FIÚ arc- és
orrcsontját törte az apjának április 21-én
Nagykőrösön, a helyi rendőrök elfogták. A
nyomozás adatai szerint apa és fia napközben otthon iszogatott, amikor egy félreértés
miatt egyszer csak érkezett az első pofon,
majd a további ökölcsapások.
J. Zoltán apja fejére mért ütéseivel súlyosan
megsebesítette az 56 éves férfit. A helyszínre érkező rendőrök a fiút elfogták, megbilincselték és előállították. Kihallgatásán beismert, azt állította, csak szórakozásból “árnyékolgattak” amikor apját megütötte; védekezett, hogy tette nem volt szándékos.

A rendőrök előtt ismert fiatal férfi korábban,
hasonló cselekmények miatt már többször
került a látókörükbe, vele szemben a további eljárást súlyos testi sértés bűntettének
megalapozott gyanúja miatt folytatja le a
Nagykőrösi Rendőrkapitányság.

A ceglédi rendőrök
elkapták a két támadót

A CEGLÉDI VASÚTÁLLOMÁSON TÁMADT áldozatára egy 24 éves fiatal, 35 éves társával.
A helyi zsaruk elfogták őket.
Egy, a ceglédi vasútállomáson várakozó férfihez lépett oda két ember 2022. április 24én délután.” Add ide az órádat, mert baj
lesz!” hangzott az utasítás, amikor a következő pillanatban a sértett már kapta is a
gyomrost. Karjáról az órát egyikük leszaggatta, nadrágzsebéből aprópénzét elvette,
majd társával együtt elmenekültek. A sértett
könnyű sérülést szenvedett, egy közeli telefonfülkéhez szaladt, onnan hívott segítséget.
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A ceglédi rendőrök néhány órán belül azonosították a két támadót, ellenük elfogatóparancsot adtak ki. A 24 éves V. Tibor Nyírlugoson
próbált bújkálni a rendőrök elől, sikertelenül,
április 26-án kattant a kezén a bilincs. Társát a
35 éves J. Vilmost a monori vasútállomáson
fogták el a rendőrök, miután egy jegyvizsgáló
bejelentést tett, hogy felismerte a rendőrségi
felhívásban keresett rablót.
V. Tibor az erőszakos cselekmény elkövetését tagadta, a gyanúsítása ellen panasszal
is élt. Azt mondta, ha hasonló dolog történne a szeme előtt, azt megakadályozná, a terhére rótt bűncselekményre vonatkozóan állította „nem voltam jelenlévő”, végig tagadott. J. Vilmos úgy nyilatkozott, a bűncselekmény elkövetésekor ő csak állt társa mellett, nem állt szándékában senkit bántani,
megfélemlíteni.
J. Vilmos ellen szabadlábon hagyása mellett,
az azóta letartóztatott V. Tibor ellen rablás
bűntettének megalapozott gyanúja miatt
folytatja le a további eljárást a Ceglédi rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya.

Buda-Házépítő Kft -Fürdőszoba Szaküzlet
Roppantott Travertin kültéri falburkolat: 10.318

Stegu Patagónia Kül-és beltéri falburkolat: 6968

Ft/m2

Ft 6 m2 /Ajándék Impregnáló/
25x50 falicsempe light/dark színben 1.osztály - Akcióban - Készletről - Azonnal: 3145 Ft/m2
33x33 fagyálló padlólap light/dark színben - Akcióban - Készletről - Azonnal: 3145 Ft/m2
30x60 Patras beige famintás fagyálló padlólap: 5268 Ft/m2 /Akciós/
90x90 íves zuhanykabin bambusz üveges /kabin+tálca+szifon/: 97.499 Ft/db /Akció/
Laminált padlók készletről azonnal: 3298 Ft/m2-től
Wc tetők lecsapódásgátlók,fémzsanérral nagy választékban kaphatók /több színben/
55 cm Fürdőszoba Szekrény /alsóbútor+mosdó+tükör/: 46.038 Ft/db /KIEMELT AKCIÓ/
55 cm Folyóka ráccsal szegéllyel: 37.255

Ft/db
Ravak Cleaner Speciális tisztítószer: 2145 Ft/db

Burkolatváltók, dekorációs csíkok 2,5 m több színben /Raktárról Azonnal/
A képek csak illusztrációk. Az akció a készlet erejéig tart! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

BUDA-HÁZÉPÍTÕ KFT. TÜZÉP ÉS FÜRDÕSZOBA SZAKÜZLET
2700 Cegléd, Szolnoki út 77.Tel.: 06 53/311 612, 06 30/419 7386
www.budahazepito.hu, email: budahazepito@gmail.com
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Cegléd

Városalapítók napja

A 658 ÉVES CEGLÉDRE EMLÉKEZTEK a Városalapítók Napja alkalmából az Eötvös téren. A Református Általános Iskola és Óvoda ünnepi műsorát követően megkoszorúzták a Városalapítók szobrát az önkormányzat, a városvédő egyesület, pártok, intézmények és egyház képviseletében. Emléktáblát
avattak Tóth István, az Évszázad Kiváló Fotóművésze tiszteletére a Városháza udvarán
található Pantheonban. Az 52 országban,
több mint 2000 tárlaton kiállító fotóművészt
Dr. Csáky András polgármester méltatta,
majd a városvédők elnökével, Kocsis
Istvánnal közösen avatták fel az emléktáblát.
A Városházán az ünnepség után tartotta jubileumi díszközgyűlését a 35 éves Ceglédi
Városvédő és Szépítő Egyesület. Ez alkalomból pedig a helyszínen kiállítás is nyílt
az egyesület három és fél évtizedéből.

100 éves kővázák új élete

A RÁKÓCZI ÚTON ÁLLÓ, SOKAK ÁLTAL a TB
épületeként emlegetett csodálatos székház,
1927-ben, eredetileg a Magyar Nemzeti
Bank ceglédi fiókintézeteként épült. Szemet
gyönyörködtető részletekkel, díszítőelemekkel, monumentális stílusával ma is pompás
épületnek számít. Eredeti megjelenésében, a

tetőzetén négy méretes kőváza kapott helyet,
amelyek azonban az idő előrehaladtával az
alatta történő biztonságos közlekedést veszélyeztették, így pár évvel ezelőtt eltávolításra kerültek.
A Városvédő és Szépítő Egyesület kezdeményezte, hogy ezek a már-már történelmi
kincsnek számító darabok közterületen legyenek elhelyezve, azonban az engedélyezés elmaradt. A kőremekek így pár éven keresztül egy kerékpártárolóban várták jobb
sorsukat, mígnem 2022. áprilisának utolsó
napján új életet kezdhettek a Cegléd és Térsége Ipartestülete székházának udvarán.
Spindelbauer Attila, az Ipartestület elnöke
elmondta: nagyon örülnek annak, hogy tagjaik összefogásával, közös munkával megvalósulhatott a gyönyörű, több, mint 800 kgos vázák bezúzástól való megmentése, valamint a székház udvarán történő elhelyezése,
ahol remélhetőleg, ismét legalább 100 évig
állnak majd.
Az egyik vázában időkapszulát helyeztek el,
mely a jövő generációit hivatott üdvözölni
egy új költözés esetén. A kapszulában apró-

pénz, napilap, fotók, illetve az aznap alakult
„Ipartestületi Gyógynövényklub” alapítólevelének másolata található.
Az elnök köszönetét fejezte ki Diósi Pál
épületszobrásznak, a Kelemen Daru tulajdonosának, Kelemen Zsoltnak és munkatársainak, Farkas Zsoltnak, valamint a Margó
2004 Kft. ügyvezetőjének, Sági Pálnak önOBRÁCZ-NAGY ÁGNES
zetlen segítségükért.

