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CSOPORTTERÁPIA 
mjuzikelkámedi két részben 
2020. szeptember 28. 19 óra
Ceglédi Kossuth Művelődési Központ

Zenéjét szerezte: Bolba Tamás 
A szövegkönyvet és a dalszövegeket írta:
Szente Vajk és Galambos Attila  

at vadidegen, három férfi és három nő érkezik egy cso-
portterápiára. Kezdetét venné az analízis annak
rendje és módja szerint, azonban egy apró hiá-
nyosság hátráltatja a dolgok szokásos menetét.
Hol lehet az orvos?  
A váratlan fordulatokban, felismerésekben és
mulatságos epizódokban bővelkedő történet so-

rán további kérdések merülnek fel. Milyen problémákkal
küzd egy operaházi balett-táncos, meddig lehet bírni 10 mé-
terrel a felszín alatt a jeges Dunában búvárfelszerelés nélkül
vagy, hogy mi történt Velencében ’85 nyarán…   
Fülbemászó dallamok és sziporkázóan szellemes szövegek
röpítik a nézőt a mjuzikelkámedi felhőtlen, kacagtató, fénye-
sen csillogó világába, ami ez esetben nem más, mint a Piróth
Gyula Művelődési Ház II/6-os terme egy esős csütörtök dél-
utánon.  
Vígjáték a lélekről, esendőségről, vágyakozásról, útkeresés-
ről… azaz rólunk. 

Szereplők: 
(a színre lépés sorrendjében) 

Jetti: Molnár Gyöngyi 
Ervin Iván: Pál Tamás 
Trixi: Balázs Andrea  
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Tankerületi tanévnyitó 
AUGUSZTUS 26-ÁN TARTOTTÁK a Ceglédi
Tankerületi Központ hagyományos tanév-
nyitó intézményvezetői értekezletét. 
„Hagyományainkhoz híven ebben az évben
is személyre szabott ajándékkal köszöntük
meg a távozó intézményvezetők munkáját,
átadtuk az újonnan kinevezett intézményve-
zetők megbízását és a Hangszercsere Prog-
ramban elnyert hangszerek egy részét. Im-
máron 3. éve ilyen formában kezdjük a tan-
évet: szakmai tanácskozás a tankerületben,
ünnepi köszöntés. Ez az értekezlet azonban
egy kicsit más volt, hiszen a COVID-19 jár-
vány miatt nem tartottak országos ünnepsé-
get a kinevezett igazgatók megbízásának át-
adására. Ezért a tankerület szervezésében
történt meg a megbízások átadása. Az ün-
nepségen részt vett és a jelen lévőket kö-
szöntötte Földi László, a térség országgyű-
lési képviselője is.” – számolt be a központ
közösségi oldalán Fodor Gábor tankerületi
igazgató.

AUGUSZTUS 26-ÁN TANSZERCSOMAGOK át-
adására került sor a Ceglédi Tankerületi Köz-
pontban. A 2448 csomagot hátrányos helyze-
tű gyermekes családok állami és nem állami
fenntartású intézményekbe járó, 1-8 osztályos
diákjai kapták. A 2020/2021-es tanév kezdé-
sére a Klebelsberg Központ 106.000 tanszer-
csomagot szerzett be és osztott ki hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű 1-8. évfo-
lyamos tanulók részére, ezzel is javítva az
érintett családok anyagi helyzetét és biztosít-
va a tanévkezdésre a tanulók esélyegyenlősé-
gét. A tanszercsomagokat az első osztályosok
részére tisztasági csomaggal egészítettek ki. 

Átúszták lóval a Dunát
A NAPOKBAN EDZÉSKÉNT ÁTÚSZTA a Dunát
az októberi Nemzeti Vágtán Abony színei-
ben induló ló, Marokkó és ifjú lovasa,
Zboray Viki és a Csemőt képviselő Nemze-

ti Vágta győztes Petrik Tamás és lova.
Petrik Tamás az abonyi versenyző edzője is
egyben, ő készítette fel a fiatal hölgyet a ka-
landra. Az edző elmondta, több éve készül-
tek erre a nem mindennapi feladatra.
Lakos Roland, Csemő polgármestere is be-

számolt a történtekről: „Régóta ké-
szült rá – most megcsinálta! Petrik
Tamás, vágta lovasunk Zsonglőr ne-
vű lovával átúszta a Dunát. A Nem-
zeti Vágta országos döntőjére ké-
szül a ló és lovasa és az edzésprog-
ramjukban rendszeresen szerepel a
közös úszás. A múlt hétvégén
Horány és Göd között úsztak 420
métert, 4,22 perc alatt a 19 fokos
folyóban. Az úszáson részt vett Ta-
más tanítványa Zboray Viki, aki a
tavalyi lovunkkal, Marokkóval nem-
csak az úszást teljesítette sikeresen,
hanem az orosházi elővágtán,
Abonyt képviselve szintén bejutott a
nagydöntőbe. Szurkolunk nektek!”
– írta a polgármester.



