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Nekünk, rólunk, velünk!
OLYAN KORBAN ÉLÜNK, AMELYBEN CSAK A VÁLTOZÁS ÁLLANDÓ.
Az utókor fogja eldönteni, hogy ezen változások melyike bi-
zonyul fejlődésnek is, de az biztos, hogy az ember alkalmaz-
kodó-képessége soha nem volt ilyen próbatétel elé állítva. Bi-
zakodással tölt el, hogy Dél-Pest megye közössége képes meg-
felelni ennek a követelménynek. Ez az új lap is ennek a jele.
A közösség szót használom, hiszen mi, Pest megye déli részén
élők nem csupán egymás mellett, hanem egymásért is élünk.
Közösséget alkotunk, amelyet értékek és érdekek tartanak
össze. Ezek az értékek és érdekek azok, amelyek a szerkesz-
tők ígérete szerint megjelennek majd ebben az újságban.
Külön öröm a számomra, hogy a térség polgárai nyomtatott
formában vehetik kézbe ezt a kiadványt. Talán vannak, akik
idejétmúltnak gondolják ezt a megjelenést, arra hivatkozva,
hogy „a print halott”, és a digitális hírközlés temette el. Az én
tapasztalataim azonban nem ezt igazolják. Úgy látom – és a
polgárok sokasága, akikkel országgyűlési képviselőként be-
szélgetek, egyetért velem –, hogy a kinyomtatott szónak nem
csupán a szó fizikai értelmében van súlya. Éppen ezért kértem
arra a szerkesztőket, hogy munkájukat igényesen és felelős-
séggel végezzék, hiszen egyszerre három feladatot kell ellát-
niuk. Ez az újság tájékoztat, elgondolkodtat és szórakoztat.
Érdekes és értékes, fontos és pontos akar lenni. Zsinórmérté-
ke a lokálpatriotizmus és a nívó. Fájóan hiányzó értékek ezek
manapság, de én abban bízom, hogy ez a lap példát mutat
majd, és igazi helyi, valódi regionális lap lesz, amely nem az
országos média témáit és stílusát hasznosítja újra, hanem az
itt élő embereket mutatja be, az ő gondjaikat, örömeiket, prob-
lémáikat, megoldásaikat – mindazt, ami őket foglalkoztatja.
Mert erre van szükségünk: okos, elkötelezett, tartalmas helyi
sajtóra, amelynek ez a régió nem pusztán földrajzi, hanem lel-
ki értelmében is az ország közepe. Sok minden történik ve-
lünk, amely méltó arra, hogy cikk szülessen belőle. Értékes
emberek, eredményes vállalkozások, érdekes ügyek – biztos
vagyok benne, hogy a szerkesztőknek nem a témák hiánya,
hanem sokkal inkább azok bősége lesz a fő gondjuk.
Kérem, önök is szavazzanak bizalmat ennek az újságnak. Ke-
ressék, olvassák és lehetőségeik szerint lássák el ötletekkel, ta-
nácsokkal, kérésekkel, hogy ne csak sok karakter legyen ben-
ne, de legyen karakteres is. Mert ez a mi újságunk, minden
Dél-Pest megyei polgár lapja. Nekünk írják, rólunk, velünk.

FÖLDI LÁSZLÓ országgyűlési képviselő - Fidesz-KDNP

Bevezetõ



Dél-Pest Megyei
Panoráma

KEDVES OLVASÓK, KÖSZÖNTÖM ÖNÖKET!
A XIV. évfolyamában járó közkedvelt Ceglédi
Panoráma kiadójaként 2020 márciusától
Cegléd után, Nagykőrös – Abony – Csemő –
Jászkarajenő – Kocsér – Kőröstetétlen –
Nyársapát – Törtel – Újszilvás településeken
jelentetünk meg új havilapot nyomtatásban
Dél-Pest Megyei Panoráma
címmel. Ezt az ingyenes hi-
ánypótló kiadványt tartja
most Ön a kezében, mely-
ben 20 ezer példányban az
említett települések lakóit
érintő-érdeklő híreket és
hirdetéseket osztjuk meg.
Online oldalunk 2017 januárjától már „Dél-
Pest Megyei Panoráma” címmel működött, de
most nyomtatásban is eljuttatjuk a híreket min-
den postaládába, erősítve Dél-Pest megye in-
formációáramlását, a települések kapcsolatát
és a térség vállalkozásainak gazdasági erejét.

Az újság első harmadában hírek, második
rovatos részben kulturális, tudományos élet-
ről interjúk, programajánlók találhatók, majd
az újság utolsó lapjain a sportélet híreiről ér-
tesülhet az olvasó. Ajánljuk olvasóink fi-
gyelmébe Facebook oldalunkat, és webolda-
lunkat, melyeken napi 5-10 friss hír, fotóal-
bumok kerülnek megosztásra. 

Kérjük Önöket, ha környezetükben ér-
dekes hírről, sportsikerről, programról
szereznek tudomást, vagy csak van egy
szép fotójuk, közérdekű írásuk van, bát-
ran osszák meg velünk, örömmel fogad-
juk olvasóink írásait, észrevételeit az
info@cegledipanorama.hu email címre.

A lap közérdekűsége miatt minden korosz-
tály számára kedvelt olvasmány, így ideális
felület a térség lakóit hirdetésekkel megszó-
lító vállalkozások számára is. Elérhetősége-
inken várjuk a hirdetők megkeresését is!

KRIZSÁN ERVIN lapigazgató-főszerkesztő

Címlap
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BEST FACE
FEST – Woman’s

Day Party
Ki lesz 2020. Best Face Fest Szépe?

www.facebook.hu/best.face.fest 

A MÁRCIUS 14-I CEGLÉDI BEST FACE FEST-
en a hölgyeké a főszerep! Kiderül ki lesz
2020. Best Face Fest szépe! És emellett ér-
keznek a sztárok, a Best Face Fest szín-
padára: Rácz Gergő (Dal 2020 verseny
nagy favoritja), KunuMario (az igazi fül-
becsengő dallamok mágusa), és a lemez-
játszóknál az ütemek igazi nagyágyúi:
Szecsei apánk, # Jackwell, # Willcox, #
Navidal, és az est házigazdája Oliver-D. 
Immár hatodik éve és sokadik alkalommal
kerül megrendezésre a Best Face Fest a
Ceglédi Gál József Sportcsarnokban. Az
elektronikus zenéket és fesztiválokat ked-
velők, országosan ismert fellegvára lett a
rendezvény, ahol Magyarország legna-
gyobb lemezlovas sztárjai mellett már fo-
lyamatosan hazánk kedvenc előadói és
együttesei lépnek a színpadra. 
A rendezvény helyszíne: a Ceglédi Gál
József Sportcsarnok. Kapunyitás: 22:00. 
Akciós elővételes jegyek március 5-től meg-
vásárolhatók korlátozott számban 2500 Ft-
ért a Gál József Sportcsarnokban (Cegléd,
Rákóczi út 33.) és a Violet Bizsu Cegléd üz-
letben (Cegléd, Kossuth F. u. 24.), továbbá
Facebook oldalon (www.facebook.com/
best.face.fest) meghirdetett viszonteladóknál.
A helyszínen a belépőjegy ára: 3000 Ft.
A szervezők a beléptetés jogát fenntartják! 16
év alatt a belépés kizárólag nagykorú felügye-
lettel vagy írásos szülői engedéllyel lehetséges!
2020. március 14-én ismét találkozunk!
Ezúttal is mindenkit szeretettel vár a Best
Face Fest Team csapata egy fergeteges éj-
szakai partizásra és a Best Face Fest szépe
korona átadására!



rendezvényen az érintett szakasz
országgyűlési képviselői között
ott volt Földi László parlamenti
képviselő is a szalagátvágásnál.
„Ez régi álom a térség lakóinak,
hiszen biztonságosabban és

gyorsabban lehet eljutni a fővárosba.” –
osztotta meg a hírt a képviselő. 
A pénteki átadón az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium közlekedéspolitikáért fele-
lős államtitkára is részt vett. Mosóczi László
hangsúlyozta, az M4-es autóút fejlesztése
mindkét kiemelt kormányzati cél megvalósítá-
sát elősegíti. „Beköti a gyorsforgalmi hálózat-
ba Szolnokot, és újabb magas színvonalú köz-
úti összeköttetést létesít Erdély, Románia felé”

– fogalmazott az államtitkár. A beruházás to-
vább folytatódik, a tervek szerint idén kerül át-
adásra az út abonyi elkerülő szakasza is.

A térség fejlődése szempontjából történelmi mérföldkőnek tekinthető esemény-
re került sor február 7-én: ünnepélyes keretek között átadták a Pilis térségében
megtartott ünnepségen az M4 gyorsforgalmi út Albertirsa-Üllő közötti szakaszát,
ezzel Abony északi lehajtójától Budapestig 2-2 sávon haladhatunk. 

a
Átadták az M4-est

Épül az új Infineon-gyárépület
EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA NŐ KI A FÖLDBŐL az
Infineon új gyárépülete. A német tulajdonú Infineon
Technologies vállalatcsoport 32 milliárd forintos
beruházással épít elektromobilitási gyárat – ahol
1300 embert foglalkoztatnak. A kormány 6,4 milli-
árd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a
cég számára. A beruházásnak köszönhetően olyan
gyárat hoz létre az Infineon Cegléden, amelyben az
elektromos és a hibrid meghajtású gépjárművekhez
készülő inverterekhez gyártanak majd félvezetőket.