Egyszülős családok
támogatása

SAJÁTOS ÉS NEM TÚL ÖRVENDETES társadalmi jelenség, hogy egyre több gyermek nő föl
egyszülős családban. Cegléden működő öntevékeny közösségük is létezik, melyet a
Fidesz helyi képviselőcsoportja ajándékozott
meg április 21-én. Szándékosan a kampány
utánra időzítették az adományt, hogy semmilyen politika felhangja ne legyen a most
közölt képeknek. – számolt be a ceglédi
Fidesz szervezet oldala.

Veterán járművek
találkozója

ÁPRILIS 23-ÁN CEGLÉDEN RENDEZTÉK meg
a márkafüggetlen járműtalálkozót. A rendezvényre azokat várták, akik szeretik a régi autókat, motorokat, vagy egy kis múltidézésre vágynak. A találkozó fővédnöke Földi
László országgyűlési képviselő volt, aki személyesen is kilátogatott az eseményre. A találkozóról Lantai Tamás és Kazai Fanni készített fotókat.

Húsvéti locsolkodás

HAGYOMÁNYOS LOCSOLKODÁSNAK adott
otthont a Régi Idők Tárháza április 18-án
Húsvét hétfő délelőtt. A jó hangulatú eseményen a Cegléd Táncegyüttes és a 40 esztendős Hegedűs Együttes működött közre. A
lányok, asszonyok hímes tojással és vendéglátással várták a locsolkodókat.

Házasodna a gazda

A CEGLÉDI KÖVESDY ZSOLT IS SZEREPEL az
RTL Klub Házasodna a gazda című műsorában. A 31 éves ceglédi gazda igazi lovag:
díjugrató zsoké, aki már kétszáz versenyről
hozta el a legjobbnak járó díjat.

Húsvéti körmenet

HÚSVÉTI MISÉRE ÉS KÖRMENETRE várták a
híveket Nagyszombat estéjén, április 16-án a
Szent Kereszt katolikus templomban. A hívek
Jézus halálára és feltámadására emlékeztek.

Kamarazene fesztivál

ÁPRILIS 27-ÉN, TIZENÖTÖDIK ALKALOMMAL
rendezte meg a Ceglédi Zeneiskola a regionális kamarazene versenyét és fesztiválját. A
nemes vetélkedőre ezúttal Pest megyei és a
Szolnoki POK területén tanuló fiatalokat
vártak. Tizenhárom település diákjai mérték
össze tudásukat. Cegléd Város oldala

Utcazene fesztivál

A VÁROSNAPOK KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEKÉNT
tartották meg a XI. Ceglédi Utcazene Fesztivált április 30-án. A közönségdíjat az Egy5egy
vitte el, akik a Tajti Music Hangszerpláza ajándékát kapják. A zsűri pontszámai alapján az első helyezett az OliverFromEarth lett, ők a
Nemzedékek az Alföld Kapujában alapítványtól 150 ezer forintot kaptak; amit felajánlottak
a második helyezettnek, az Elek Zenekarnak.
Így a Kiad mellett az OliverFromEarth is fellépési lehetőséget kap az idei Laskafesztiválon.

Ceglédi Nagytemplom
- gyufából

SZÁZTÍZEZER GYUFASZÁLBÓL
KÉSZÜLT el a Titanic, de az
Eiffel torony vagy a birodalmi
csillagromboló sem áll kevesebb gyufaszálból a ceglédi
Kovács Péter birodalmában,
ahol egymás mellett sorakoznak a bámulatos, aprólékos munkával elkészült,
méretarányos makettek. Az alkotások száma nemrég
tovább bővült, elkészült ugyanis a
Ceglédi Református Nagytemplom
mása, amihez Péter ötvenezer
gyufát használt
fel. – írta meg a
24.hu.
A makett 1 méter
széles 1,25 méter hosszú és 1,35

Látható a megújult
Kovács Kastély

LEKERÜLT AZ ÁLLVÁNYZAT A CEGLÉDI Kovács-kastély épületéről és bár még folynak a
munkálatok, máris látható milyen szép ékszerdobozzal gazdagodott a város. A ceglédiek által közérdeklődésre számot tartó,
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méter magas lett.
Hungarocellből
állította össze, erre faragasztó segítségével mintegy ötvenezer darab gyufaszálat ragasztott, a
mű 4 hónap alatt
készült el.
Péter azt is elárulta a 24.hunak, hogy szeretne
egy állandó kiállítást a
városban.
romjaiban is szép épület megmenekült a
végső pusztulástól. Ceglédi tulajdonos újítja
fel a műemlékvédelem alatt álló kastélyt,
amelyet restaurálnak és a mellette lévő malommal, ipari létesítményekkel együtt hasznosítják majd. A malomban, ami most már
járműszalon az emeleten kapnak helyet az
1900-as évektől napjainkig alkotott motorkerékpárok és egy-két veterán autó.
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Nagykõrös

Star Wars kiállítás

STAR WARS: AZ ERŐ LEGYEN VELED címmel nyílt rendhagyó időszaki kiállítás a
nagykőrösi Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjteményben Lukács Árpád nagykőrösi gyűjtő gyűjteményéből.

A kiállítást megnyitotta Bodó-Szalai Kitti, a
Legenda Rendezvény Party Szervíz vezetője és a Csillagok Háborúja Jelmezes Rajongói Klub tagja. A programon Horváth
Miklós, a Csillagok Háborúja Jelmezes Rajongói Klub alapítója és elnöke és a klub
több tagja beöltözve várta a látogatókat.
A tárlat 2022. augusztus 21-ig látogatható.

Faáthelyezés

FAÁTHELYEZÉSSEL KERÜL MEGMENTÉSRE 23
fa a teljesen megújuló 441-es út és az újonnan épülő kerékpárút kivitelezésével összefüggésben. A famentési akciót a helyszínen

tekintette meg Nagy Balázs alpolgármester,
aki egyeztetett Vozárné Ragó Ildikóval, a
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatójával is. A kivett fák a Mikes Kelemen utcához és a Déli elkerülő úthoz kerülnek át. Az
egyik fa elültetésében jelképesen Nagy
Balázs alpolgármester, Vozárné Ragó Ildikó
és a zöldterület fenntartási akciócsoport vezetője, Vágó Csaba is részt vettek.

Tűzoltók napja

MÁJUS 4-E, FLÓRIÁN-NAP EGYBEN a magyar
tűzoltók napja is. Ebből az alkalomból a
nagykőrösi Önkormányzati Tűzoltóság laktanyájában nyílt nap keretében mutatták be
az érdeklődőknek a tűzoltóautókat és a mentésnél használt felszerelést is. Az óvodás és
iskolás gyerekek hatalmas örömmel próbálták ki, milyen egy igazi tűzoltóautóban ülni,
érdeklődve szemrevételezték a lánglovagok
felszerelését.
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egy egész napos programot nyújt a Safari
Park Richter és mindenképpen vissza fognak
még jönni hozzánk.”
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK NAGYKŐRÖS

Diákolimpia a lőtéren

Népszerű Safari Park

NAGY ÉRDEKLŐDÉS ÖVEZI NAGYKŐRÖSÖN a
közelmúltban nyílt Safari Parkot, sokszor
sorokban állnak a várakozó autók, hogy
megtekinthessék az állatokat. A gyermekes
családok számára egész napos programot
nyújtó parkba hírességek is ellátogatnak. Erről számolt be a park közösségi oldala:
„Vasvári Vivien is ellátogatott hozzánk a
Safari Parkba, ahol ifj. Richter Józseffel is
találkozott. Parkunk igazgatója egy dzsippel
vitte körbe Vivit, akinek nagyon tetszettek az
állatok és a környezet, ahol élnek. Valóban

A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE
szervezésében április 23-án került sor a légfegyveres számokban a Diákolimpia Pest és
Bács-Kiskun megyei lebonyolítására a nagykőrösi lőtéren. A hideg idő ellenére mintegy
110 diák vett részt az izgalmas versenyen,
ami igen jó hangulatban zajlott le, és szép
eredmények születtek.