gy jármű a 441-es számú főúton
haladva a buszmegálló túlolda-
lán található útra szeretett volna
befordulni, de a szemből érkezők
miatt meg kellett állnia. A mö-
götte érkező kisbusz sofőrje ezt

későn észlelte és hogy az ütközést elkerülje,
félrerántotta a kormányt és egyenesen a
gyermekekkel zsúfolt megállóba hajtott.
A gyermekek közeli otthonaikból indultak
volna Nagykőrösre iskolába. Az egyik, sé-
rülést nem szenvedett kisfiú így mesélt a
helyszínen a történtekről: „Éppen a megál-
lóban várakoztunk a testvéremmel, akit fél-
rerántottam. Láttam, hogy a másik fiú vérzik
nagyon, alá tettünk egy táskát. Én elszalad-
tam a szomszédokhoz, hogy szóljak, baleset
történt. Egy felnőtt volt közöttünk – egy
hölgy – a baleset pillanatában, de sajnos ő
nem élte túl. A sofőr a baleset után kiszállt,
véresen távolabb ment a helyszíntől.”

MÁSNAP ÚJABB BALESETEK TÖRTÉNTEK a
441-es úton Nyársapát közelében, a halálos
áldozatokkal járó baleset helyszínétől nem
messze. Reggel az úton egy kisteherautó elő-
zött egy másik járművet a rossz minőségű
nyomvályús úton és észlelte, hogy szemből
motorkerékpárosok jönnek. Igyekezett visz-
szatérni a sávjába, de a mély vályú megdob-
ta a járművet és a sofőr elvesztette uralmát a
jármű felett. Azért, hogy az ütközést elkerül-
je, a kormányt félrerántotta és az árokba for-
dult, ahol a jármű az oldalára fordult. Dél-
után pedig egy személyautó járt úgy, hogy
hirtelen fékeznie kellett és a nyomvályú mi-
att elvesztette uralmát a jármű felett és az
árokba borult. Személyi sérülés egyik eset-
ben sem történt, de rámutatnak arra, hogy
mindennaposak a balesetek az útszakaszon.
A Blikknek nyilatkozó helyiek szerint 10 év
alatt 9 halálos baleset történt a 441-es úton.
A 441-es út állapota régóta fennálló problé-

Hat iskolába induló gyermek és egy anyuka állt a 441-es főúton Nyársapát mel-
lett a „Hargita vendéglő” buszmegállóban szeptember 4-én reggel hét óra előtt
pár perccel, melybe belehajtott egy Cegléd irányából Nagykőrös felé közlekedő
kisbusz. A baleset következtében többen megsérültek, egy anyuka és kisfia a hely-
színen életét vesztette. A helyszínre két mentőhelikopter és öt mentőautó érkezett.

e

Gyerekeket gázolt egy kisbusz
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ma, Nagykőrös, Nyársapát és Cegléd lakosai
a többször halálos kimenetelű kerékpáros
balesetek miatt aláírást is gyűjtöttek.
A baleset kapcsán Földi László országgyűlé-
si képviselő is közleményt jelentetett meg:
„Megrendüléssel értesültem arról, hogy ket-
ten meghaltak, többen pedig – köztük gyerekek
is – megsérültek, amikor egy kisbusz a megál-
lóban várakozó utasok közé csapódott Nyárs-
apáton, a 441-es úton. Magam és kollégáim

nevében őszinte részvétemet fejezem ki a hoz-
zátartozóknak, a sérülteknek pedig mihama-
rabbi felgyógyulást kívánok. Ez a tragédia is
rámutat arra, hogy meg kell kettőzni közös
erőfeszítéseinket a közlekedés biztonságosab-
bá tételéért. Az Országgyűlés őszi ülésszakán
a térség képviselőjeként egyik első dolgom
lesz, hogy elérjem ennek az útnak a felújítását
és a kerékpárút megépítését.” – írta közössé-
gi oldalán a térség országgyűlési képviselője.