Fotó: Krizsán E
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Felszólalás az Újszilvás-
Abony csomópontról

FÖLDI LÁSZLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
február 24-én napirend előtt felszólalt a Par-
lamentben az M4-es út további fejlesztésé-
vel kapcsolatban. A képviselő üdvözölte az
M4-es út megépítését.
„Az M4-es gyorsforgalmi út megépítése
Cegléd és a Dél-Pest megyei térség számára
régi célunk volt. Én mint a térség országgyű-
lési képviselője az elmúlt évtizedben több íz-
ben felszólaltam a Parlamentben és lobbiz-
tam a beruházás érdekében, de bevittem az
M4 ügyét mindenhová, ahol esélye volt arra,
hogy előre mozdítsam. A térség összes lakó-
ja és vállalkozása nevében országgyűlési
képviselőként köszönetet mondok a kormány-
nak, hogy erre a kiemelt fontosságú beruhá-
zásra hazai forrást biztosított.” – fogalma-
zott Földi László és hozzátette a beruházás
20 település 80 ezer állampolgárát érinti,
majd hangsúlyozta: további támogatást kér a
projekt fontos kiegészítéséhez.
„Az Abony irányában folytatott M4 esetében
a 3119 jelű csomópontban az M4-es útra tör-
ténő ráhajtás lehetőségének megteremtése
még nem megoldott, de szükséges. Javasla-
tunk az Újszilvás-Abony átívelő csomópont-
hoz, amit Czerván György és Petrányi Csaba
Újszilvás polgármestere is támogat: A cso-

mópont egyrészt megvalósítható a kialakítan-
dó pihenőhelyeken keresztül, másrészt a
3119-es és 3122-es utak és a szervizút össze-
kötésével.” – mondta a képviselő és hozzátet-
te a kezdeményezéshez csatlakozott Abony
Önkormányzata, annak érdekében, hogy
megóvja a várost a környezeti és forgalmi ter-
heléstől, de a Tápiómente térsége lakói és
vállalkozásai is igénylik ezt a csomópontot.

Miniszterelnöki egyeztetés
FEBRUÁR 27-ÉN FÖLDI LÁSZLÓ országgyűlé-
si képviselő a Dél-Pest megyében az elmúlt
időszakban megvalósult fejlesztésekről és jö-
vőbeni tervekről, lehetőségekről beszélgetett
Orbán Viktor miniszterelnökkel. Többek kö-
zött a Ceglédet érintő, térségi települések kö-
zötti kerékpárutak építéséről is egyeztettek.

Ülésezett a megyei 
közgyűlés 

MEGTARTOTTA SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉT
a Pest Megyei Közgyűlés. A ceglédi aktuali-
tásokról Varga Franciska a Momentum szí-
neiben bejutott képviselő számolt be a
Facebookján. 
„A megyei közgyűlésen a költségvetés elfogadá-
sa mellett, kulturális eseményekről és több
Ceglédet érintő előterjesztésről is döntöttünk.
Meghallgattuk Kameniczky Ákos, a Volán for-
galmi és kereskedelmi igazgatójának, illetve Dr.
Kormányos László, a MÁV szolgáltatásfejlesz-
tési és értékesítési vezérigazgató-helyettesének

beszámolóját. Az előadók bemutatták a jövőbe-
li fejlesztési terveket, illetve felvázolták milyen
lehetőségek vannak a bérletárak csökkentésére.
Buda pest-Cegléd-Szolnok vonal kapcsán pedig
szó esett a járműállomány tervezett fejlesztésé-
ről is. Egy másik fontos határozat szerint az
5000 fő alatti Pest megyei települések kulturális
események támogatására pályázhatnak 500 ezer
forint értékhatárig. Emellett szavaztunk a Pest
Megyei Területrendezési Terv előzetes elfogadá-
sáról is. Több Ceglédet és térségét is érintő táv-
vezeték, területi felosztás, elkerülő út szerepel a
tervezetben. 400 kV-os távvezeték jelenleg is sze-
repel a tervlapon, de érdemes róla tudni, hogy a
Kúria döntésére várunk az ügyben.” – számolt
be a képviselő.
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épület tetejére napelemek kerül-
tek a környezettudatosság érde-
kében, ráadásul így sokat tudnak
spórolni az energián is. Ahogy
dr. Czira Szabolcs polgármester
beszédében fogalmazott, régi

adóssága volt ez a városnak és most ez a fej-
lesztés is meg tudott valósulni, ami a koráb-
bi évtizedekben nem. 
A nemzeti szalagot dr. Czira Szabolcs pol-

gármester, Földi László, városunk ország-
gyűlési képviselője és Simon János ügyve-
zető, a kivitelezést végző Eu-Építő Kft. ügy-
vezetője vágták át. A program további ré-
szében, a bejárás során az új épület megte-
kintése mellett, az adott beruházás részlete-
inek ismertetésén túl, további városfejlesztő
elképzelések egyeztetésére is sor került. A
február 23-i vásárba kilátogatók már hasz-
nálatba is vehetik az új kiszolgáló épületet!
Öröm látni, hogy a városközpont mellett
egyre jobban fejlődnek a településünk más
részei is. Nagykőrös újra győzött!
Dr. Czira Szabolcs polgármester köszöntő-
jében, beszédében többek között elmondta:
„Én azt gondolom, hogy nagy tartozást tör-
lesztünk, a Vidékfejlesztési program kereté-
ben nyílt erre lehetőség a piac-vásárok fej-
lesztésével kapcsolatban. Ez az épület gya-
korlatilag két funkciót tölt be. Egyrészt a vá-
sáron árusítóknak átöltöző, kézmosó és vi-

Szalagátvágással egybekötött átadóra
került sor Nagykőrösön, a Vásártéren
február 21-én. Az új Vásártéri kiszolgá-
ló épületben irodák, női és férfi, vala-
mint mozgáskorlátozottak számára ki-
alakított mosdóhelyiségek is található-
ak, így idén már kulturált, modern kö-
rülmények várják a kilátogatókat. 

a

Nagykõrös

Áadták a Vásártér kiszolgáló épületét
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zesblokk került kialakításra, de ugyanakkor
a vásárba látogatóknak és az itt dolgozók-
nak is a hasznára szolgál, irodahelyiséget
tudtunk kialakítani, hogy ne legyenek kitéve
az időjárás viszontagságainak. Hiszem,
hogy ki fogja tudni szolgálni a vásárokat ez
az épület. Az építészetével kapcsolatban el-
mondanám, kívülről úgy néz ki, mint egy ta-
nya, a tájba illően, szerintem egy nagyon
szépen megtervezett épület.”

Vozárné Ragó Ildikó, a vásárokat szervező
és üzemeltető KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója a bejárás során kiemelte:
„Nagyon fontos, hogy karbonmentes az épü-
let, tehát nincsen szén-dioxid kibocsájtása a
napelem miatt.”
Kapás Tibor, a nagykőrösi madár- és ter-
mészetbarát kör részéről, mint kertészmér-
nök és természetbarát elmondta: „Az Eu-
Építő Kft. megkeresett az építkezéskor, mert
ezen a területen nagyon sok védett állatnak
számító ürge van, egy ürgének 250 ezer fo-
rint a természetvédelmi értéke! Nagyon rit-
ka az ilyen vállalkozó, aki ilyen környezet-
barát építkezést csinál, mint az Eu-Építő.
Köszönöm nekik, hogy mindig megkeresnek
minket, együttműködnek velünk.”

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK NAGYKŐRÖS

Megújult a nagykőrösi 
piac környéke 

MEGNYÍLT NAGYKŐRÖSÖN A FORGALOM
előtt a Filó Lajos utca is újra, megújult a pi-
ac melletti szakasz, a járda, parkolókat ala-
kítottak ki és sok-sok bicikli tárolására al-
kalmas kerékpártárolókat létesítettek az Eu-
Építő Kft. szakemberei. Nagyon szép lett
az egész környezet, látogassanak ki Önök
is a folyamatosan megújuló nagykőrösi pi-
acra, a szép, egyedi piaccsarnokba.
Figyelem! A Filó Lajos utca piac melletti
szakasza egyirányú lett, a Czira Kovács ut-
cán lehet behajtani az Ady E. útról, a Filó
Lajos utcán pedig kifelé a Kálvin tér felé.
Figyelmesen közlekedjenek, ne rutinból!

> 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
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Balladamondó 
versenyre készülnek

JANUÁR 14-ÉN RENDEZTÉK MEG A XIV.
Kárpát-medencei Magyar Középiskolai
Arany János Balladamondó Verseny sajtótá-
jékoztatóját a nagykőrösi Arany János Köz-
érdekű Muzeális Gyűjteményben. A rendez-
vényen elhangoztak Dr. Czira Szabolcs pol-
gármester, L. Simon László országgyűlési
képviselő és Makai Katalin főiskolai docens
a verseny szakmai referensének gondolatai,
Juhász Nándor a Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ igazgatója pedig ismer-
tette a verseny lebonyolításának menetét. 
Dr. Czira Szabolcs beszédében háláját fe-
jezte ki az ősök iránt, akiknek volt bátorsá-
guk Arany Jánost meginvitálni Nagykőrös-
re. Ennek köszönhetően Arany legterméke-
nyebb időszakának adhatott otthont a város:
közel 100 műve született itt, melyből 15 bal-
lada. L. Simon László országgyűlési képvi-
selő beszédében kifejtette: Arany izgalmas
balladáit olyan szókinccsel és nyelvérzékkel
írta, ami máig értékálló és érthető. – mond-
ta a képviselő, aki az ország egyik legfonto-
sabb irodalmi versenyének nevezte a balla-

damondót. Makai Katalin főiskolai docens
és a verseny szakmai referense a versenyfel-
hívás részleteiről beszélt, de előtte fontosnak
tartotta megjegyezni, hogy ez a verseny nem
csak a versenyzők és a város vezetés szív-
ügye. Rengeteg különdíj származik nagykő-
rösi vállalkozók felajánlásából ezzel is je-
lezvén, hogy ők is szeretnének egy ilyen ne-
ves és hagyományőrző verseny lebonyolítá-
sához hozzájárulni. 1004 iskola kapott meg-
hívót, ezek közül több határon túli intéz-
mény is. Az idei március 6-ai versenyen
Arany három művét is meghallgathatják az
érdeklődők: V. László, Tengeri-hántás és a
Rozgonyiné c. balladák lesznek hallhatók.