KLÍMA,
HŐSZIVATTYÚ
telepítés,
karbantartás

SAVE GUARD Kft
Cegléd
www.saveguard.hu
+3670/311-3494
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Abony

Videón a fehér szarvas

ÚJRA FELBUKKANT A FEHÉR SZARVAS
Abonyban. „Az utcán sétálgatott, a házak
előtt legelészett a fehér szarvas Abonyban.
Nem először látták, a helyiek azt mondják,
évek óta visszajár. Egy hozzászóló azt írta, a
fehér színe miatt a többiek kitagadják maguk
közül. A természet kirekeszti, mert természetellenes a külseje, nem tud rejtőzködni és ezért
veszélyes a többi vadállatra nézve.” – írta
meg a Szeretlek Jász-Nagykun-Szolnok oldal.

erdejében az állatok nyolc klánba tömörülve
élik békésnek tűnő mindennapjaikat. Az uralkodójuk azonban hirtelen eltűnik, az erdő egysége megrendül. Az állatoknak - ősi szertartás
szerint – mihamarabb meg kell választaniuk
az új vezérüket, a Vadak Urát. A klánok tanácsának három legerősebb tagja – a Medvék
Klánja, a Farkasok Szövetsége és a Rókák
Nemzetsége – pályázik a trónra, akik mindent
bevetve, eszükkel, erejükkel, bátorságukkal és
ravaszságukkal küzdenek a vágyott hatalom
eléréséért. A jegyek már megvásárolhatók.

Pályaorientációs kavalkád

Tarka Borjú Főzőverseny

AUGUSZTUS 6-ÁN A PARKERDŐ mögötti önkormányzati területen kialakított versenypályán rendezik meg az idei Abonyi Vágtát, a
Nemzeti Vágta Abonyi Előfutamát. A helyszín melletti Parkerdőben ugyanezen a napon számos kísérőrendezvényt szerveznek.
Ezek közül is kiemelkedik a Tarka Borjú
Főzőverseny, melyet Csányi Sándor Gulyáskirály szervez. A főzőversenyen marhahúsból készült ételekkel és Kinizsi korabeli étkekkel lehet majd nevezni.

Vadak Ura Abonyban

AZ ABONYI FŐTÉREN ÚJABB SZABADTÉRI
előadást tekinthetnek meg az érdeklődők július 17-én 20.30 órától.
A Vadak Ura musical történetének hatalmas

MÁJUS 5-ÉN A SZOLNOKI SZAKKÉPZÉSI
Centrum szervezett a Somogyi Imre Általános Iskolában Pályaorientációs kavalkádot.
Az oktatási intézmény már évek óta ápol remek kapcsolatot a Szolnoki Szakképzési
Centrummal. Ennek köszönhetően jöhetett
létre a rendezvény, amikor az iskola tornaterme és tantermei benépesültek a szakmákat bemutató installációkkal és szakemberekkel. A rendezvényen részt vett a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja, Hicsó
György és Pető Zsolt polgármester is.

Nyereséges a strandfürdő

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK képviselő-testülete április végi ülésén fogadta el az
ABOKOM Nonprofit Kft beszámolóját, az
Abonyi Városi Termál- és Strandfürdőről. Az
előterjesztésből kiderül, hogy a tavalyi évben
eredményesen működött a létesítmény.
„A bevételeket rontotta, hogy a diákok test-

nevelés tanóra és tömegsport keretében még
nem a korábbi években megszokott mértékben vették igénybe a szolgáltatásokat.” – olvasható a 2021-es évi beszámolóban.
A 2020-as évhez képest 2021-ben a strand
szolgáltatás bevételeinél mintegy egymillió
forintos növekedés látszik.

Beruházások,
fejlesztések

A NAPOKBAN MELEG ASZFALT borítást kapott
a Knézich Károly utca. A beruházást a HEDO Kft munkatársai végezték el. Elkészült a
Vasút úti járda díszburkolata. A beruházások
kormánydöntéseknek megfelelően valósulhattak meg. A képviselőtestület áprilisi ülésén elfogadta azt a beszámolót, melyben
újabb járdák felújításáról is szó esik.
Folyamatban van az Abony, Köztársaság
utca Ceglédi út és a Munkácsy Mihály utca közötti szakasza vízelvezetésének és
járda felújításának tervezése, valamint a
Ceglédi úton az Abonyi Rendőrőrs gyalogátkelőhelytől Cegléd felé haladva a
Spar előtti gyalogátkelőig tartó szakasz
vízelvezetésének és járda felújításának tervezése is. A célok megvalósítása a rendelkezésre álló források függvényében valósulhatnak meg.
Újabb ingatlan került értékesítésre az
Abonyi Üzleti Parkban. A napokban aláírásra került egy újabb ingatlan adásvételi szerződés. A város egyik legrégebbi vállalkozása, a Ferrobau Abony Bt Vaskereskedés vásárolt meg egy 1986 m2-es területet.
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Nagy siker a
Szenior Akadémia

A KÖZELMÚLTBAN A SZENIOR AKADÉMIA
harmadik előadására is sor került a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Sajnálatos módon, a poszt-COVID tünetek a
fertőzésen átesett emberek túlnyomó részét
jellemzik, a világ minden részében. A témához kapcsolódó videóval is színesített előadásban Dr. Jászberényi József gerontológiai
kutató összefoglalta a COVID-fertőzés utáni
legjellemzőbb időskori tüneteket és felhívta a
figyelmet azok gyors és hatékony kezelésére.

Baba-utalvány
41 újszülöttnek

AZ ABONYI VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN fogadta Pető Zsolt polgármester április végén
az abonyi babákat és anyukáikat. Polgármesterként köszöntöttem a jelenlévőket. A
babák szülei 15.000 forintos Baba-utalványt
vehettek át. Összesen 39 család 41 kisbabája kapott önkormányzati támogatást.
„Tavaly novemberben a városvezetés döntött
arról, hogy jövedelemhatártól függetlenül
15.000 Ft-os vásárlási utalványban részesülnek azok a 2022. január 1-e után született
babák, akiknek legalább egyik szülője
abonyi bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A
Baba-utalvány önmagában egy csekély öszszegű juttatás, tágabban értelmezve viszont
egy városi közösség támogatása, mely a
gyermeket vállaló családok melletti kiállást
jelképezi.” – fogalmazott a polgármester.
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Kocsér

Legszebb magyartarka

HATALMAS SIKERT ARATOTT A KOCSÉRI
Petőfi Szövetkezet Hódmezővásárhelyen a
XXIX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon. „Bella névre hallgató magyartarka húshasznú tehenünk borjával kategóriájában első helyezést ért el, és megkapta a
SEMEX Kft-től a „Legszebb Magyartarka”
tenyészállatnak felajánlott 150 ezer forintos
különdíjat. Magyartarka húshasznú vemhes
üszőnk kategóriájában harmadik lett.” – számoltak be a szövetkezet közösségi oldalán.