Megelőzik 
a gyerekbaleseteket

IDÉN IS MEGÚJULTAK ISKOLAKEZDÉSRE a
zebrák Cegléden az iskolák környékén. A
gyalogátkelőknél vörös festékkel emelték ki
a felfestéseket a Várvag Kft. munkatársai.
Szeptemberben a tanévkezdéskor már hagyo-
mányosan erősebb rendőri jelenlét tapasztal-
ható Cegléden. A jelentősen megnövekedő
forgalom, a gyerekek és szülők biztonsága ér-
dekében reggel és kora délután az iskolák
környékén a kijelölt gyalogosátkelő helyek-
nél teljesítenek szolgálatot az egyenruhások.
Sós Zsanett r. törzsőrmester, a Ceglédi Rend-
őrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztá-
lyának munkatársa lapunknak elmondta: –
Már hagyomány, hogy szeptember 1-től egy
hónapon át segítjük a belvárosi forgalmat
rendőr kollégáimmal. Elsősorban az a cé-
lunk, hogy megelőzzük a gyerekbaleseteket.
Tapasztaljuk a nyári kerékpáros rendőri akci-
ók során is, hogy időnként a figyelmetlenség,
de sokszor a szabályok nem tudása okozza a

szabálysértéseket. A fiatalok, gyerekek sok-
szor nincsenek tisztában a közlekedési szabá-
lyokkal, ezért tartunk az iskolákban előadá-
sokat, de sokszor az utcán figyelmeztetjük
őket arra, hogyan kell alkalmazni a tudást. A
gyalogosok esetében a nyár folyamán pikto-
gramok felfestésével figyelmeztetünk a körül-
tekintő közlekedésre. Az autósok részéről az a
leggyakoribb probléma, hogy a megnöveke-
dett forgalom miatt türelmetlenek a járműve-
zetők és nem figyelnek annyira a gyalogosok-
ra, kerékpárosokra. Nekik azt tanácsolom, in-
duljanak el időben, ne kelljen a késés miatti
stressz-szel is megküzdeni, ezzel is törekedje-
nek a biztonságos közlekedésre.

2700 Cegléd Szabadság Tér. 6. (06 53) 318 568 



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

Statisztikai mutatószámok: B VSM gyak: 50,75%, B VSM elm: 62,05%,  ÁKÓ: 128,69%,   B KK:234.600.-

„Ha jogsi kell, mondd csak ki: Autósiskola MORVAY!”

Kis létszámú tantermi tanfolyamokat indítunk!!
Tanuljunk együtt klímatizált tantermünkben, 
családias légkörben, biztonságos távolsággal! 

A munkád, kötelezettségeid miatt nem tudsz tantermi tanfolyamra beiratkozni?

Az internetes képzést Neked találták ki!
Csak írj egy emailt morvay.autósiskola@gmail.com 

címre, pl: B kategóriás jogosítványt szeretnék!

Kényelmes és biztonságos fizetési lehetőséget szeretnél?
Nálunk már bankkártyával vagy átutalással is fizethetsz!!

20 év alattiak figyelem! GYES-en, GYED-en lévő anyukák!
25.000 Ft állami támogatás a jogosítványhoz!



Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft. GÁZKA

ZÁNOK MÁRKASZERVIZE

Tel.: 0
6-53/31

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

r. Csáky András polgármester
most is közzétette a számokat:
„Tájékoztatom Önöket, hogy a
Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Járási Hivatal Nép-
egészségügyi Osztályától a mai
napig érkezett járványügyi meg-

figyelés, zárlat, elkülönítés elrendelő illetve
feloldó határozatok alapján jelenleg Ceg -
léden: 22 fő van járványügyi megfigyelés
alatt (külföldről érkezett), 199 fő van jár-
ványügyi zárlat alatt (igazolt beteggel talál-
kozott), 16 fő van járványügyi elkülönítés
alatt (igazolt beteg, otthonában, nem igé-
nyel kórházi ellátást).”
A polgármester korábbi közleményében hoz-
záteszi: „Amint az várható volt, városunkat
sem kerüli el a járvány un. második szakasza.
Hála Istennek egyik beteg sem igényel kórhá-
zi ellátást. További esetszám emelkedés vár-
ható. Mindenkit kérek a fokozott óvatosságra,
zárt térben a maszk viselésére, ahol kézfer-
tőtlenítő került kihelyezésre annak használa-
tára és a távolság tartásra. Az óvintézkedések
betartásával előzhetjük meg a nagyobb bajt.” 

NAGYKŐRÖSÖN IS EMELKEDETT a karantén-
ban lévők száma. Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester közleménye szerint szeptember 14-
én: „Nagykőrös közigazgatási területén 3 fő

koronavírusos beteget tartanak nyilván, 17
fő kontaktszemély van járványügyi zárlat
alá helyezve, továbbá 13 fő külföldről érke-
ző van járványügyi megfigyelésre házi ka-
ranténban.”

Rendkívüli szünet 
a katolikus iskolában

SZEPTEMBER 7-ÉTŐL AZ OKTATÁSI HIVATAL
rendkívüli szünetet rendelt el a Szent Kereszt
Katolikus Általános Iskolában több pedagó-
gus igazolt covid-fertőzése kapcsán. Jelenleg
az iskola minden pedagógusa és technikai
dolgozója karanténban van. „A rendkívüli
szünet végdátumát a hivatal – a járványhely-
zet alakulásától függően új határozatban ál-
lapítja meg.” – áll a szeptember 6-án vasár-
nap kelt határozatban, amelyet csak másnap
hétfőn kaptak meg és tettek közzé az oktatá-
si intézményben. A katolikus iskola igazgató-
ja, Sági Anikó korábban több bejegyzésben
tájékoztatta a szülőket az intézmény közössé-
gi oldalán, de mivel a hivatal határozatára
vártak, meglehetősen sok bizonytalanság ala-
kult ki a helyzet kapcsán. Végül az igazgató
saját hatáskörben szeptember 7. hétfőre igaz-
gatói szünetet írt ki, amely napon végül meg
is érkezett a hivatalos rendelkezés.