Sajtótájékoztató 
Nagykőrösön

NAGYKŐRÖSRE LÁTOGATOTT JANUÁR VÉGÉN
Nagy István agrárminiszter és Szentkirályi
Alexandra kormányszóvivő és az új piac-
csarnokban tartott országos sajtótájékozta-
tót. A Kálvin téri Piaccsarnokban Dr. Czira
Szabolcs, Nagykőrös polgármestere köszön-
tötte a megjelenteket. – Az előrehaladás je-
lentős mérföldköve volt, hogy az elmúlt év
márciusában átadhattuk ezt az új piaccsarno-
kot, melynek építése a Magyar Kormány tá-
mogatásával valósult meg – mondta a város
első embere és hozzátette: a forrás jó helyre
került, amit az is bizonyít, hogy a piaccsarnok
a tavalyi évben az Év Háza versenyen Köz-
épület kategóriában a legjobbnak bizonyult.

Lakossági
tájékoztató a 441-es 

főútról 
FEBRUÁR 20-ÁN NAGYKŐRÖSÖN, az
Arany János Kulturális Központban tar-
tottak lakossági tájékoztatót a „441. szá-
mú főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös
szakasz fejlesztésének előkészítése, kör-
nyezeti hatástanulmány, tanulmányterv,
engedélyezési és kiviteli terv készítése”
tárgyában. 
A tájékoztatón a beruházó NIF Zrt. megbí-
zásából eljáró tervező bemutatta a terveket,
a megjelentek pedig feltehették kérdéseiket,
amelyekre válaszokat is kaptak a tervezőtől
és beruházó képviselőjétől. 
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DEALER NEVE KFT. 
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789  
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

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

renault.hu

SUV a Renault-tól
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11



Utazás Kiállítás
A KORÁBBI ÉVEKHEZ HASONLÓAN Cegléd is-
mét részt vett február 27 és március 1 között
a 43. Utazás kiállításon. A Hungexpo Vásár-
központban tartott kiállítás belföldi díszven-
dége Eger, a külföldi Olaszország volt. Idén
egyébként 40 ország több mint 250 kiállítója
mutatja be desztinációit, szolgáltatásait és
termékeit. Magyarország első számú turiszti-
kai kiállítása, amely nemcsak a következő
szezon kínálatát és trendjeit mutatja meg, ha-
nem – a nyitónapon – egy helyre hozza a ha-
zai turisztikai szakma krémjét. A kiállítás
négy napja alatt a látogatók inspirációt gyűjt-

hettek közelgő utazásaikhoz, megismerhették
a különböző országok kultúráját és ízeit.

Nagy László Lázár 
emlékkiállítás

AZ EGY ÉVVEL EZELŐTT ELHUNYT nemzet-
közi hírű grafikusművész, Nagy László Láz-
ár munkássága előtt tiszteleg a művész fest-
ményeiből, grafikáiból, fa- és rézmetszetei-
ből, tollrajzaiból összeállított kiállítás, amely
február 21-én nyílt meg a Ceglédi Galériában. 
A kiállításon Détári-Lukács Ágnes ügyvezető
és dr. Csáky András polgármester mondott kö-

szöntőt, a tárlatot dr. Juhász István egyetemi
tanár és Matetits László képzőművész nyitotta
meg, aki a kiállító 22 alkotó nevében emléke-
zett meg Nagy László Lázárról. A megnyitón a
Padlástér Kvartett – Balogné Kulcsár Krisztina
(fuvola), Volter Kálmán, Magda Gábor és Kár-
páti Szabolcs (gitár) – Volter Kálmán: „A lo-
vag kimenője” című darabját adták elő. A Ka-
maragalériában 22 művészbarát, kolléga, ta-
nítvány – zömében – erre az alkalomra készí-
tett alkotása kapott helyet. A tárlatok március
14-ig tekinthetők meg. Forrás: Ceglédi Galéria

Cegléd

Fotó: Kisfaludi István

Fotó: Szokolai Attila
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Társaságunk a DTkH Duna-Tisza közi Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatóként látja el a
Duna-Tisza közi térség északi részének kö-
zel 100 településén a keletkező települési
szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és ke-
zelését.

Néhány információ a közszolgáltatás igény-
bevételével kapcsolatban:

Közületi/ lakossági felhaszná-
ló (ingatlantulajdonos, ingat-
lanhasználó) esetén kötelező a
közszolgáltatás igénybevétele:
A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. tör-
vény (továbbiakban: Ht.) értelmében
minden ingatlan/telephely tulajdonosa,
használója egyéb birtokosa, köteles az in-
gatlan/telephely fekvése szerinti települé-
sen kötelezően megszervezett, a települési
szilárd hulladék szállításával, gyűjtésével,
ártalmatlanításával kapcsolatos közszol-
gáltatást igénybe venni a törvény felhatal-
mazása alapján készült, az adott településre
irányadó helyi rendelet alapján.
Az ingatlan/telephely tulajdonosok igénybe-
vételi kötelezettségével szemben szolgálta-
tási kötelezettség áll fenn. Ez azt jelenti,
hogy a településre irányadó helyi rendelet-
ben kijelölt Közszolgáltató – amely jelen
esetben a DTkH Nonprofit Kft. – köteles he-
ti rendszerességgel, a közszolgáltatásba kö-
telezően bevont ingatlanok/telephelyek előtt
technikai eszközével és személyzetével a ve-
szélyesnek nem minősülő települési szilárd
hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és ár-
talmatlanítása érdekében megjelenni, ezáltal
kötelezően felajánlva a szolgáltatást. A köz-
szolgáltató a felajánlási kötelezettségét tel-
jesítve tesz eleget feladatának azzal, hogy
amennyiben az ingatlan előtt közterületen

hulladékgyűjtő edényzet van, úgy azt köte-
les a felajánlás mellett üríteni. 
Tekintettel arra, hogy a szolgáltató a jogsza-
bályok által rárótt kötelezettségét a szolgál-
tatás felajánlásával már teljesíti, ezért az in-
gatlan/telephely tulajdonosok jogszabályban
meghatározott mértékű szolgáltatási díj
megfizetésével tartoznak, melyet Ht. módo-
sulásával 2016. április 01. napjától a Nem-
zeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt. a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kizárólagos tu-
lajdonában álló társaság) szed be.

Fontos tudnivalók:
Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
Ügyintézés, csak személyesen vagy írásban
történhet (levél, e-mail), mivel személyes
adatok igazolása, okmányok bemutatása
szükséges.
Amennyiben nem az a személy jár el, aki
a szerződésben szerepel, meghatalmazás
szükséges az ügyintézésekhez. 
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa intéz-
kedik, de nem a nevén szerepel a szolgálta-
tási szerződés, igazolnia kell a tulajdoni jog-
viszonyt 30 napnál nem régebbi tulajdoni
lap másolatával. Továbbá, szükséges a szer-
ződésben szereplő személytől egy meghatal-
mazás, hogy eljárhat a nevében.

Az újság következő számaiban további
hasznos információkat olvashat a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás igénybevételé-
ről és az ügyintézések menetérről.

Keresse a DTkH logoval ellátott oldalt!

Elérhetőségeink:
Postacím: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
Telefon: 53/500-152; 53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu
www.dtkh.hu
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Ki Mit Tud? 
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÁZBAN tar-
tották meg Cegléden a Ceglédi Tankerületi
Központhoz tartozó intézmények diákjainak
tehetségkutató Ki Mit Tud?-jának döntőjét
február 14-én. A hagyományteremtő verse-
nyen 165 fellépő 37 műsorszámot mutatott

be. A négy órás program során olyan híres
művészek és szakemberek értékelték a diá-
kok produkcióit, mint Sárik Péter, Terék
József, Banai Szilard, Török Szabolcs, Moh-
ácsi Mónika, Barna Zsuzsa, Verebélyi Ákos
és Lebanov József. Minden résztvevő aján-
dékban, a győztesek különleges jutalmakban
részesültek. 

Fotó: Kisfaludi István

Fatal Error a döntőben
ÚJRA SIKERES TÉVÉS SZEREPLÉSEN VAN TÚL a
Fatal Error. A ceglédi fiatalok által alapított
együttes továbbjutott A Dal 2020 első válo-
gatóján a döntőbe Néma című dalukkal. A
Dal győztese idén 75 millió forint összértékű
nyereménnyel építheti tovább zenei karrierjét.
„Egészen hihetetlen a dolog, mert hallottuk a
többi előadó produkcióját, és az esélytelenek

nyugalmával jöttünk be.” – mondta a műsor
után a Fatal Error frontembere. Az akusztikus
elődöntőre áthangszerelték a dalukat, mint
mesélték, így még nagyobb élmény volt szá-
mukra a második kör. A Fatal Error egy ceg-
lédi srácokból verbuválódott alternatív rock–
metal zenekar, amit 2011-ben alapított Balázs
Mihály és Balázs Miklós. Országos ismertsé-
get A Dal 2019 során szereztek. A műsorban
a Kulcs című dalukkal vettek részt.
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Az ajánlat 2020. március 1. - május 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem 
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Ceglédi szerzők estje
A VÁROSI KÖNYVTÁR IRODALOMBARÁTI KÖRE
február 13-ai felolvasóestjén újabb ceglédi
szerzők alkotásait ismertette – már második
alkalommal – teltház előtt. A műsorban Bor-
da János, Egervári József, dr. Koltói Ádám
művei és dr. Juhász István műfordításai ke-
rültek bemutatásra. 
Borda János és dr. Juhász István prezentál-
ták saját műveiket, Egervári József és dr.
Koltói Ádám pedig a közönség soraiban
hallgatta végig a felolvasóestet. A műsorban
most is közreműködött Csanád László Csiga

gitárjátékkal és énekkel, valamint Szatmári
Gábor is szerepelt a felolvasók között. Az
est programját Veres Tamás állította össze.

Épül a kosárcsarnok
ÓRIÁSI BETONELEMEKBŐL ÉPÜL az új ceglédi
kosárlabda csarnok váza a Várkonyi iskola mel-
lett. A 800 fő befogadására alkalmas csarnok az
egyesület forrásaiból, TAO-támogatásból, len-
gyel-magyar együttműködéssel épülhet meg.