Föld napja az óvodában

„EGY GYERMEK - EGY VIRÁG ÉS SZÉP lesz az
óvodánk…” – ezzel a mottóval hívták a
kocséri szülőket a Föld napja alkalmából
rendezett családi délutánra az óvodába,
melynek keretében a szülők által hozott egynyári virágokat elültették virágágyásainkba.
Az intézmény ezúton is köszöni a szülőknek a
felajánlott virágokat! „Külön köszönjük a virágágyásainkhoz szükséges faanyag felajánlását
Radics Attilának és feleségének, Radicsné Godó
Erikának! Köszönet illeti a virágvonatok elkészítéséért Bretus József, Csirkovits Attila és Kelemen István ügyes kezű apukákat! Nagyon sokat
segítettek még az udvarunk megszépítésében, valamint a meglévő virágágyások felújításában Béres Deák Mariann, Balogh Mónika, Mogyorósi
Csaba, Szabó Mónika, Capitan-Rupp Erzsébet,
Lázár Péter, Nyerges Dóra, Nagy Miklós, Virág-

Dekkert Éva, Egri Géza, Bretusné Szűcs Edina,
Burai Katalin, Pálinkás Gergő, Patonai Andrea
és Szabóné Pető Tünde szülők! Köszönjük áldozatos munkájukat!”

Népkör közgyűlés

A KOCSÉRI NÉPKÖR MEGTARTOTTA évadzáró
közgyűlését és évzáró rendezvényét. A meghívott vendégeket és a nagyszámban megjelent
tagságot Bodnár Andrásné elnökasszony köszöntötte, ahogy a jászapáti és a jászkiséri vendégeket és a résztvevőket is. A határozatképesség megállapítását követően, elfogadásra kerültek a napirendi pontok. Elsőként az elnök aszszony tartotta meg az elmúlt kétévre vonatkozó
beszámolóját. Ezt követően a Népkör születésnapjára írt versét mondta el Csőke Alexandra.
Az összejövetel résztvevőit köszöntötte Földi
László országgyűlési képviselő, Hriagyel
Csaba polgármester, a jászkiséri és jászapáti
vendégek vezetői. A rendezvényre meghívott
Mikó Péter nagykőrösi vőfély irodalmi válogatást adott elő saját költeményeiből. A szakácsok
remekül elkészített fogásokból feltálalt ebéddel
koronázták meg a délelőtti programot. Délután
kellemes beszélgetésekkel, nótaszóval és tánccal telt alkonyatig.

BARNA TOJÓTYÚK
egyéves, jól tojó
kedvezményes
áron 15 db-tól
megrendelhető.

T: 30/8602627

Jászkarajenõ
Kiadó telkek az
Ipari Parkban!

JÁSZKARAJENŐ KÖZSÉGBEN VÉGÉHEZ közeledik az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest
megye területén” című PM_VALLPARK_2017
kódszámú felhívás alapján Pénzügyminisztérium támogatásában megvalósuló, közel
25.000 m2 -es ipari park kialakítása.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő területen 5 db, egyenként 5000 m2-es ipari telek
kerül kialakításra, mely telkek teljes egészében közművesítettek (víz, villany, gáz,
szennyvíz) drótkerítéssel bekerített és aszfalt
bekötő úttal ellátottak, közvetlenül kapcsolódva a 4615 jelű összekötő úthoz. Az Önkormányzat az ipari telkeket hosszú távra
szándékozza bérbe adni. A telkeken felépítmény nem található, amennyiben szükséges,
azok kialakítása teljes egészében a leendő
bérlő elképzelésére van bízva. A telkek
adottságai – elhelyezkedésük, kialakításuk,
megközelíthetőség – alapján logisztikai raktárbázis vagy bármely termelőüzem kialakítására ideálisak lehetnek.

A Jászkarajenői Ipari Park partnerei számára kínált főbb előnyök:
• Kiváló földrajzi elhelyezkedés (Kecskemét, Szolnok, Cegléd, Tiszakécske, Abony,
Nagykőrös közelsége)
• Stabil és tisztázott tulajdonviszonyok, átlátható szabály- és feltételrendszerek
• Magas színvonalon kiépített infrastruktúra,
azonnali közmű rácsatlakozási lehetőség
• Szakképzett, folyamatosan bővülő munkaerő kínálat
• Gyors és rugalmas helyhatósági ügyintézés
• Széleskörű szolgáltatások letelepedés előtt
és után az Ipari Park üzemeltetőjétől
Az ipari terület bérbeadási lehetőségéről a
+36306943290 számon Palya István Kálmán
polgármester ad bővebb tájékoztatást.
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Nyársapát

Kerékpáros túrakönyv

VIG KÁROLY, A PEMESZ NYÁRSAPÁTI tagszervezete elnökének emléke előtt tisztelgő
kerékpáros túrakönyv jelenik meg a közeljövőben. A kiadvány összeállítója Pásztor
István, évtizedekig volt Cegléd sportvezetője, a nyársapáti iskola testnevelő tanára, nem
utolsó sorban a túrák szervezője és résztvevője. Nyársapát Község Önkormányzata 300
ezer, a Pest Megyei Szabadidő Szövetség
100 ezer forinttal támogatja a kiadvány
megjelenését, de felhívást tettek közzé, hogy
további adományokat várnak a cél érdekében. Befizetéseket az egyesület számlaszámára 11742025-29902004 várják. További
információ: Vig Károlyné +36 20 4942555.

Pályázat

Anyakönyvvezető és szociális
ügyintézőt keresnek

NYÁRSAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján PÁLYÁZATOT HIRDET Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezető és szociális ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony - Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő - A munkavégzés helye: Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11. - A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Anyakönyvi feladatok teljes
körű ellátása. A szociális törvényben, a gyermekvédelmi törvényben valamint az önkormányzat helyi rendeletében szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos ügyintéző feladatok. Helyi Választási Iroda igazgatási feladatainak ellátása. A népesség-nyilvántartással és a
központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók. - Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság • Cselekvőképesség • Büntetlen előélet • Középfokú szakirányú végzettség • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. - A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Anyakönyvi szakvizsga megléte • Felsőoktatásban szerzett szakképesítés • Közigazgatásban eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat • OKNYIR, ASP, KCR, EAK rendszerek ismerete • Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • Részletes szakmai önéletrajz • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról • Nyilatkozat Kttv. 84-85. § szerinti összeférhetetlenségről
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bicskei Krisztina nyújt a
06/70/430-4580-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (2712 Nyársapát, Arany János u. 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/412-2/2022., valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető és szociális ügyintéző.
• Elektronikus úton dr. Bicskei Krisztina részére a jegyzo@nyarsapat.hu e-mail címen
keresztül. • Személyesen: dr. Bicskei Krisztina, Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany
János u. 11. - A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje:
2022. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nyarsapat.hu www.kozigallas.hu
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Csemõ

Virágvásár és főzőfesztivál

ÁPRILIS 30-ÁNT TARTOTTÁK A CSEMŐI
Anyák napi virágvásárt és az Anyám tyúkja
főzőfesztivált. A Hét vezér téren virágvásárral, kirakodó vásárral és főzőversennyel, a
Templom téren pedig színpadi műsorokkal
várták az érdeklődőket. Fellépett Koltai
Róbert színművész, Szekeres Adrienn,
Kállay Bori és az Első emelet és Murvai
Julika pedig koncertet adott. Házibulival zárult a csemőiek virágünnepe.

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

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

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

dombidentalcegled@gmail.com,
www.dombi-dental.hu
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TANTERMI tanfolyam indul: Május 19-én! MOST az elméleti vizsgadíj AJÁNDÉK!

Tanulj nálunk Interneten vagy tanteremben! Iratkozz be személyesen vagy elektronikusan!