A szeptember 14-ei járványügyi adatok
drasztikus emelkedést mutatnak a ko-
rábbi értékekhez képest Cegléden.
Szeptember 1-jén 20 fő volt külföldi út
miatt járványügyi megfigyelés, 3 fő
igazolt beteggel találkozott személy
zárlat alatt és 1 fő igazolt beteg jár-
ványügyi elkülönítés alatt.

d

16 beteg, 199 kontaktszemély
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Egy nappal korábban így foglalta össze az
eseményeket röviden főként a facebook
kommentekre reagálva: „Két pedagógusunk
COVID- tesztje pozitív lett. A pedagógusok
augusztus 27-től otthon vannak, nem talál-
koztak gyerekekkel és szülőkkel sem. Egyikük
sem volt külföldön az utóbbi néhány hónap-
ban! A megelőzés és a biztonság fokozásáért,
minden pedagógusunk és technikai dolgozó-
ink is karanténban vannak. Minden iskola és
annak vezetése köteles megtartani az Embe-

ri Erőforrások Minisztériuma által kiadott
járványügyi intézkedéseket, attól nem térhet
el! Az osztályfőnökök továbbítják az aktuális
információkat a szülők felé. Kérem, hogy be-
jegyzéseikben ne az acsarkodásra, rémhírek
keltésre fókuszáljanak, hanem próbálják a
fennálló helyzetet fegyelmezetten kezelni!
Mindenkit arra biztatok, hogy imádkozzunk
együtt pedagógusaink gyógyulásáért, a jár-
ványügyi helyzet megoldásáért és családja-
inkért!” – írta az igazgató.
Selmeczi Zoltán, a Szent Kereszt Katoli-
kus Általános Iskolát fenntartó Váci Egy-
házmegye főigazgatója lapunknak elmond-
ta a gyerekek nincsenek veszélyben, mert
egyáltalán nem találkozhattak a fertőzött
tanárokkal. A diákok védelme érdekében
történt az intézkedés. Az intézmény pedig a
városvezetéssel és a tankerülettel összefog-
va biztosítja azon gyermekek felügyeletét,
akik ezt igénylik. 

Covid intézkedések 
a középiskolákban 

A CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Köz-
gazdasági és Informatikai Technikumának
11/B osztálya digitális munkarendben foly-
tatja a tanévet. – írta az intézmény közlemé-
nye. „Egyik tanulónk 2020. szeptember 3-tól
édesapja lázas állapota miatt nem jött isko-
lába. Az azóta elvégezett tesztek igazolták a
covid-fertőzést. Az intézkedés csak az adott
osztályt, illetve az érintett diákot tanító ok-
tatókat érinti. A szükséges tájékoztatást az il-
letékes hatóságok irányába is megtettük, így
fenti lépésünket a népegészségügyi hatóság-
gal egyeztetve tettük meg.” – tájékoztat a
közlemény.

SZEPTEMBER 14-ÉN A CEGLÉDI KOSSUTH
Gimnáziumban is karanténba kerültek ta-
nulók és pedagógusok. Dr. Csáky András
polgármester tette közzé Dr. Kiss Csaba
tiszti fő orvos tájékoztatását, miszerint: „a
Kossuth Gimnáziumban egy tanuló eseté-
ben mutattak ki vírust, ezért 10 tanár és 64
diák került járványügyi zárlat alá, azaz ka-
ranténba.”

> 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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Újabb beruházás 
kivitelezése indulhat 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS KERETÉBEN kivá-
lasztásra került a „Nagykőrös város belterü-
leti csapadékvíz elvezetésének fejlesztése
2019” című pályázattal elnyert támogatás
segítségével megvalósuló projekt kivitele-
zését végző cég. Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester és a cég vezetője aláírták a kivitele-
zői szerződést, így hamarosan elkezdődhet a
beruházás kivitelezése.