Fotó: Ceglédi Városi Könyvtár

Fotó: Krizsán Ervin
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Jászkarajenõ
Szennyvízberuházás 

VÉGÉHEZ KÖZELEDIK JÁSZKARAJENŐN a
másfél milliárd forintos összegből megvaló-
suló szennyvízberuházás, erről tartott sajtó-
tájékoztatót Palya István Kálmán polgár-
mester és a beruházás projektmenedzsere.
Az elmúlt 30 év legnagyobb beruházásaként
építették ki a rendszert, amely során szenny-

víztisztító telepet is létrehoztak, a fejlesztés-
sel 1170 háztartás életminőségén javítanak a
településen. (Forrás: Földi László Facebook oldala)

70 erdei fülesbagoly egy
fán Jászkarajenőn

A DUNA-IPOLY NEMZETI PARK Igazgatóság
hivatalos honlapján jelent meg, hogy január
középen munkatársaik körülbelül 70 erdei
fülesbaglyot fedeztek fel, a jászkarajenői
rendőrőrs előtti fán – írja a DINP honlapja.
Az idén ,,Év Madarának” választott erdei füles-
baglyok csoportos belterületi megjelenése szok-
ványos jelenség a téli időszakban. A lakott terü-
letek kedvezőbb mikroklímája és az, hogy a te-
lepüléseken a baglyokra veszélyt jelentő ragado-
zók nincsenek jelen, jelentős vonzerővel bír ha-
zánk leggyakoribb éjjeli ragadozó madarára. Ál-
talában kis egyedszámban gyülekeznek a belte-
rületek parkjaiban vagy egyéb helyeken, ahol
nappalozásra alkalmas örökzöldeket találnak
(templomkertek,
oktatási intézmé-
nyek, temetők).
A baglyok jelenlé-
te kedvező a la-
kosságra nézve is,
hiszen a gazdasá-
gi, környezet- és
természetvédelmi
valamint humán-
egészségvédelmi
szempontból is
rendkívül haszno-
sak. Hiszen példá-
ul a telelő erdei
f ü l e s b a g l y o k

mindegyike napi két-három (kemény fagyok
idején akár négy-hat) kisrágcsálót is elfogyaszt.

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

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

Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
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Polgármester
a birkózó csarnok mellett

SZAKMAI EGYEZTETÉST TARTOTTAK január
29-én az abonyi új birkózócsarnok ügyében
Pető Zsolt polgármester kezdeményezésére.
A fórumon az Abonyi Birkózó Club vezető-
sége, a Polgármesteri Hivatal munkatársa,
valamint a tervező csapat vett részt.
Az Abonyi Birkózó Club előkelő helyen
áll az országos rangsorban, saját nevelésű
versenyzőik az ország élvonalába tartoz-
nak. Jelenleg egy meglehetősen régi te-
remben edzenek. Az új létesítmény építé-
sét az abonyi önkormányzat képviselő-
testülete 30 millió, a minisztérium 60
millió, a Magyar Birkózó Szövetség 108
millió forinttal támogatja. A támogatási
szerződést még nem írták alá, de a sport-
szervezet mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy ezt mielőbb megtehessék. Az
új birkózócsarnok a tervek szerint a Gyu-
lai iskola udvarán épülhet fel, tanórák al-
kalmával használhatják majd a diákok is. 

Forrás: abony.hu

Törtel
Értéktár
Törtelen

A TÖRTELI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁGOT látogat-
ta meg február 10-én Kisfaludi Aranka, a
Pest Megyei Kormányhivatal Értéktár Bi-
zottságának tagja. A bizottság Godó Tibor
polgármester és Győr Miklós alpolgármester
részvételével bemutatták az eddig feldolgo-
zott nyolc témakört. A megye megjelent
képviselője támogatásáról biztosította a he-
lyi értéktár bizottságot és megerősítette,
hogy a megyei értéktárba történő felvételt
támogatni fogja. 

Abony

Állattetemek Abonyban
PETŐ ZSOLT ABONY POLGÁRMESTERE közle-
ményt adott ki a facebook-on a lakosságnak
arról, hogy január 7-én az abonyi Nagyerdő
tisztásán illegális szemétlakást találtak, benne
kommunális hulladék és építési törmelék
mellett, oszló báránytetemek is voltak. A pol-
gármester a helyszínen tett látogatás után ar-
ról is szólt, hogy bejelentést tesz a tettesek
megtalálására. „Ez bűncselekmény! Nem csak
az a bűncselekmény, hogy valaki ide kiviszi
ezt a mocskot, pénzért, hanem az is, ha vala-
ki megrendeli! Szégyellje magát az, aki ezt
megtette, megteszi! Hamarosan újabb szank-
ciók és lépések következnek az illegális mo-
csok ellen!” – fogalmazott a polgármester. 

Fotó: Miabonyunk

Projekt-átadók
JANUÁR 20-ÁN ADTÁK ÁT ÜNNEPÉLYESEN a
Törteli Egészségházat. Több mint 31 millió
forintból megújult az egészségügyi intéz-
mény energetikai korszerűsítése, de megva-
lósult az épület akadálymentesítése, vala-
mint a vizesblokk is. A fejlesztések pályáza-
ti forrásból valósultak meg.
Február 26-án Törtelen a Gerje parton adták át a
szintén pályázati forrásból megvalósult „Törteli
zártkertek” projektet. A beruházás a „Zártkerti
program támogatása – zártkerti besorolású föld-
részletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrastrukturális hátteret biztosító fejlesztések tá-
mogatására” kiírt pályázaton 10 millió forintot
nyert, ebből útkorszerűsítésre 8, gyümölcsös ki-
alakítására 2 millió forintot használtak fel.
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Kupakgyűjtő szívecske
KIHELYEZÉSRE KERÜLT A KUPAK GYŰJTŐ szí-
vecske a kocséri parkban! Az ötlet gazdája és
adományozója: Országné Molnár Katalin és

családja. A kupakok szervezett ürítését a
Kocsér Községért Alapítvány biztosítja. Kö-
szönet illeti az önkormányzat dolgozóit a ki-
helyezésben nyújtott segítségükért!

Farsang Kocséron
HIÁBA FÚJTAK ERŐSEN A „BÖJTI” SZELEK, a
kocséri iskola diákjai farsangoltak egy jóízűt
február 21-én délután a tornacsarnokban.
Kreatív egyéni jelmezek és hangulatos cso-
portos produkciók jelezték: a szülők, a ne-

velők és a gyerekek nem fogynak ki az ötle-
tekből. A zsűri (Hriagyel Csaba polgármes-
ter, Czeczonné Zsuzsa óvó néni, Magyarné
Kiss Zsanett SZMK-elnök és Ország Kitti
diákönkormányzati vezető) örömmel díjazta
a legjobb jelmezeket: a Sajtreszelőt, a Her-
nyót, a Strandpapucsokat vagy a Jósnőket.

Kocsér
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A Magyar 
Kultúra napja 

1989 ÓTA ÜNNEPELJÜK MEG MINDEN év ja-
nuár 22-én a Magyar Kultúra Napját. Ilyen
tájt sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a kul-
turális rendezvények, sokan sokféleképpen
próbálnak kulturális értéket közvetíteni. 
Mi itt Csemőben szerencsés helyzetben va-
gyunk, hiszen kulturális programjaink évről év-
re színesebb, gazdagabb kínálattal állnak a ked-
ves közönség elé. Mondhatjuk, hagyománnyá
nemesült, hogy e jeles napon olyan hírességet

kérünk fel, jöjjön el községünkbe, akit évtizedek
óta láthat és hallhat a közönség. Nagy¬ örö-
münkre szolgált, hogy az idei évben Csemőben
köszönthettük Balázs Pétert, Kossuth és Jászai
Mari díjas színművészt, a Szolnoki Szigligeti
Színház igazgatóját. Az est moderátora Szatmá-
ri Gábor, a Cegléd Rádió szerkesztő műsorve-
zetője volt. A Polgármesteri Hivatal díszterme
zsúfolásig megtelt. A hálás közönség nem csa-
lódott, hiszen ezen a januári estén egy zseniális
művész magánéletébe, gondolataiba nyerhetett
betekintést.                             VAS TIBORNÉ - CSEMO.HU

Információs pont
CSEMŐBEN A HÉT VEZÉR TÉR SZÉLSŐ pavilon-
jában Információs Pont kezdte meg működését,
amely: kedden: 15-17 óráig, pénteken: 13-15
óráig, szombaton: 10-12 óráig tart nyitva. Az
odalátogató nem csupán informálódhat és pros-
pektusokat kaphat, hanem igényes kivitelű
csemői reklámajándékokat is vásárolhat. 

Csemõ
Csendéletek fotókon 

FEBRUÁR 14-ÉN TARTOTTÁK KŐSZEGI GÁBOR,
Csendéletek a padlásról című kiállításának
megnyitóját a Csemőben. A tárlatot Abonyi
Maya fotóművész nyitotta meg. Megtekint-
hető március 14-ig nyitvatartási időben a
Csemői Községi Könyvtárban.

Fotó: Obrácz-Nagy Ágnes
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Regionális táncverseny
FEBRUÁR 23-ÁN VASÁRNAP DÉLELŐTT szo-
katlanul nagy sürgés-forgás és autóforgalom
volt a kocséri tornacsarnok közelében. A
Dalma Dance Tánciskola regionális táncver-
senye okozta a nagy felfordulást. Az iskola
tornacsarnokában több tucat tánccsoport mu-
tatkozott be a zsűrinek és a közönségnek. Ér-
keztek Nagykátáról, Szolnokról, Ceglédről
és még sok-sok településről a vendégek.
10 órakor Győrfi Dalma, a tánciskola vezető-
je, majd házigazdaként Hriagyel Csaba pol-
gármester köszöntötte a vendégeket. A pör-
gős, látványos verseny során mindkét kocséri
tánccsoport aranyminősítést kapott, felkészí-
tőjük Libor Nikoletta. A megfelelő hangzást
és hangerőt Csőke Miklós biztosította,
Magyarné Kiss Zsanett körültekintően gon-
doskodott a részletekről, a kedves kocséri
szülők pedig – felhasználva a napközis neve-
lők farsangi díszeit is – sokat segédkeztek a
tornacsarnok berendezésében. Gratulálunk a
remek rendezvényhez és az eredményekhez!



Boszi bál
FEBRUÁR 15-ÉN A NYÁRSAPÁTI SZARKA Kú-
riában rendezték meg az V. Boszi bált. A fer-
geteges hangulatról Tóth Ferenc és zeneka-
ra gondoskodott.