Fizethetsz készpénzzel, kártyával, banki utalással! Szerezz jogosítványt kismotorra, személyautóra,buszra vagy teherautóra!
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Suli

Pályaorientáció az alkotóműhelyben
z elmúlt 30-40 évben a városi számítógép szakkörök töltöttek be kiemelkedő szerepet, melyek a legtehetségesebb diákokat vonzották
be tanítás után. Ma akár a - hagyományos és modern megmunkáló eszközök mellett a digitális technológiát
is használó - Digitális Közösségi Alkotóműhelyek is betölthetik ezt a szerepet. Az oktatási intézményben helyet kap a robotika, a kódolás, a mikrokontrollerek világa, a mobiltechnológia, az automatizáció, a 3D alkotás,
lézervágás, varrás, fa- és fémmegmunkálás is.
Olyan technológiákat ismernek meg a gyerekek, amik a jövő eszközei, s melyek mindegyike segíti őket az alkotásban. A pandémiás
időszak minden oktatási intézményre – így a
Digitális Közösségi Alkotóműhelyekre is –
plusz terhet rótt. Egy ilyen kritikus helyzet
azonban egyben lehetőség is. Lehetőség a
visszatérést komoly versenyelőnyből kezdeni,
az átmeneti időszakot pedig felkészülésre és
új, innovatív ismeretek megszerzésére fordítani. – mondta el Berényi Csaba, aki a helyi Digitális Közösségi Alkotóműhelyt irányítja.
- Magyarországon a szakképzési rendszer felismerte, hogy az ilyen típusú kreatív műhelyek a
pályaorientációban, a lemorzsolódás csökkentésében és a tehetséggondozásban is jelentős szerepet kaphatnak. A közoktatási intézményekkel
együttműködve az általános iskolások már jóval
pályaválasztás előtt megismerhetik az ilyen mű-

helyek kínálta lehetőségeket. A fiatalok részére
kiváló lehetőség, hogy pályaorientációs foglalkozásokon vegyenek részt és ismerjék meg az
Alkotóműhelyben alkalmazott technikák sokaságát. Legelső alkalommal a diákok az érdeklődés felkeltésére az Alkotóműhely bemutatásán
és egy eszközbemutató foglalkozáson vesznek
részt. A következő szakterületekhez igazított
foglalkozások során az adott technológiáról
vagy szakmáról további ismereteket is tudnak
szerezni a diákok.
Az elmúlt időszakban több mint 750 diákot
fogadtunk az Alkotóműhelyben a ceglédi általános iskolákból és számos környező település iskoláiból (Nagykőrös, Abony, Tápiószele, Tápiószőlős, Farmos, Jászkarajenő,
Ceglédbercel, Albertirsa, Törtel). Lehetőségeinkhez képest továbbra is várjuk a fiatalokat. - tájékoztatott Berényi Csaba.
Elérhetőség:
Digitális Közösségi Alkotóműhely
http://ceglediszc.hu/dka/
Berényi Csaba +36703153662

TV-s vetélkedő a Közgázban

A TAVASZI SZÜNET ELŐTTI NAPON a Ceglédi SzC Közgazdasági és Informatikai iskolában 2
év kihagyás után a játéké volt a főszerep. „Ezen a napon került megrendezésre a több évtizedes hagyománnyal rendelkező TV-s vetélkedő. A játék során megemlékeztünk Pólya
Miklósról, akinek nevével szinte összeforrt ez a játék. Szintén ezen a napon került sor az április 6-án megrendezésre került Kollár Éva gépírás emlékverseny helyezettjeinek díjazására is.” – számolt be az iskola közösségi oldala.
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Együttműködés

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ
április 20-án a Testnevelési Egyetem, a CVSE
és a Ceglédi Szakképzési Centrum. „Célunk a
közös képzések és pályázatok kimunkálása,
mellett, hogy a hallgatók gyakorlati képzéséhez, vizsgáihoz ceglédi helyszíneket biztosít-

Étlap határok nélkül

MEGREFORMÁLTA ÉTLAPTERVEZÉSI szempontjait az Eatrend Magyarország, akik többek között Cegléden is ellátják a gyermekétkeztetési feladatokat. Azon túl, hogy a hatályos EMMI rendelet előírásai szerint tervezik kínálatukat, és követik a változatossági
mutatókat, májusban kísérleti jelleggel életre hívták az ’étlap határok nélkül’ kezdeményezést, mellyel a gyerekek gasztronómiai
ismereteinek bővítése a céljuk.
A tanév utolsó teljes hónapjában hetente
többször találnak a gyerekek az étlapon
olyan ételt, mely valamely városról kapta a
nevét. Ilyen a sonkával, gombával és szalonnával készített milánói makaróni, a franciák hagyományos karácsonyi előétele, a
francia hagymaleves, melyet tejszínnel és
vajjal dúsítva készítenek a főzőkonyhákon,
a pirospaprikás rántással készített magyaros
burgonyaleves, a zöldbabbal és tejfölös habarással főzött temesvári sertésragu, a
frankfurtileves, melynek különlegessége a
kelkáposzta és a virsli. De felvágottak terén
is számos ’területre’ ellátogathatnak a gyerekek: a zala felvágott például őrölt fekete-

sunk.” – számolt be dr. Ferenczi Norbert a
Ceglédi Szakképzési Centrum kancellárja, aki
Buncsák Gáborral a Centrum főigazgatójával
vett részt az aláíráson a Testnevelési Egyetemen. Az egyetem képviseletében dr. Sterbenz
Tamás rektor és dr. Genzwein Ferenc kancellár, a CVSE képviseletében Horváth József elnök voltak jelen az aláíráson.
és fehérborssal, enyhe fokhagymaízzel, míg
az olasz felvágott a szerecsendió egyedülálló ízével várja a gyerkőcöket.
A cég dietetikai és marketing osztálya igyekszik a jövőben is a törvényi előírásokon túl
valami egyediséget, fűszert csempészni a
cégcsoport étlapjaiba, ezzel is biztosítva a
mindig friss(ülő), változatos kínálatot.

Ceglédi gimisek sikere

A LEGYÉL TE IS PÉNZÜGYI JUNIOR Klaszszis! közgazdasági diákverseny döntőjében
a 11. d osztály négyfős csapata, a Pukkandúrok, azaz Medveczki Gábor József,
Jusztin Ádám, Kiss Máté Ferenc és Ungureán Zsombor országos 3. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Kozma Sándor, a gimnázium nyugalmazott intézményvezető-helyettese. A csapat egy napos bécsi tanulmányutat,
ajándékutalványokat és műszaki cikkeket
nyertek.
A Privátbankár.hu Kft. a Pallas Athéné
Domus Meriti Alapítvány támogatásával
rendezte meg a versenyt, melynek szakértői
bizottsága elnöke Bod Péter Ákos korábbi
jegybankelnök volt.

m
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35 éves a városvédő egylet

ár 35 éve, hogy a ceglédi
Városvédő és Szépítő
Egyesület 1987. május
4-én, a városi tanács
dísztermében megalakult. Induláskor összefogta azokat, akik önként vállalták, hogy erejükhöz, tehetségükhöz, lehetőségeikhez mérten segítik városunk épített és természeti értékeinek védelmét, Cegléd további szépítését.
A tagságunk kezdetektől fogva igen heterogén összetételű úgy foglalkozás, mint életkor szerint. Ezt az igen tarka összetételű
csoportot, mindig sikerült mozgósítani egy
közös cél és annak megvalósítása érdekében. Visszatekintve a 35 év alatt megtett útra, a legfontosabb, amit ki lehet emelni, az a
közösségünk összetartó ereje. Napjainkban,
mindenki megtapasztalhatja azt a belső egymást tisztelő baráti, szinte családias hangulatú légkört, ami jellemző tagjainkra. Mindezek nagyban segítették egyesületünket sikeresen megtenni az elmúlt 35 év hosszú útját, ami nem mindig volt „fáklyás menet”.
Nagyon gyakran találkoztunk, találkozunk
városunk lakosainak, és a vállalkozók önzetlen segítségével, támogatásával. Nyugdíjasaink is lehetőségeik szerint hozzájárulnak közös feladataink megoldásához. Előfordult,
nem ismerve kellően a hivatalos eljárást, ügyrendet, néha falakba is ütköztünk. Mindösszesen úgy gondoljuk, a városvédő generációk
által elért eredmények az egyesületünk közös
sikerei, amire a mai tagságunk is büszke lehet.
35 év nem olyan nagy idő! Viszont egyesületünk történetében ez egy jelentős, megtett útnak számít. Itt nem szándékozom leltár szerint számba venni az eltelt éveket, hiszen ezt
megteszi ünnepi kiadványunk és az I. félévi
újságunk. Azért néhány főbb dolgot említenék. Megvalósítottuk a Bedei ütközet és a
Bombázás áldozatainak emlékművét. Meg-