365 nap
A FENTI CÍMMEL NYÍLT KIÁLLÍTÁS a Nagy-
kőrösi Fotóklub tagjainak képeiből szept-
ember 9-én a Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ Rácz József Galériájá-
ban. A kiállítást Dr. Czira Szabolcs pol-
gármester nyitotta meg. A városvezető be-
szédében hangsúlyozta: „az önkormányzat
és a KÖVA-KOM ZRt. által évek óta meg-
hirdetett fotópályázaton pályázók között is
többen vannak, akik nem csak szeretik a fo-
tózást, de hajlandóak, idejüket, pénzüket is
áldozni, hogy még jobb eredménye legyen
egy-egy expozíciónak. Ebben a nyitott kö-
zegben 2018. novemberében új foglalko-
zásként kezdett el működni a Nagykőrösi
Fotóklub. Mára Botocska Péter vezetésé-
vel egy lelkes fotós csapat jött létre Nagy-
kőrösön…” – hangsúlyozta a polgármester. 
A megnyitó további részében a Weiner Leó
Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola pe-
dagógusainak, Gyürü Veronikának és Ho-
rogszegi Jánosnénak két darabból álló elő-
adását hallhatták az érdeklődők. Ezt köve-
tően a kiállítás képeinek megtekintése mel-
lett, az alkotókkal való beszélgetésre is le-
hetőség nyílt.

Nagykõrös
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Új életre kelt rönkök
ÚJ PADOKAT ÉS RÖNK-ÁLLATKÁKAT helyeztek ki
Nagykőrösön, a Pálfája erdő területén. Az utób-
bi időben egyre többen keresik fel a parkerdő te-
rületét sportolás vagy kikapcsolódás céljából. A
tél végén kivágott, koruknál és egészségi álla-
potuknál fogva balesetveszélyes fák rönkjeinek
felhasználásával a parkerdő gondozói az erdőt
még szerethetőbbé, a kint tartózkodást örömte-
libbé, fantáziadúsabbá tették.

Az ország legjobbjai 
között a cukrászda tortája
MÁSODIK HELYEZÉST ÉRT EL a 2020. évi
Magyarország tortája versenyen a nagykő-
rösi Vanília & Gelarto Cukrászda csapata a
Fenséges Fügés Manna nevű tortával.
- Első alkalommal 2018-ban a Velemi Vaníli-
ás Gesztenye tortával jelentkeztem Magyar -
ország tortája versenyre, amely bejutott a
döntős, legjobb öt torta közé és azóta is na-
gyon szeretik a vendégeink, illet-
ve 2019-ben az Év fagy-
laltja versenyen a II.
helyezést értük el a
Sós pisztácia – ma-
dártej – ricotta – man-
gó fagylalt alkotá-
sunkkal. Nagyon
megtisztelő, hogy so-
kan felkeresik cuk-
rászdánkat a finom íze-
kért más városokból is. 
A Magyar Cukrászok Iparosok
Országos Ipartestülete idén tizennegyedik
alkalommal hirdette meg a ,,Magyarország
Tortája” versenyt az augusztus 20-i nemzeti
ünnepünk, államalapító Szent István ünnepe,
Magyar ország szimbolikus születésnapja kö-
szöntésére. Kedvelt magyar ízekkel, gyümöl-
csökkel készült recepteket várt az Ipartestü-
let, olyan tortákat melyek az ünneppel, vagy
Magyarországgal összefüggésbe hozhatók.
Idén a Fenséges Fügés Manna tortám érde-

melte ki a II. helyezést. Az
ünnepélyes eredményhir-

detésre az Országház Va-
dásztermében került sor au-

gusztus 4-én. Augusztus 19-től ter-
mészetesen a Vanília & Gelarto kézműves

cukrászda és fagylaltozóban az országtorták
mellett az ezüstérmes Fenséges Fügés Man-
na tortát is megkóstolhatják – nyilatkozta az
eredményhirdetést követően Marsa Éva
Heléna a nagykőrösi kézműves cukrászda
vezetője.
A Vanília & Gelarto az Év fagylaltja 2020.
versenyen is megméretette magát, Őrült sze-
zám fagylaltjukkal a Régió kiváló fagylaltja
díjat érdemelték ki. 
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Szabadtéri színház
ISMÉT MEGRENDEZÉSRE KERÜLT, immár 2.
alkalommal a szabadtéri színház a Cifrakert
színpadán a Nagykőrösi Arany János Kultu-
rális Központ és a Pesti Művész Színház jó-
voltából. Augusztus 11-én Marc Camoletti
„Boldog születésnapot, avagy Hatan pizsa-
mában” című szórakoztató előadását élvez-
hették a vendégek Márton András rendezé-
sével. „Az idei évben a COVID helyzetre te-
kintettel kerestük a szórakoztatás új lehető-
ségeit Nagykőrösön. A szabadtéri előadások
sikere megkérdőjelezhetetlen, ezért úgy gon-
doljuk, hogy a jövő évben mindenképpen
kell, legyen folytatás, ezzel is színesítve a vá-
ros, a térség kulturális életét” – nyilatkozta
Juhász Nándor, a Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ igazgatója. 