Traktort nyertek
A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN
pályázatot nyert Nyársapát Önkormányza-
ta egy új traktorra homlokrakodóval és a
hozzá tartozó pótkocsi vásárlására. Az esz-
közök február utolsó napjaiban megérkez-
tek a községbe.

Lakossági felmérés
NYÁRSAPÁT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI esz-
közeinek készítése tárgyában felmérik a la-
kossági igényeket a községben. A helyi in-
gatlantulajdonosoknak lehetőségük van a
készülő tervet fejlesztési szándékkal befo-
lyásolni, egyeztetni a települési főépítésszel.
Március 16-án 16 órától a lakossági fórumot
követő fogadó órán a Nyársapáti Közös Ön-
kormányzati Hivatal Dísztermében szemé-
lyesen vagy írásban lehet egyeztetni a la-
kossági fórumot követő 8. napig a hivatal
postacímére, vagy a hivatal@nyarsapat.hu
e-mail címre történő megküldéssel.

Nyársapát

Nyársapáti gazdakör
FEBRUÁR 28-ÁN A NYÁRSAPÁTI GAZDAKÖR
tájékoztató fórumra hívta a nyársapáti gazdá-
kat és a környező települések gazdaköreinek
tagjait a művelődési ház nagytermébe. A kb.
100 fő részvételével lezajlott rendezvényt
megtisztelte jelenlétével, illetve előadóként is
közreműködött Földi László országgyűlési
képviselő, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara elnöke, Velkei József, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fővárosi és
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Pest Megyei
elnöke, Kere-
kes Zoltán, a
NAK Fővárosi
és Pest Megyei
i g a z g a t ó j a ,
Jakab Tamás, a
MAGOSZ fő-
titkára, Ob -
reczán Ferenc,
a MAGOSZ
Pest megyei
szervezet elnö-
ke, és a Taka-
rékbank részé-
ről dr. Kasler
György régió-
vezető. Vendé-
geink között
köszönthettük
Palya Istvánt
Jászkarajenő
polgármester-
ét, Győr Mik -
lóst, Törtel al-
polgármester-
ét, Bodnár
And rást, Ko -
csér alpolgár-
mesterét, Pesti
Gábort, a
N a g y  k ő r ö s i
Gazdakör el-
nö két, Klé ment
Györgyöt, a
Ceglédi Gazdakör elnökét, Schreinerné Kiss
Ildikót, Együd Nikolettát és Maszarovics
Attilát, a Takarékbank ügyfélkapcsolati me-
nedzsereit is.
Kis Miklós, Nyársapát község polgármeste-
re, a gazdakör elnöke megnyitója, köszöntő-
je után az Elek Apó Óvoda nagycsoportosai
zenés, táncos műsorral kedveskedtek a ven-
dégeknek. 
A fórum hivatalos részében mindegyik elő-
adó a gazdálkodókat érintő kérdésekről, a
NAK gazdákat segítő tevékenységéről, ak-
tuális feladatokról, a különböző támogatá-
sokról, pályázatokról, a hitelekről, a leg-
újabb technológiákról tájékoztatta a gazdá-

kat, majd válaszoltak a fórum résztvevőinek
kérdéseire.
A gazdakör rendezvénye vacsorával és vidám
hangulatú, kötetlen beszélgetéssel zárult.
A finom marhapörköltet Hartyányi Lászlóné,
Varga Dániel, és Bimbó Pál készítették. A tá-
lalásnál, vendégfogadásnál segítséget nyúj-
tottak az önkormányzat, a hivatal, az óvoda
és a művelődési ház dolgozói. A hangtechni-
kát Dobos József kezelte, a fotókat Varga
Irén készítette. Rendezvényünket Nyársapát
Község Önkormányzata, a Takarékbank és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is támogat-
ta. Minden támogatónknak, és közreműkö-
dőinknek is köszönjük a segítségét.
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z intézményben 21x30 méteres
versenymedence lett kialakítva,
ami az úszás mellett alkalmas ví-
zilabda mérkőzések lebonyolítá-
sára is, illetve legfőképp arra
szolgál, hogy minden újszilvási

és térségben élő gyermek megtanuljon úsz-
ni. Másodsorban a reggeli órákban és a dél-
utáni órákban lehetőség lesz majd a sporto-
lásra a helyi és környékbeli úszóbérletesek-
nek, napi úszójegyet vásárlóknak. Terveik
között szerepel még szinkronúszás, búvár-
oktatás bevezetése is.
A hamarosan üzemelő uszodába még ke-
resnek munkatársakat, úszómester és
uszodagépész pozíciókra! Várják a je-
lentkezőket március 30-ig, akik beadhat-
ják önéletrajzaikat személyesen a Polgár-
mesteri Hivatalban (2768 Újszilvás,
Szent István utca 6.) vagy elektronikus
úton a polgarmester@ujszilvas.hu e-mail
címen keresztül.

Az újszilvási önkormányzat egyik fő cél-
ja, hogy a helyi lakosság mozgási lehe-
tőségeit, sport tevékenységeit a legszé-
lesebb körben biztosítsa. A kis település
életében egy meghatározó és kiemel-
kedő beruházás, mikro térségi uszoda
átadására kerül sor március végén. 

a

Újszilvás

Átadják a Tan- és Sportuszodát

Állásajánlatok
Újszilvásról

Emellett a folyamatosan fejlődő, inno-
vatív település további mun -
kalehetőségeket is kínál. Az
energetikailag teljes kö rűen
felújított ÁMK Kerekerdő
Óvodába szeptember else-
jétől intézményvezetőt ke -
res nek, illetve 1 fő óvoda -
pedagógust, amely munkakör a pályázat
elbírálását követően azonnal betölthető.
Intézményvezetői pályázat benyújtása: 

- Postai úton, az Önkormányzat címére
történő megküldésével (2768 Újszilvás,
Szent István utca 6.). 
- Elektronikus úton Dr. Petrányi Csaba
részére az ujszilvaspolghiv@gmail.com
e-mail címen keresztül.
Óvodapedagógus pályázat benyújtása: 
Elektronikus úton Dézsi-Dömők Éva

részére az ujszilvasovoda@gmail.com e-
mail címen keresztül
A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-

bi információt Dézsi-Dömők Éva nyújt, a
06 20/ 518-2384-os telefonszámon.
A szintén felújított és ügyfélközpontú
Polgármesteri Hivatal is kollégákat keres,
pénzügyi előadó és gazdálkodási
előadó, könyvelő tisztségekre, amely
munkakörök a pályázat elbírálását kö -
vetően azonnal betölthetők.

Pályázatok benyújtása:
- Postai úton, a Polgármes-
teri Hivatal címére történő
megküldésé vel (2768 Újszil-
vás, Szent István utca 6.). 
- Elektronikus úton Kiss Pál-
né részére az ujszilvaspol-

ghiv@gmail.com e-mail címen keresztül.
- Személyesen: Kiss Pálné (2768 Újszil-
vás, Szent István utca 6.).

Állás
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Rongálás Újszilváson
FEBRUÁR 21-ÉN AZ ÚJSZILVÁSI KÖZSÉGI
Önkormányzat a hivatalos facebook oldalán
tette közzé, hogy megcsonkították és össze-
törték a nemrég kihelyezett utcanév táblákat.
„Építjük, szépítjük Újszilvást, más meg még
mindig a rombolásban leli örömét! Sajnos,
már nem először tapasztaljuk, hogy vandá-
lok teszik tönkre értékeinket. Ma reggelre a

nemrég kihelyezett, új, tájékoztató utcanév -
tábláinkat találtuk megcsonkítva, összetör-
ve. Unatkoznak vagy csak így tudnak szóra-
kozni? Bármi is az oka, felháborít, és hatal-
mas szomorúsággal tölt el bennünket és a
jóérzésű újszilvási embereket, hogy egyesek
ebben lelik örömüket. Keressük a tettest/tet-
teseket, aki abban biztos lehet, hogy komoly
büntetés vár rá, hiszen a közterület rongálás
is bűncselekmény.” – írta az önkormányzat
facebookja és hozzáteszi, aki bármilyen in-
formációval rendelkezik a rongálók szemé-
lyéről jelentkezzen az önkormányzatnál
vagy a körzeti megbízottnál.

Adatvédelmi képzés
INGYENES ADATVÉDELMI KÉPZÉST tartottak
Újszilváson az önkormányzat szervezésében
február 27-én. Az előadáson résztvevő vál-
lalkozók és lakosok megismerhették az adat-
védelem legfontosabb elemeit és felelőssé-
güket a hivatalos ügyintézések során. 

Bankkártyás fizetési
lehetőség!

Ajándékutalvány
kapható!

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

Fabrikett 10 kg/doboz: 789 Ft / db  

Creaton natúr vörös cserép: 197 Ft / db 

Beton kerítés oszlop 250 cm: 2.725 Ft / db

30-as tégla: 399 Ft / db

Ursa üveggyapot 5 cm: 6.495 Ft / tekercs

Laminált padló lakóházakba, irodákba, üzletekbe kedvezményesen a bemutató termünkben

75x210 Craft gerébtokos ajtó: 17.875 Ft / db 

65 cm Fürdőszoba bútor Kompletten (alsó+felső+mosdó+tükör): 49.895 Ft /db Több színben

20x25 fali csempe: 1.899 Ft / m2

Wc ülőke fehér: 2.290 Ft / db-tól

Akril egyenes kád: 25.998 Ft / db-tól

BUDA-HÁZÉPÍTŐ KFT TÜZÉP-FÜRDŐSZOBA SZAKÜZLET-NYÍLÁSZÁRÓ SZAKÜZLET
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z országban az előző heti 37 200
fővel szemben február 17-23.
között 38 900 fő fordult orvos-
hoz influenzaszerű tünetekkel. A
Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont adatai szerint a 8. héten tíz

megyében emelkedett, 4 területen nem vál-
tozott (Budapest, Békés, Győr-Moson-
Sopron, Komárom-Esztergom megye) és
hat megyében csökkent (Bács-Kiskun, Fej-
ér, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna,
Vas megye) az influenzás tünetekkel orvos-
hoz fordulók gyakorisága az előző héthez
viszonyítva. 