védtük az enyészettől a Kossuth-erkélyt. Elkészíttettük a Pókbangó szobrot, a Testvérvárosok oszlopát, felállítottuk a Kannafát,
megépíttettük a Madárodú mintakertet, megjavíttattuk a vasútállomás óráját, és az ott lévő díszkutat. Felújítottuk a Béke téri kis Trafik épületét. Emléktáblát avattunk az első
ceglédi színház, valamint a ceglédi kanna készítőjének, Rónay János egykori műhelyénél.
Hosszan lehetne sorolni még eredményeinket, de mindenképpen kiemelést érdemelnek
a faültetési akcióink a Kossuth Ferenc utcában, a 67 gyümölcsfa telepítése a Gerje-parton. Ismereteink szerint az országban egyedülálló dolog, hogy két városvédő szervezet
– mint mi a sümegiekkel – évente felváltva
ifjúsági örökségvédő táborokat szervezünk.
Az eredményeinket a mindenkori önkormányzattal együtt, nem egyszer segítségükkel tudtuk csak megvalósítani. A jó kapcsolatunkat mi sem példázza jobban, mint az,
hogy minden év május 8-án, közös hivatalos
ünnepség keretében emlékezünk meg a Városalapítók napjáról.
A jövőbeni céljaink megvalósításához, az új
és újabb városvédő nemzedékek összefogására lesz szükség. Ha elfáradnának, merítsenek erőt bizakodást egyesületünk 35 éves
közös múltjából! Tartsuk mindig szem előtt
jelszavunkat, „Együtt a városért, együtt az
egyesületért”.
KOCSIS ISTVÁN
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Gyümölcsök a
klímaváltozás korában

VÁLTOZÓ VILÁGUNK NEMCSAK az emberek életében, hanem a természetben is
számtalan, előre nem prognosztizálható hatást hozott az elmúlt évtizedekben. A gyümölcsfajták változásáról fél
évszázad tükrében a Lampert Academy Press kiadásában jelent meg a ceglédi dr. Surányi Dezső
professzor kismonográfiája angol nyelven.
A klímaváltozás problémái nem jelentéktelenek,
a régi fajták, félvad fajták és változatok 150-400
éve kaptak jó vagy rossz minősítést egy akkori
környezeti és gazdasági igények szerint. De azóta volt már rövidebb ideig meleg időszak, majd
hullámzóan hideg periódusok ugyancsak. Most
ismét változások figyelhetők meg: vegetációban
hosszú ideig csapadékhiány, máskor villámáradással járó esős időszakok, szokatlanul jelentkező fagyos periódusok, a globalizáció a kórokozók és kártevők terjedését ugyancsak siettette.
Az új klímahelyzet a régi és az újabb fajták vi-

selkedését megváltoztathatja,
gyakoribbak lettek a mutációk.
A Kiadó szabad kezet adott a
szerzőnek: mintegy 1224 gyümölcsfajta feldolgozása jelent
meg a kismonográfiában. A
csonthéjas gyümölcsfajok és fajták száma a szerző más angol nyelvű tanulmányaiban már meghaladja a 4000-et. Jelen kötetben alma,
körte, birs, naspolya, cseresznye, meggy, szilva,
sárga- és őszibarack, mandula, dió és szelídgesztenye fajták kerültek bemutatásra.
A spontán kiválasztott fajták „háttere” több
mint 400 összefoglaló tanulmány és monográfia adatai és a saját megfigyelések az elmúlt
fél évszázad tapasztalatainak összegezése. A
Kiadónak készült annotáció a munka súlyát
jelzi, hogy az északi félteke összes gyümölcstermeléséhez szolgáltat információkat, ami
120 millió tonna termésre vonatkozik. Reméli a szerzővel együtt a Kiadó is, hogy a jelenlegi gazdasági és ökológiai válságban vannak
biztató pontok a kilábalásra.
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Ember

Cica-játék

h

A köz-szeretett CICA NÉNI, DR. KISS
MIHÁLYNÉ zongora-, szolfézs- és
énektanár, korrepetitor a közelmúltban töltötte be 90. életévét. Hallgattam több órán át, amint lélekhangszerén játszott emlékeket, érzéseket,
sóhajokat.

ogyan kapta a játékos Cica nevet?
- Anyukám húga még hajadon
volt, amikor megszülettem 1932ben. Ő tologatott a babakocsival,
s mondta anyukámnak: „Ez a kislány mindig úgy nyalja a száját,
mint egy kiscica”. Így lettem Cica. De amikor tánciskolába jártam, a fiúk elneveztek Vadmacskának, mert „elkarmoltam” bizalmas közeledésüket. Béres Karcsi iskolatársam volt Békéstarhoson, ő is Cicának szólított,
de amikor igazgató lett a zeneiskolában, majd
engem felkért helyettesnek (1972-ben), már
nem „cicukámozhatott”, nála Etuka vagyok.
Mindenki Cica néninek nevez, Szeghalmon is,
ahol születtem. Nem is szoktam a „rendes”
névnapomat megtartani, az Etelka messze áll
tőlem. A tanítványaimnak a Cica néni, Cica
mama megszólítás nyugalmat ad, hisz’ akit így
hívnak, attól nem kell félni, ő kedves, barátságos, játékos ember. Így is van.
- Mindig csinosan jelenik meg. Most is. Találó magára ez a szó: nett.
- Úgy érzem jól magam, ha nemcsak belül
van rend és harmónia, hanem kívül is. A jó ízlésű anyukám nevelt erre. A főiskolán volt
egy sötétkék ruhám, s hogy ne mindig ugyanúgy jelenjek meg benne, más-más illő masnit,
gallért, övet vettem fel hozzá. Így volt, igen.
- A csinos lányok flörtölnek…
- Hát hogyne! Én is cicáztam (!) eleget. Keringett is sok fiú körülöttem. De engem nem lehe-

tett simogatni. Tudja, a Vadmacska…
- A külcsínnel harmonizál a belbecs: a szívet
megérintő, megnyerő, finom derű.
- A gyermekkoromból fakad, a jó kedélyű családomból. Apukám mondta, hogy soha nem szabad elkeseredni, vidámnak kell lenni, így dolgozni és segíteni másoknak. A bajon felülemelkedő humorra mondok egy példát. Egyik külföldi utazásunk során a vámos soknak találta az
élelmiszert az autó csomagtartójában. – Minek
ennyi kolbász? - Tudja, magyarok vagyunk, szeretünk enni. – És ez itt? – Az nem kolbász, hanem szalámi. Elfogadta az „érvet”, s máris mentünk tovább. Így volt, igen. (Meg úgy is, hogy
Cica néni humorát példázzam hallomásos sztorival. Kerékpárral haladt este, lámpája nem világított. Megállították a rendőrök. Ártatlan arccal
kérdezte tőlük: Tényleg nem világít? Akkor elromlott. Csinálják meg! K.Á.) Művészcsaládból
származom, amelyben apukám lámpás volt, az ő
derűfényét követem. A hagyomány, tudja, az
fontos. Nézzen oda, a falon a család nemesi címere, illetve másolata. IV. Béla idejéből való.
Nem szoktam ezzel dicsekedni.
- Aki derűs, az békés. Nem szokott békétlenkedni?
- Dehogynem. Nagyon hirtelen lobbanok. De ez
csak pillanatnyi, s már túl is vagyok az indulatos állapoton. Soha nem alszom el haraggal és
békés lélekkel ébredek. Arra tanított apukám,
hogy előbb magunkban keressük a hibát, s lehet, hogy az a másik nem is úgy gondolta.