Babazászlók 
BABAZÁSZLÓS FELHÍVÁSSAL FORDULT a ha-
zai önkormányzatokhoz a Három Királyfi,
Három Királylány Mozga-
lom. Körtvélyesi Attila alpol-
gármester javaslatára Nagy-
kőrös is csatlakozott a felhí-
váshoz, az eredetileg újszü-
löttes házaknál használatos
babazászlók felhelyezésre is

kerültek a Nagykőrösi Polgármesteri Hiva-
tal épületére. 
Nagykőrös eddig is nagy hangsúlyt fektetett
a családbarát kezdeménye zé sekre: az orszá-
gosan egyedülálló Polgárrá Fogadási Ün-
nepség keretében több száz gyermeket fogad
ünnepélyesen polgárává a város, mely saj-
nos idén a járványhelyzet miatt elmarad.
2019-ben Családbarát Önkormányzat díjat
vehetett át Nagykőrös az Országgyűlésben.

Sportválasztó családi nap
Nagykőrösön

A RENDEZVÉNYEN MINDEN NAGYKŐRÖSI
gyermek számára lehetőség nyílt arra, hogy
több sportág közül kiválassza azt, amelyiket
a későbbiek során űzni, játszani szeretne. A
nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola
teret adott a foci a (MozGo SE Focisuli), a
judo (Kőrös Judo SE), a karate (Power SE),
a kosárlabda (NK Sólymok KE), és termé-
szetesen a tánc (Relevé TSE) megismerésé-

hez és kipróbálásához. Az ér-
deklődő gyerekek mindenhol
kipróbálhatták magukat, a jó
hangulatot fokozta, hogy for-
góhordón és légváron is in-
gyenesen játszhattak. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK NAGYKŐRÖS



Esküvők a Fatal Error 
zenekarnál

A BLIKK KORÁBBAN MEGÍRTA, hogy néhány
héttel ezelőtt megnősült a Fatal Error basz-
szusgitárosa Kornyik Botond. Most újabb
esküvőre került sor: A Dal című műsorban
országos népszerűségre szert tevő ceglédi
zenekar énekese, Rimóczi Zsola is kimond-
ta a boldogító igent a párjának, amit ezúttal
is a Facebook-oldalán tudatott közönségével
a csapat. 

Felújítják a Turini 
emlékoszlopot

OKTÓBER VÉGÉRE FELÚJÍTJÁK a Református
Nagytemplom mellett lévő Turini emlékosz-
lopot. – erről dr. Csáky András polgármes-
ter tájékoztatta a lakosságot. „A Kiegyezés
után, 1877-ben Cegléd városa Kossuth
Lajost választotta országgyűlési képviselőjé-
nek. A felkérést száz polgár vitte el Turinba

(Torino). Kossuth visszautasította a felkérést
(hiszen ahhoz haza kellett volna jönnie). Fia,
Ferenc a századfordulón viszont valóban a
város képviselője lett. A „százak”, majd ké-
sőbb leszármazottaik később is megünnepel-
ték az utazás évfordulóit, majd szövetséget is
alapítottak „Turini Százas Küldöttség Múze-
umbaráti Kör” néven, ami létrehozta a mai
Kossuth Múzeumot. 2002. január 24-én, az
út 125. évfordulóján állították fel a templom-
kertben a fémmázas pirogránit emlékművet.
A nem megfelelően védett alkotást kikezdte
az idő vasfoga. Megkezdődött a helyreállítás,
mely október végére fejeződik be.” – tájé-
koztatott a polgármester.
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Védd a magyar munkahelyeket!
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Tisztújítás a 
Vöröskeresztnél

ÚJ VEZETŐSÉGE VAN A CEGLÉDI Vöröske-
resztnek. A szervezet közösségi oldalán kö-
szönte meg az eddigi vezetők munkáját és
mutatta be az új vezetőségi tagokat: „Megint
elszaladt 4 év, önkénteseink mandátuma le-
telt. Szombaton választottuk meg újból ve-
zetőségünk tagjait. Köszönjük sok évtizedes
munkáját Osgyáni Györgyné Erzsikének, aki
két cikluson át megyei vezetőségi tag volt.
Köszönjük Koltainé Mama Eszter elnöki
munkáját. Kívánunk nekik sok egészséget.
Köszöntjük az új vezetőséget: Varga
Sándorné Marika Elnökasszonyt, Lénárt
Lászlóné Editke titkárt és Vadas Vivien ve-
zetőségi tagot és megyei küldöttet. Sikeres
munkát kívánunk nekik!”