MÁR AKÁR CEGLÉDEN IS LEHET koronaví-
rusos beteg, helyben azonban nem végeznek
tesztet, tehát ezt nem a helyi háziorvosok ál-
lapítják meg. Az utóbbi héten napi szinten
akár 4-5-en jelentkeznek magas lázzal és
köhögéssel egy-egy háziorvosi rendelésen,
pedig az influenza szezon lassan véget ér. A
háziorvosok a Szent László kórházba irá-
nyítják a gyanús tünetekkel jelentkezőket,
ahol el tudják végezni a tesztet. – mondta el
lapunknak dr. Túri József háziorvos.
Minden szükséges tájékoztatást megkaptak
a háziorvosok és házi gyermekorvosok a
koronavírus-járvány megelőzéséhez szük-
séges teendőkről – közölte a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ (NNK) az MTI-vel.
Hozzátették: azt kérik, hogy ha valaki ko-
ronavírussal fertőzött területről érkezik
Magyar országra és magán tüneteket – láz,
köhögés, torokfájás, levertség – észlel, ak-

kor telefonon értesítse háziorvosát, vagy
hívja az NNK 06 80/277-455, illetve a 06-
80/277-456 zöldszámát. A központi eljá-
rásrend szerint a kézhigiénés szabályok
betartásán kívül, a sebészi orr-szájmaszk
használata bármely felső légúti megbete-
gedés esetén szükséges, függetlenül attól,
hogy felmerül-e az új koronavírus-megbe-
tegedés lehetősége.
Cegléden a Túri Poliklinikán négy kézfer-
tőtlenítőt állítottak be, kettőt a rendelőkbe,
kettőt a várótermekbe, ezek érintés nélkül
használhatók a betegek részére is.
- Ha valakinek 38 fok feletti láza van és szá-
raz köhögése, akkor gondolni kell a korona-
vírus fertőzésre is. Óvatosnak kell lenni és a
higiéniás szabályokat betartani, de pánikra
semmi ok. A tapasztalatok szerint a fertőzött
területeken a halandóság 2 % körüli, tehát
jelenleg nem magasabb egy influenza jár-
ványnál. A mortalitási mutatók az életkorral
arányosan nőnek, különösen veszélyeztetett
az idősebb korosztály – tájékoztatott dr. Tú-
ri József.
A koronavírus pánik „mellékhatása” a fel-
vásárlási láz már Cegléden is érezteti hatá-
sát: január 27-én lisztet, cukrot már szinte
nem lehet vásárolni, de a vásárlók keresik a
kézfertőtlenítőket és fertőtlenítő kendőket is. 

Átlépte a járványküszöböt az influen-
zaszerű tünetekkel orvoshoz forduló
betegek száma január 4. hetében.
Azóta folyamatosan növekszik a be-
tegek száma.

a

Járványhelyzet

AAzz  oollddaall  mmeeggjjeelleennéésséétt  aaTúri Poliklinika ttáámmooggaattjjaa..
Cegléd, Ady Endre u. 16. 

Tel.: 53/310-318
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Indulnak a KISS-vonatok
MÁRCIUS 15-ÉN ELŐSZÖR A CEGLÉD–
Szolnok vonalon utazhatnak az utasok az
emeletes motorvonattal, áprilisban pedig már
a váci elővárosi forgalomban is találkozhat-
nak a KISS-szel. Az év végéig tizenkilenc,
nagy kapacitású elektromos szerelvény érke-
zik az elővárosi vonalakra, 2022 végéig pe-
dig mind a negyven KISS forgalomba áll –
írta meg a Magyar Nemzet. A Stadler hatszáz
ülőhelyet biztosító kétszintes motorvonatain
korszerű utastájékoztató rendszer, tágas utas-
tér, wifi, mobiltelefonok és laptopok töltésé-

re alkalmas hálózati csatlakozók, valamint
korszerű kamerarendszer lesz. Az emeletes
motorvonatokon három hagyományos és egy
mozgássérültek által is használható vécé lesz,
a multifunkciós terek pedig négy kerekesz-
szék, illetve tizenkét kerékpár vagy öt baba-
kocsi szállítására alkalmasak.

A SZOBI, AZ ESZTERGOMI ÉS A CEGLÉDI vo-
nalon tavaly ősz óta gyakrabban járnak az
éjszakai vonatok. Az utasszámolások igazol-
ják, hogy sikeres volt a váltás, több száz utas
veszi igénybe ezeket a járatokat – közölte a
MÁV. 2019 októberétől elindult az éjszakai
közlekedés a Budapest–Vác–Szob és a
Budapest–Cegléd–Szolnok vonalakon, a
decemberi menetrendváltástól pedig új éj-
szakai vonat közlekedik a Budapest–
Esztergom vonalon is. Az értékesítési adatok
igazolták a menetrendi fejlesztést, bővítést.
Az éjfél és hajnali négy óra között közleke-
dő vonatokat átlagosan 70-100 utas veszi
igénybe. A nyári időszakra ez az utasszám
akár meg is duplázódhat. ORIENTPRESS.HU

MORVAY Autósiskola
Cegléd, Rákóczi út 13.   Tel: 06-30-597 7478

„B” VSM gyak: 52,52%  VSM elm: 52,07%  ÁKÓ: 125,06%  KK: 240.600.-

Eldöntötted, hogy minél hamarabb jogsit szeretnél? Akkor taposs a gázba!

Kapcsolj „TURBÓ” fokozatba! 
Iratkozz be internetes „B” kategóriás képzésre, 

végezd el a tananyagot 2 HÉT alatt, jelentkezz az első KRESZ vizsgára!
Ha a TURBÓ-tempót bevállalod, a tanfolyamot FÉLÁRON kapod!

Választhatod a Biturbó tempót is! 
Ha 1 HÉT alatt teljesíted a tananyagot, a tanfolyamot FÉLÁRON kapod és ráadásul 
első KRESZ vizsgadíjat is tőlünk kapod! A RAJT vonalhoz március végéig állhatsz!
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Rejtélyes autóroncs a Horthy kanyarban
JANUÁR 8-RA VIRRADÓRA TÖRTÉNHETETT az a baleset, amelyben Abony és Cegléd között a
40-es úton árokba borult egy kék Renault Megane. A Horthy-kanyarban felborult autó so-
főrjéről nem volt információ, a roncs még másnap este is az árokban volt. A rendőrségre egy
arra közlekedő tett bejelentést, a hatóság a helyszínen nem talált senkit, de az autó tulajdo-
nosát értesítették. Valószínűleg a sofőr saját lábán hagyta el a baleset helyszínét, de megsé-
rülhetett, a helyszínen hagyott kötszerek erről árulkodnak. Később jelentkezett lapunknál a
sofőr, aki elmondta, hogy hajnali 3-kor Ceglédről tartott haza, amikor a kanyar előtt jobbról
egy őz szaladt ki a bokrokból. Az ütközés elkerülésére átment a másik sávba, de elvesztet-
te az irányítást a jármű felett. Komolyabb sérülés nem történt a baleset során.

Közúti balesetek
HALÁLOS KIMENETELŰ BALESET TÖRTÉNT feb-
ruár 21-én péntek este az M5-ös 405-ös lehajtó-
jánál, ahol a szalagkorlátot átszakítva az oldalá-
ra borult egy kamion az autópálya Budapest fe-
lé vezető oldalán az újhartyáni lehajtónál. A fül-
kébe szorult sofőrt a ceglédi és a dabasi hivatá-
sos tűzoltók feszítővágóval és csörlő segítségé-
vel szabadították ki. A kamion sofőrje olyan sú-
lyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen
életét vesztette. Információink szerint a szerel-
vényen nem volt műszaki vizsga, így rá sem ke-
rülhetett volna a Lajosmizséről szállított ás-
ványvíz. A rendőrségi szemle és a műszaki

mentés idejére az újhartyáni kihajtót lezárták.

AZ ESTE FOLYAMÁN AZ AUTÓPÁLYA Szeged
felé vezető oldalán a baleset helyszíne mel-
lett 6 személyautó összeütközött. Az elsőd-
leges adatok szerint a balesetben senki nem
sérült meg, de anyagi kár keletkezett.
Baleset történt február 20-án csütörtök reg-
gel a 441-es úton Nagykőrös és Cegléd kö-
zött, ahol egy fekete Mercedes személygép-
kocsi árokba hajtott. Információink szerint
feltehetőleg a sofőr rosszul lett, és ezért haj-
tott árokba. Személyi sérülés nem történt. A
ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a
gépjárművet, majd biztosították a helyszínt. 

Fotó: Farkas Zsolt
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Fotók: Farkas Zsolt

Tankó-Walter
és társa Kegyeleti kft.
Éjjel-nappal ügyelet

06-20/9311-711, 06-30/661-5831

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Cegléd, Rákóczi út 30-32. 53/317-225
CEGLÉD KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!
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Fa fiatalítás közben 
gyulladt ki egy fa 

TÖBB PONTON VÉGEZ a Várvag Kft. fa fiatalítá-
si munkálatokat Cegléden, ahogy a Szolnoki
úton is. Favágás közben a láncfűrész lánca any-
nyira felmelegítette a faforgácsot, hogy az meg-
gyulladt. A szakemberek két poroltóval próbál-
ták eloltania tüzet, de nem sikerült, ezért a Ceg-
lédi Hivatásos Tűzoltók segítségét kérték, akik
eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a hely-
színt. A Várvag Kft. úgy döntött, hogy a fa nem
biztonságos, ezért a kivágás mellett döntöttek,
hogy később ne okozzon balesetet.
A Várvag tájékoztatása szerint a városban zajló
tavaszi fasori munkálatok miatt félpályás útlezá-
rásokra lehet számítani. Kérik, a munkavégzés
ideje alatt körültekintően közlekedjenek!

Tűzeset Kőröstetétlenen
KIGYULLADT ÉS TELJES TERJEDELMÉBEN
égett egy kétszáz nm-es raktárépület tető-
szerkezete szerdán Kőröstetétlenen a Ko -
cséri úton. Amikor a ceglédi és a szolnoki
hivatásos tűzoltók a helyszínre értek, a rak-
tárban egy munkagép és több szerszám is
meggyulladt, majd a tűz átterjedt a mellette
lévő épületre is. Több oldalról támadva, hat
vízsugárral oltották el a lángokat, késő estig
dolgozva a helyszínen.