- A derűre soha nem jön ború?
- Jön, persze. Olyankor leülök a zongorához. A
zene megment, mint a friss forrásvíz a szenvedő sivatagi szomjúzót. S végtelen boldogságot
ad a nagyszerű és tehetséges családom: Tamás
fiam jazz-zongoraművész, unokám Dániel, ő
mérnök; Gabriella lányom zongoratanár, unokáim: Krisztina, aki színművésznő és kulturális menedzser, Szilvia a Zeneakadémia tanárképzőjének harmadéves hallgatója hegedű tanszakon és műkorcsolyaedző. Meg-megújuló
örömet ad az ügyes tanítványok olyan szoros
ölelése, hogy mozdulni sem tudok.
- A szerelmi ölelés is boldogította?
- Természetesen. Fontos a szerelem, nagyon is.
Halálosan szerelmes lettem András Tiborba,
harmadéves főiskolás koromban hozzá is mentem feleségül. Ő szintén zenei tehetség, fuvolaművész. Hamarosan, 1954-ben megszületett Tamás fiunk. Jött 1956. Tibor külföldre távozott,
hiába hívott, én maradtam a gyerekkel. A válást
előre megbeszéltük. Németországban, Marl városában él, 95 éves. Elismert művész, több lemeze is megjelent. Barátságban vagyunk, járt is
itt nálam a feleségével. Így volt, igen.
- S a „megváltó” sorsforduló: az újabb házasság?
- Miskával, a későbbi főállatorvossal, dr. Kiss
Mihállyal. Amikor megkaptam a Tibortól való válásom hivatalos papírjait, tánclépésben
mentem a pesti Körúton. Isten jótevő „praktikájának” köszönhetően összetalálkoztam
Miskával. Arra kért, szerezzek neki két jegyet
az Operába. (Soha nem járt oda…) Napok
múlva felhívott: „Egyedül voltam, én veled
szerettem volna menni.” Fél évig kerülgettük
egymást, ment a játék, végül beleszerettem.
- Hogyan kerültek Ceglédre?
- Még nem házasként. Miska itt kapott állást, én
is ebben reménykedtem. Megérkeztünk egy délelőtt, hintó várt az állomáson, végigkocsikáztunk
a gyönyörű Rákóczi úton, s azonnal megragadott
a város. Becsöngettem a zeneiskolába, Pipi néni
kiszólt a portáról: „Kislányom, ilyenkor még
nincs tanítás”. Vékonyka leány voltam, tanulónak nézett. „De én tanítani szeretnék!” – ágaskodtam. Bácskai József igazgató fogadott, és
már 1960. szeptember 1-től 47 évig tanítottam
ott, 23 évig (1972-1995) igazgatóhelyettes voltam. Az iskola volt a második otthonom. Szerettem a tanítványokat és a kollégákat, ők is engem.
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Sok zenei élménnyel gazdagodtam belföldön
és külföldön. Közben összeházasodtunk, a Cifrakertben laktunk. A sárban gumicsizmát húztam, Miska lovas kocsival hozott be a városba,
s megtanultam motorozni is. A beköltözésünk
után még sok minden hiányzott a házban, kéne
ez is, kéne az is, de eszembe jutott apukám
mondása: az Isten mindig megsegít.
- Ezért ilyen derűlátó?
- Igen. Minden pillanatban érzem Isten vezérlését. Apukám családi ága katolikus (ő maga
kántor is volt), anyukám református, így én
mindkét templomba jártam. Lehet, hogy kinevet, de elmondom: Azért is hálás vagyok Istennek – és ezt hangosan ki is mondom az utcán - , ha találok egy szabad parkolóhelyet a
városban. Innen Ceglédről azért utaztam fel
Pestre a Bazilikába, mert ott van a férjem urnában eltemetve, ott lesz az én helyem is.
- Öregség bölcsesség – a közmondás szerint.
- Ez akkor igaz, ha az ember nem panaszkodik a
sok idő elmúlása miatt, hanem örül, hogy az Isten
ilyen hosszú életet ad. A kertészek csodálkoztak,
amikor olyan fák és bokrok ültetésére kértem
őket, amelyek több év múlva erednek meg. S hiszem azt, hogy a földi élet után van létezés.
***
Beszélgetésünk után végigkísért a lakásban. A
falakon, vitrinekben, polcokon rengeteg fénykép: szívszerettei az ősöktől az unokákig. A tehetség, a siker és a mosoly panteonja. „Ők boldogítanak, itt vannak velem, ezért soha nem vagyok egyedül a házban. Este az ő tekintetüket figyelem az ágyból. Ha nem tudok elaludni, kimegyek a zeneszobába.” Odavezetett. Azonnal
leült a zongorához. Úgy tűnt, nem a hangszerből,
hanem az ujjaiból, testének minden porcikájából
szólaltak meg a Schumann- és Brahms-futamok.
Újra, erősebben áradt elő bennem az elmúlt órák
hangulatából a megírhatatlanság sejtése, „hiszen
a zene éppen a szóval kimondhatatlan dolgok kifejezésére való”. (Debussy) Az udvaron lámpavilágot gyújtott. Az üde kert zöld koszorú. A magas
fák csúcsán csillagok tekingettek. Cica néni elé
álltam találkozásunk ihlette kérdéssel: - Mondja,
hol van az emberben a lélek? A mellkasára tette
a kezét: - Talán… a szívben.
Őbenne, teljes testében. Sőt, aki 90 évesen is azt
mondja, „Anyukám” és „Apukám”, az gyermeki lélek. S a lélek halhatatlan. KOLTÓI ÁDÁM
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Sport

Ungvári Attila: 100.
Európa-bajnoki érem

REMEKÜL SZEREPELTEK A MAGYAR judósok
a szófiai Európa-bajnokságon: Özbas Szofi
és Ungvári Attila is bronzérmet szerzett,
vagyis megszületett a kilencvenkilencedik
és a századik magyar Európa-bajnoki érem!
Ungvári Attila remek formát mutatott a bolgár fővárosban. A tatami mellett a férfi szövetségi kapitány, Ungvári Attila bátyja,
Miklós foglalt helyet, fivérével együtt eddig
kilenc Eb-éremmel írták be a nevüket a magyar judo történelemkönyvébe.

teljesít. A hétvégén megrendezett Kiskunhalasi CSI nemzetközi díjugrató verseny –
ahol 8 ország startolt 28 indulóval – mindhárom napján első helyen végzett. Ezzel az
eredményével jogot szerzett arra, hogy a válogatottal Szlovákiában is megmutassa tehetségét és bizonyítson, ahol Samorin Small
Tour kategóriában fog indulni. – számolt be
az iskola közösségi oldala.

Dalmás sikerek
Horvátországban

Fontos rangadót nyertek
a férfi kézisek

A FELSŐHÁZ HAJRÁJÁHOZ ÉRVE, a második
helyezett HÉP-Cegléd, a tőle mindössze egy
ponttal lemaradó harmadik helyezett PLERBudapesthez látogatott. A Sportkastélyban
lejátszott derbin, mind két csapat apait-anyait beleadott a győzelem érdekében, így egy
küzdelmes, a játékosok számára fizikailag
megterhelő mérkőzést láthattunk, amelyet a
Cegléd csapata végül 25-32-re nyert.