Ceglédi Fotóklub kiállítása 
SZEPTEMBER 4-ÉN NYÍLT MEG a Ceglédi Ga-
lériában a Ceglédi Fotóklub éves beszámoló
kiállítása. Az ünnepség rövid megemléke-
zéssel kezdődött: a tárlatot a Ceglédi Fotó-
klub a 2019. december 8-án elhunyt tiszte-
letbeli elnökük, Markovics Ferenc Balázs
Béla-díjas fotóművész emlékének ajánlotta.
Éppen ezért a tárlat középpontjába az idős
művész portréja került.
A kiállítást Hegedűs Ágota alpolgármester
nyitotta meg: „Nem volt könnyű dolguk a fo-
tósoknak az elmúlt évben, de tudom, a meg-
változott élethelyzetek újabb ihletet és len-
dületet adnak, s talán olyan témák iránt is

nyitottabbak lettek, amelyek felé eddig csak
érintőlegesen fordultak. Minden felvétel
gondos témaválasztásról árulkodik, és szin-
te kézzel fogható az a szeretet és törődés,
amellyel az alkotó a végső, már általunk is
megcsodálható forma elnyeréséig foglalko-
zott a képpel. Köszönöm a Ceglédi Fotóklub
alkotóinak, hogy mindig igényes művekkel,
szép felvételekkel gyönyörködtetnek bennün-
ket…” – fogalmazott az alpolgármester. 
A tárlat szeptember 19-ig tekinthető meg a
Kossuth Művelődési Központ kiállítótermé-
ben. Hétköznap 10.00-18.00, szombaton
08.00-12.00 óráig. CEGLÉDI GALÉRIA

Elismerés 
a természetfotósnak

SZABÓ SÁNDOR ISMERT CEGLÉDI természet-
fotósnak helyi és országos lapokban számta-
lan fotója jelent meg évek óta. A Ceglédi Pa-
norámában és Dél Pest Megyei Panorámá-
ban külön rovatban jelennek meg a helyi
élővilágról készült
képei. A Termé-
szettudományos
Ismeretterjesztő
Társulat elnöke,
Hámori Jó zsef
akadémikus „Ki -
váló ismeretter-
jesztésért” emlék-
plakett kitüntetést
a d o m á n y o z o t t
munkája elismeré-
séért. 



Szirénázó mentőautó
az esküvőn

AUGUSZTUS 29-ÉN DÉLUTÁN A BELVÁROSBAN já-
rók szokatlan látványra lehettek figyelmesek: a
Városháza előtt egy mentőautó állt – menyasz-
szonyi autónak feldíszítve. Bugyi Gergely és
arája rendhagyó módon érkezett a polgári szer-
tartásra a násznép és a járókelők nagy örömére.
- Húsz éve dolgozom az Országos Mentőszol-
gálatnál és régóta tervezem, hogy ha egyszer
lesz esküvőm, akkor mentőautóval szeretnék

menni a nagy napra. Most elérkezett ez a nap
– mesélte lapunknak az ifjú férj. Nem volt egy-
szerű az engedélyezési ügymenet, de végül si-
került megvalósítani a régi álmot: Gergely en-
gedélyt kapott, hogy menyasszonyi autónak és
a fotózásra megkapjon egy mentőautót. Sietve,
hozzáteszi: - Természetesen ez nem befolyásol-
ta a mentési munkát. A mentőautópark ugyan-
úgy szolgálatban állt Cegléden és környékén, ez
a jármű az adott napon pluszban volt itt.
A menyasszonyi mentőautó látványa min-
denesetre örökre emlékezetes pillanat marad
az ifjú párnak.

Esőztetős zuhanyszett: 18.995 Ft/db

10x30 Metro csempe több színben 
Ms.osztály: 2248 Ft/m2-tő

l

White fali csempe 25x37,5: 1498 Ft/m2

CATA E-100 GTH 
Ventillátorok

utószellőztető, páraérzékelő fekete/fehér üveg: 28.995 Ft/db

Monoblokkos WC csésze +tető: 29.995 Ft/db

Zuhanyfolyóka fémházas burkolható 85 cm: 44.698 Ft/db

Fürdőszoba bútor 50 cm komplett 
(tükör+mosdó+alsószekrény): 29.765 Ft/db

Laminált padlók készletről azonnal: 2068 Ft/m2-től

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

Ajándék látványtervezés       
0630/372-9868  
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Sportpálya névadó
NÉVADÓ ÜNNEPSÉGET TARTOTTAK Abony -
ban: mostantól Tóth Ernő nevét viseli az
abonyi sportpálya. A névadó ünnepségen
Pető Zsolt, Abony polgármestere és Földi
László országgyűlési képviselő együtt ko-
szorúzta meg Tóth Ernő emléktábláját. 
Tóth Ernő (1933-2017) élete során négy
évtized alatt rengeteget dolgozott Abony
sportjáért. 22 évig volt a Labdarúgó Szak-
osztály vezetője. A sport területén végzett
munkája élete nagyobb szegletét tette ki, de
emellett számtalan elfoglaltsága volt, mely-
lyel Abony életét segítette. 