Közúti balesetek
KÉT BALESET TÖRTÉNT AZ EXTRÉM IDŐJÁRÁS
– viharos szél, zivatar és jégeső – miatt ja-
nuár 11-én reggel Cegléd környékén.
A Nagykőrös és Cegléd közötti vasúti átjáró-
nál két személygépkocsi ütközött össze.
Cegléd felől szabályosan közlekedett egy
Opel Corsa, de valószínűleg a jégeső miatt
megcsúszott a szemből érkező Volvo sze-
mélygépkocsi. Az ütközéstől a Volvo meg-
pördült és mindkét autó a menetiránnyal
szemben állt meg. A nagykőrösi tűzoltók
áramtalanították és vizsgálták át a járműve-
ket. A járművekben utazók könnyebben sérül-
tek. A helyszínelés ideje alatt teljes útzár volt
érvényben, de a vonatközlekedés is lassult.

Fotók: Farkas Zsolt

Ittas sofőr
ITTAS CEGLÉDI SOFŐR OKOZOTT BALESETET feb-
ruár 29-én személyautójával az M4-es út
Budapest felé vezető oldalán Albertirsánál, ahol
egy kamionnak hajtott, miután előzés közben el-
vesztette uralmát járműve felett. A kamion –
azért, hogy a nagyobb balesetet elkerülje – erő-
sen fékezett és a nagy súlyú megrakott tehergép-
jármű a sávelválasztó szalagkorlátnak ütközött
és azt át is szakította. 
A Budapest felé vezető sávokon leállt a forga-
lom, a rendőrség Ceglédbercelnél terelte le a jár-
műveket az M4-es autóútról és leghamarabb Pi-
lisnél lehetett visszatérni.

Fegyverrel fenyegetőző utas
A POLICE.HU OLDALÁN JELENT MEG a hír,
hogy szombat hajnalban Kecskemét központ-
jában egy helyi taxis felvett egy fiatalembert,
akit a kérésének megfelelően Helvéciára szál-
lított. A célhoz érkezve az utas a taxis türel-
mét kérte, mondván, bemegy pénzért a ház-
ba. Az utas néhány perc elteltével kijött, a ko-
csiba ülve a sofőrre fegyvert fogott és a bevé-
telt követelte. A taxis az elkövető kezéből ki-
vette a pisztolyt, majd az autóból kiszállítot-
ta, ekkor a tettes elszaladt. A bűncselekmény
során senki sem sérült meg.
A történtek miatt a taxis feljelentést tett a
rendőrségen. A kecskeméti nyomozók azóta
beazonosították az utast. A 16 éves kecske-

méti fiatalt fegyveres rablás kísérlete miatt
gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették,
és előterjesztést tettek a letartóztatására.   

POLICE.HU
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Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft. GÁZKA

ZÁNOK MÁRKASZERVIZE

Tel.: 0
6-53/31

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

Paks II. ismeretterjesztő kamion
CEGLÉDEN ÉS NAGYKŐRÖSÖN IS LÁTOGATÁST tett a Paks II kamion. Az interaktív tájékoztató kami-
on egy guruló bemutatóterem, amelyen látványos eszközök segítségével lehet megismerkedni az
atomenergiával. A kiállítás az országot járva házhoz viszi az információt a nukleáris energia hazánk-
ban betöltött szerepéről, a paksi atomerőműről, illetve az új blokkokkal kapcsolatos munkákról. CTV

Fotó: Krizsán E

Biciklisek vs autósok?
A BICIKLISEK SZÜRKÜLET UTÁN CÍMŰ olva-
sói levélre reagált szerkesztőségünkhöz cím-
zett levelében B. Mercédesz, aki szerint
„pontosan annyi szabálytalanul közlekedő
autós van, ahány gyalogos és biciklis”.
„Remélem a hölgy igazából csak viccelt vagy a
költői túlzás eszközével élt amikor arról írt, hogy
betiltaná szürkülettől a lakott területen kívüli bi-
ciklizést. Sokan munkába járnak onnan. Sajnos
nem teheti meg mindenki, hogy autója legyen.
Attól tartok a cikket író hölgy az egyoldalú gon-
dolkodás híve és olyan dologgal példálozik ami-
ről nem sok fogalma lehet. Egy olyan fiatal lány
halálát hozza fel példaként, akit nem is ismert és
már nem is tudja elmondani soha többé, hogy mi
történt akkor. Nem is beszélve a hozzátartozók
gyászfeldolgozásának megbolygatásáról. 

Valójában pontosan annyi szabálytalanul közle-
kedő autós van, ahány gyalogos és biciklis. A
példaként említett útszakaszon a világítás és lát-
hatósági mellény nélküli bicikliseken és gyalo-
gosokon kívül ugyan úgy mennek lámpa hasz-
nálata nélkül az autók, valamint nem egy autó
közlekedik a kosztól nem látszó rendszámtáblá-
val, persze jobb is így, mert ha balesetet okoznak
nyugodtabb szívvel távozhatnak a helyszínről.
Az autósok sokszor elfelejtik milyen erővel bíró
eszköz van az irányításuk alatt. 
Mindig akkora a sértődés, ha mérnek vagy
igazoltatnak valahol. Hát nincs itt semmi
probléma, ha be vannak tartva a szabályok.
Igenis, mérjenek és igazoltassanak! Szűrjenek
ki minél több jogosítvány nélküli és/vagy itta-
san vezető sebességkorlátozást megsértő au-
tóst és persze a nem megfelelően felszerelt bi-
cikliseket is. Talán az én írásom sem lett most
annyira pártatlan, mint szerettem volna, de
együtt kellene jobbá tenni a közlekedést nem
pedig egymásra mutogatni.”

Olvasói levél



vásárlóinknak MaxPower prémi-
um üzemanyagot kínálunk, azon-
ban a multi benzinkutaktól elté-
rően nem 30-40 forintos felárért,
hanem alapáron. Egy éve vezet-
tük be a terméket és jó tapaszta-

latokról számolnak be a vásárlók: csökkent
az autók fogyasztása, halkabb lett a dízelau-
tók alapjárata, de előny, hogy környezetba-
rát és védelmet jelent a lerakódásokkal
szemben, így kisebb szervízköltséget is je-
lent, ha ezt tankolja az autós. A költséghaté-
konyság is fontos szempont: egy tele tanko-
lás esetén akár 2-3000 forintot is megspó-
rolhatnak a vásárlók, más kutak prémium
termékeihez képest. A megtakarítás növel-
hető, ha törzsvásárlói kártyát használnak a
tankoláskor. Azt szoktam mondani, hogy

„csak” azoknak ajánlom az Euro Petrol ben-
zinkutat, aki tudatos, előrelátó, szeret jól
gazdálkodni és vigyáz az autója műszaki ál-
lapotára. Hozzáteszem, hogy tárgyalás és
megállapodás után fuvarozó cégek, mező-
gazdasági és vállalati ügyfelek egyedi ked-
vezményeket is kaphatnak. 
- A mostani vizsgálat milyen eredmények-
kel zárult? 
- A gázolaj biokomponens tartalma a méré-
sek szerint 0,8 % volt, szemben más benzin-
kutak 6-7 %-os eredményével. Ez azt jelen-
ti, hogy jobb az általunk forgalmazott üzem-
anyag kenése, így nem kopnak olyan gyor-
san az alkatrészek. A 95-ös benzinünk a mé-
rések alapján 97-es oktánszámúnak felel
meg, nem beszélve az egyéb adalékanya-
gokról, amelyek tovább emelik a minőséget.

Cegléden, az Ipari parknál lévő, Külső-Kátai úti Euro Petrol benzinkút idén ta-
vasszal már 17 éves. A tavaly bevezetett prémium minőségű üzemanyagokat a
közelmúltban egy akkreditált laboratóriumi vizsgálattal tesztelték a hatóságok, és
– a benzinkút tulajdonosainak nem okozva meglepetést – igen pozitív ered-
ménnyel zárult. Antal Gábor tulajdonossal beszélgettünk. 

a

Benzinkút a 4-es útnál 

�
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Ötemeletes csúszdapark
Tiszakécskén

2020 JÚNIUSÁTÓL LÁTVÁNYOS, CSALÁDI
csúszdaparkkal várja a fürdőzőket és az új
kalandokra vágyókat a tiszakécskei Barack
Thermal Resort. 
Tudjuk mit csinál idén nyáron: kipróbálja a
Barack Resort új csúszdaparkját! – akár ez-
zel a szlogennel is ajánlhatná új szolgáltatá-
sát a komplexum, amelynek a júniusban el-
készülő, új fejlesztéssel teljessé válik a kíná-
lata a fiatalabb, kalandokat és aktív időtöl-
tést kereső korosztály számára is. 
Számukra ma már egyetlen medence önma-
gában nem elég. Ezért döntött úgy a Barack
Thermal Resort vezetése, hogy a régi „óriás-
csúszdától” elbúcsúzik, megköszönve „neki”
az elmúlt 27 évet, és helyette egy vadonatúj,
a kor igényeinek maximálisan megfelelő
csúszdát épít – négyféle élményelemmel.

Az ötemeletes csúszdapark már a fürdőbe lépés
pillanatától hívogatja a vendégeket. A csúszdák
kiválasztásánál fontosnak tartották, hogy közöt-
tük mindenki megtalálja a kedvére valót. 
Az anaconda csúszda egy szelídebb lejtésű,
közkedvelt típus, amelyet a kezdő csúszdá-
zók is bátran használhatnak. A 2 pályás csa-
ládi csúszda (vagy versenycsúszda) nyitott
szerkezetű, izgalmas gyorsasági versenyek
rendezésére ad lehetőséget, mivel időmérő
funkcióval is rendelkezik. A kamikaze
csúszda a száguldás szerelmeseinek lesz a
kedvence, szinte szabadesés-élményt nyújt
és akár 60-70 km/h óra lecsúszási sebesség
is elérhető rajta. A negyedik, rafting és in-
ga csúszda pedig két kedvelt típus egyedi
ötvözete, Magyarországon egyedülálló él-
ményelem, amely csúszógumival (raft) ve-
hető igénybe. 
A beruházást, a Barack Thermal Resortot
üzemeltető Tiszaparti Termálfürdő Kft. saját
forrásból finanszírozza.