PIMI-s siker

FÉSŰS GRÉTA, A PATKÓS IRMA Művészeti
Iskola 9G-ÁD osztályos tanulója nem csak
tanulásban, hanem a sportban is kiválóan

A MÁRCIUS 18-AI SZOLNOKI és az április 23ai tiszafüredi versenyen történt kvalifikáció
után, 68 Dalmás diák jutott ki a zágrábi
International Európa bajnokságra, köztük az
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abonyi ifjúsági
mazsorett csoport
és
az
újszilvási serdüCsempék - Kádak - Kabinok - Parketták
lőcsoport is. 38
országból, több
Cegléd Alszegi u. 35.
mint 7000 neveT.: 53-310-285
ző érkezett a 4
napos zágrábi
M.: 70-368-2816
versenyre.
furdoszobaszakaruhaz.hu
Az abonyi lányok két kategóriában szerepeltek és mindketFacebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
tőben aranyérmet vehettek át.
Skultéti Hanna, Jandácsik Violetta, Török
Nóra a szolnoki válogatott csoport tagjaiként, még 3 aranyat zsebelt be.
Abonyi ifjúsági csoport tagjai – Balog Eszter, Kerekes Luca, Skultéti Emese Szófia,
Skultéti Hanna, Szőke Anasztázia, Török
Nóra. Válogatott csoport tagjai – Skultéti
Hanna, Jandácsik Violetta, Török Nóra
Az újszilvási serdülőcsoport tagjai nagy izgalommal mutatták meg a zsűrinek produkciójukat disco dance kategóriában. Eredményhirdetéskor aranyérmet vehettek át a
gyerekek. Fuith Hanna, Karlecz Janka,
Ladányi Lili a szolnoki válogatott csoport
tagjaiként még 3 aranyérmet zsebelt be.
Újszilvási ifjúsági csoport tagjai: Fuith A HÉTVÉGÉN A CEGLÉDI VSE fit kid verHanna, Karlecz Janka, Szalóki Boglárka, senyzői az Alföld Kupán vettek részt. Az
Ladányi Lili.
eseményre 6 egyesület, közel 200 versenyFelkészítő: Győrfi Dalma – válogatott cso- zője kapott meghívást. A ceglédi lányok 26
port, Dalma Dance Club vezetője, Mészáros fővel képviseltették magukat. Lányaink nagyon szép eredményekkel zárták a napot.
Judit – abonyi tagozatvezető

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd

Fit kid eredmények

SZÜCS GR
GRÁNIT
ÁNIT
2200 MONOR,
MONOR, C
Ceglédi
eglédi út 74. IInformáció:
nformáció: 06 30 431 5858
Puskaporos
uskaporos u.
u. 36. 6000 KECSKEMÉT,
eglédi út 100.
2700 CEGLÉD,
CEGLÉD, P
KECSKEMÉT, CCeglédi
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I. osztály egyéni: IV. kcs. 2. hely: Nagy Kata
V. kcs. 2. hely: Halmi Glória, VII. kcs. 3. hely Pap Veronika
I. osztály csoportos verseny: BigFree: 1 hely: Bartus Emese,
Bede Réka, Bede Flóra, Elek Kíra, Halmi Glória, Nagy Kata, Oláh
Fekete Hanna és Pap Veronika
II/A egyéni: V. kcs. 1.hely Elek Kíra, VI. kcs: 1.hely: Oláh Fekete
Hanna
II. csoportos verseny - I.kcs/nagycsapat: 1. hely: CVSE "Békák"
(Dávid Boglárka, Kun Nóra, Lengyel Maja, Monori Hédi, Valkai
Villő) - 2. hely: CVSE "Amerikai foci" (Bíró Gréta, Hamza Hanna, Pető Lola, Sivók Petra, Szeker Nóra és Szívós Lorina)
Dance A egyéni:
V.kcs. 2. hely: Kovács Eszter
Dance show: 2. hely: CVSE (Czakó-Túri Elena, Farkas Petra, Fehér Borka, Horváth Virág, Kovács Kitti és Pipicz Annamária)
Felkészítők: Randos Gabriella vezetőedző, Kovács Barbara
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Diákolimpia a lőtéren

A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE
szervezésében április 23-án került sor a légfegyveres számokban a Diákolimpia Pest és
Bács-Kiskun megyei lebonyolítására a nagykőrösi lőtéren.
Ez a verseny volt a nem hivatalos megnyitója a felújított lőtérnek, ami teljesen megfelel
az előírásoknak és kulturált, szép körülmények között gyakorolhatnak és versenyezhetnek a fiatal és felnőtt lövészek.
A hideg idő ellenére mintegy 110 diák vett részt
az izgalmas versenyen, ami igen jó hangulatban
zajlott le, és szép eredmények születtek.

Mizsei Milán U17 birkózó
OB ezüstérmes

SZOMBATON A VASAS SC BIRKÓZÓ Szakosztálya rendezte az U17-es szabadfogású és
női országos bajnokságot, amelyen összesen
180-an próbáltak szerencsét. A Ceglédi VSE
birkózói mind a két szakágban szőnyegre lép-

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!

tek. A női mezőnyben 1 fő, a fiúk mezőnyében
2 fő küzdött a bajnoki helyezésekért. A ceglédiek közül végül a 71 kg-ban szőnyegre lépő
Mizsei Milán végzett a helyezettek között.
SZOMBATON TATABÁNYÁN, a Földi Imre
Sportcsarnok három szőnyegén rendezték a
a diák I-II. leány országos bajnokságot. A
két korosztályban közel 130-an léptek szőnyegre a bajnoki érmekért. A Ceglédi VSE
leány birkózói mind a két korcsoportban érdekeltek voltak 2-2 fővel. A ceglédi lányok
ezen a napon remekül birkóztak és végül három bajnoki címet és egy bronzérmet szereztek meg.
Eredmények: diák II. 26 kg 1. Máté Szófia, 42 kg 3. Józsa Nikoletta; diák I. 29 kg 1. Báger Dorina

SZOMBATON A KOZMA ISTVÁN Magyar Birkózó Akadémián (KIMBA) több mint kétszáz résztvevővel zajlott a felnőtt női, kötött
és szabadfogású országos bajnokság. A Ceglédi VSE mind a három szakágban képviseltette magát összesen 8 fővel. A CVSE birkózói három érmet és négy pontszerző helyezést szereztek a bajnokságon.
Eredmények: női 62 kg 4. Rehor Orsolya 68 kg 6. Mizsei Evelin
szabadfogás 70 kg 3. Molnos Norbert
kötöttfogás 63 kg 1. Kecskeméti Krisztián, 3. Tóth Levente, 6.
Molnár Pál, 97 kg 6. Szűcs Péter

Ingatlan

Földszinti panellakás eladó
Cegléden a vasútállomásnál.
54 nm-es, másfél szobás
Ára: 25.750.000 Ft
T.: 20/415-0243

Állás

Munkalehetőség a ceglédi
Renault márkakereskedésben!

Autómosó munkatársat keresünk
kiemelt fizetésért!
Kulturált körülmények közt

nettó 240.000 Ft fizetési lehetőség!

Munkaidő hétfőtől péntekig 8- 17 óráig
B kategóriás jogosítvány szükséges.
Jelentkezés munkaidőben önéletrajz leadásával a Renault
márkakereskedésben, vagy emailen az info@st-mobile.hu címen!

A JÖVŐ AGRÁRIUMÁT
ÉPÍTJÜK
KAMARAI VÁLASZTÁS
2022. 05. 20.

TEGYE LE VOKSÁT,
mert közösen erő vagyunk!

nak.hu

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