Például az üzemanyagaink korrózióvéde-
lemmel is rendelkeznek, így bármilyen típu-
sú autóba tankolhatók. 
- A M4-es út átadása óta tapasztalható forga-
lomnövekedés, hiszen az úton sokkal nagyobb
a forgalom Abony és Nagykőrös felől is? 
- Igen, konkrétan keresnek minket navigá-
ciós rendszeren vagy mobilapplikáción ke-
resztül és viszonylag könnyen idetalálnak.
Nagyon népszerűek a benzinkút további

szolgáltatásai: az étterem, shop, önkiszol-
gáló autómosó és autókozmetika is. Igyek-
szünk egy találkozóhellyé válni, oázis len-
ni az utazók és a ceglédiek számára is, a
legjobbat nyújtani ár-érték arányban min-
den területen.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy az
idén 17 éves születésnapunk alkalmából a
kedves régi és új törzsvásárlóinkat megaján-
dékozzuk a mellékelt kuponnal.
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szakképzési rendszer felismerte,
hogy a pályaorientációban, a le-
morzsolódás csökkentésben és a
tehetséggondozásban is komoly
szerepe lehet a Digitális Közössé-
gi Alkotóműhelyeknek, ezért sor-

ra nyílnak ilyenek, elsősorban a szakképzési
centrumokban. A tanműhelyek szigorúságá-
val ellentétben ezek nyitott, diák cent rikus te-
rek, ahol vezetett módon, de önállóan, saját
ötleteiket valósíthatják meg a diákok.
Helyi szinten a Jászberényi út 2. szám alatt
alakult meg 2019-ben a Ceglédi Szakképzé-
si Centrum – Digitális Közösségi Alkotó-
műhelye. Az oktatási intézményben helyet
kap a robotika, a kódolás, a mikrokontrolle-
rek világa, a mobiltechnológia, az automati -
záció, a 3D alkotás, lézervágás, varrás, fa és
fémmegmunkálás is. Olyan technológiákat
ismernek meg a gyerekek, amik a jövő esz-
közei, a 3D nyomtatás, lézervágás, mikro-
elektronika mind segítség az alkotásban, mi-
közben fejlődik a tervezői és vizuális látás-
módjuk. Olyan kompetencia fejlesztés zaj-
lik, amikre egy átlagos iskolában ritkán ke-
rül sor, viszont nagyon fontos ahhoz, hogy
sikereket érjünk el az életben. Ezek azok a

képességek, amikre a 21. században a gye-
rekeknek szüksége van. Az Alkotóműhely-
ben a gyerekek úgy tanulnak, hogy azt nem
veszik észre.
A digitalizáció alapjaiban alakítja át a mun-
kaerőpiacot. Ami automatizálható, azt auto-
matizálni fogják, ami digitalizálható, azt di-
gitalizálni. Nem mindegy, hogy azok közé
tartoznak gyermekeink, akik robotokat irá-
nyítanak, vagy azok közé, akik robotokat
szolgálnak ki.
Az alkotóműhely többféle feladatot is ellát:
Pályaorientáció
Az Alkotóműhely kiváló helyszín arra, hogy
a fiatalok pályaorientációs foglalkozásokon
vegyenek részt. A műhely szabad, kísérlete-
zésre hívó légköre és az alkalmazott techni-
kák sokszínűsége arra ösztönzi a résztvevő-
ket, hogy mindenben kipróbálják magukat,
csapatban együtt dolgozzanak. 
Kompetencia-fejlesztés, oktatás
A Digitális Közösségi Alkotóműhelyben az
igény és az érdeklődés felkeltésén túl okta-
tást és képzést is kell biztosítani minden

Nap mint nap okos tárgyak, digitális
projektek készülnek az egyszerű és ol-
csó elektronikai alapeszközök beépíté-
sével. Az oktatási célú műhelyektől a
közösségek előtt nyitott legkomolyabb
prototípus műhelyekig sorra nyílnak a
világban alkotóműhelyek.

a
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meddig erre a kérdésre a helyiek
közül a legtöbben úgy felelnek,
hogy ide a szülőfalumba, addig
nincs nagy baj a település meg-
tartó erejével. Cegléd környékén
sok ilyen erős kistelepülés vi-

rágzik és táplálja a Cegléd, Nagykőrös vagy
éppen Abony középiskoláit, üzemeit, közin-
tézményeit diákkal, illetve munkaerővel.
Csemő, Nyársapát, Ceglédbercel, Törtel,
Abony, Újszilvás, Tápiószőlős, Kocsér,
Kőröstetétlen mind szerencsésen, aktív né-
pességét és ingatlan-árainak stabilitását
megőrizve élte meg a rendszerváltás utáni
emberöltőt. Annak ellenére, hogy sem sajá-
tos népi kultúra, sem pedig önálló tájegység
nem jellemzi ezeket a településeket, mégis
tapintható azonos identitásuk. Egyikőjüket
sem fertőzte meg az agglomeráció zsúfolt-
sága, logisztikai, vagy kereskedelmi öveze-

teivel elcsúfított világa, semelyik nem sza-
kadt le központjától és mind megőrizték a
közbiztonság és az élhetőség alapköveit.
Egyre kevesebben ingáznak távolra, ami
ezért mutatja Cegléd erősödését is. Ehhez a
gyarapodáshoz sajátosan járul hozzá a kör-
nyező települések gyűrűje. Ezek a községek
nem egy aprófalvas, elöregedő környezetet
jelentenek a járási székhelyeknek, hanem
olyan együttműködő és egymást kiegészítő,
de mégis versengő, inspiráló közeget, ahon-
nan kultúrát, tehetséget és ötleteket egyaránt
lehet meríteni. 
Ahogyan egyre inkább újra becsülete lesz a
szakmáknak, egyre többen fognak megélni
az itt megszerezhető középfokú végzettsé-
gekből és ha a környék megtartó ereje to-
vább tud erősödni, akkor nyugati irányba
történő elvándorlás kihívásának is meg tu-
dunk felelni itt Dél-Pest megyében is.

a
Hová jártál iskolába?

szinten. Az oktatás lényege tehát az új tech-
nológiai irányzatok és egy újfajta pedagógi-
ai szemlélet együttes alkalmazása.
Felnőttképzés
Digitális és robotikai tanácsadás, vállalati
képzések, tréningek rövidebb és hosszabb
képzési keretekben az egyes bevont vállala-
tok igényeire szabva. A képzések célja a
már meglévő munkavállalók digitális to-
vábbképzése.
Az Alkotóműhely a képzéseken túl bemuta-

tókon, turisztikai és kulturális eseményeken,
konferenciákon, kiállításokon vesz részt.
Pályaorientációs céllal márciusban folyama-
tosan zajlik a helyi általános iskolák 7. osz-
tályos tanulóinak az Alkotóműhely megis-
mertetése.
Áprilisban két országos rendezvényhez is
csatlakozott az Alkotóműhely: 2020. április
3-án rendezik meg országosan a Szakmák
éjszakája pályaorientációs rendezvényt, ahol
szakmakipróbáló, interaktív programok, elő-
adások, bemutatók várják az érdeklődőket.
2020.04.23-án pedig a Lányok napja ren-
dezvény lesz, ahol a tudományos, technoló-
giai és műszaki szakmák megnyílnak a lá-
nyok előtt.
Digitális Közösségi Alkotóműhely külde-
tésének tekinti, hogy széleskörben ismert,
kedvelt intézménnyé váljon, amely hozzá-
járulhat Cegléd modern, a digitális kor-
hoz illő, innovatív arculatához. 

BERÉNYI CSABA
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Emléket állítanak 
a kisvasútnak 

MOZDONNYAL ÉS HOZZÁILLŐ személyva-
gonnal állítanak emléket a hajdanán
Ceglédet Tiszajenővel összekötő kisvasút-
nak a korábbi végállomás helyén. – írta meg
a szoljon.hu. Az ötlet még évekkel ezelőtt
merült fel Tiszajenő polgármesterében Virág
Józsefben, mert tudta mekkora szerepet töl-
tött be az állomás egykor a falusiak életé-
ben. A kis szerelvényt a MÁV bocsátja ren-
delkezésükre, és decemberben helyezték el
a valamikori motorszín előtt még ma is
meglévő sínpárnál.

ÓRIÁSI SIKERRE TETT SZERT AZ A FOTÓ,
amely a január 7-ei a felhőket alulról vörös-
re festő csodás és egyben apokaliptikus nap-
keltét örökítette meg Cegléden, a Kossuth
téren. Az emlékezetes reggelt a város min-
den pontján megörökítették a lakosok. 

TÁBLA EMLÉKEZTET A 441-ES ÚT nyársapáti
elágazásánál: Az elmúlt 10 évben – csak a ke-
rékpárosokat – 9 halálos, 12 súlyos, 23 köny-
nyebb sérüléssel járó baleset érte az útszaka-
szon, ahol életveszélyesen kerülgetik a kiszol-
gáltatott kerekezőket a nem ritkán 100 km fe-
letti sebességgel száguldó autók, kamionok.

Képekben

Fotó: Máté Dia

Fotó: Krizsán Ervin

Fejlesztések
Tápiószőlősön

TÁPIÓSZŐLŐS CSAKNEM 3 MILLIÓ FORINTOT
nyert a kormány Magyar Falu Programja kere-
tében meghirdetett „Orvosi eszköz” pályáza-
ton. A támogatási összegből beszerzésre került
a fogászati rendelőbe 1 db víztisztító és fólia-
hegesztő berendezés, valamint a védőnői szol-
gálat kapott új eszközöket. Szintén a Magyar
Falu Program keretében „Eszközfejlesztés bel-
területi és közterület karbantartása címen” 15
millió forint nem térítendő támogatásban ré-
szesült a település. A támogatási összegből az
önkormányzat vásárolt egy rakodógépet.

34