Abonyi értéktár
ABONY ÖNKORMÁNYZATA szeptember 3-i
ülésén döntött arról, hogy létrehozza az
úgynevezett Abonyi Települési Értéktárat.
Pető Zsolt polgármester az Abonyi Telepü-
lési Értéktár Bizottság létrehozását indo-
koltnak tartja, amelynek feladataként a te-
lepülési értékek azonosítását, a helyi érté-
keket tartalmazó gyűjtemény létrehozását,
gondozását, megyei értéktárral történő kap-
csolattartást emelte ki. Az Abonyi Telepü-
lési Értéktár Bizottság létszáma öt fő lett,
elnöke Csányi Sándor. Tagok: Korbély
Csabáné a Humánpolitikai Bizottság elnö-
ke, Markó Ferenc, Antalné Nagy
Magdolna, ifj. Jandácsik Pál.

Szeretlek Abony!
VÁROSI HIMNUSZT KÉSZÍTTETETT Abony
Város Önkormányzata. A „Szeretlek Abony!”
című dal helyiek bevonásával készült
Járdány Vanda önkormányzati képviselő
ötlete alapján. „Ezzel a dallal egy olyan hi-
dat építettünk, ami összekapcsolja az ösz-
szes abonyit annak érdekében, hogy a zene
ütemére együtt dobbanjon a szívünk és
együtt énekeljük, hogy Szeretlek Abony!” –
írta ajánlójához a képviselő.

A vágta döntőjében
ABONY ELSŐ ALKALOMMAL INDULT idén a
Nemzeti Vágtán. Augusztus 20-án tartották az
előfutamot Orosházán, melyet a város színei-
ben induló Zboray Viktória Marokkó nyer-
gében megnyert, ezzel bejutott az orosházai
futam döntőjébe, ahol 2. helyen futottak célba,
ezzel kivívták az indulás jogát a budapesti
döntőbe, a Hősök terére, október 10-11-re.

Kertbarátok Köre
AZ ABONYI SOMOGYI IMRE KERTBARÁT
Köre ismét megrendezte a Mezőgazdasági
Terménybemutatót az Abonyi Lajos Műve-
lődési Házban. A termelők bemutatták kü-
lönféle portékáikat, a zöldségektől és gyü-
mölcsöktől kezdve a virágokon át a lekváro-
kig. A koronavírus járvány megmutatta,
hogy mennyire fontos a magyar mezőgazda-
sági önellátás képessége. – számolt be Földi
László országgyűlési képviselő a közösségi
oldalán.
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Társaságunk a DTkH Du -
na-Tisza közi Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft.
hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatóként látja el a

Duna-Tisza közi térség északi részének közel
100 településén a keletkező települési szilárd
hulladék gyűjtését, szállítását és kezelését.
Felmerült már a kérdés, hogyan tudnál

tenni környezeted megóvása érdekében?
Gyűjtsd szelektíven 

a csomagolási hulladékot!
Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. a
környezettudatosság jegyében, a közszolgál-
tatás keretein belül, Ügyfeleink kényelmi
szempontjait szem előtt tartva, házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést is végez.
Ez azt jelenti, hogy a településen meghirde-
tett járatterv szerint összegyűjtjük az ingat-
lanok elé, kihelyezett szelektív csomagolási
hulladékot (papír, fém, műanyag, tetrapack).
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg
mun katársaink cserezsákot (csomagolási
hul ladék gyűjtésére szolgáló, SÁRGA színű,
DTkH emblémás) adnak.
A csomagolási hulladék bármely átlátszó
zsákban, illetve a kommunális hulladék
gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól
látható módon megjelölt (sárga színű
vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos
edényzetben is kihelyezhető a megadott
gyűjtési napon.

Mi kerülhet a SÁRGA zsákba?
� papír (tisztán, laposra hajtogatva): kar-

tondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és
kozmetikai cikkek papírdobozai, színes
és fekete-fehér újság, szórólap, prospek-
tus, irodai papír, füzet.

� műanyag (kiöblítve, laposra taposva): szí-
nes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős,
ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek
flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosoga-
tószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, cso-
magolófólia, fólia (zsugor és strech), jog-
hurtos, tejfölös és margarinos dobozok,

� fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, la-
posra taposva): fém italos doboz (pl: üdí-
tős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdí-
tők dobozai (TetraPack), konzervdoboz

Lapítsd, taposd, tömörítsd!

Lapítsd ki az italos kartonokat, a palackokat.
A műanyag kupakokat nem szükséges visz-
szacsavarni! Mindezek elősegítik, hogy több
csomagolóanyag férjen a zsákokba, ezáltal a
gyűjtőjárművekbe is!

Jól megférnek egymás mellett!
Az összegyűjtött csomagolási hulladékokat
válogatóműveinkbe szállítjuk, ahol megtör-
ténik a frakciók utólagos külön válogatása.
A frakciók együttes gyűjtésének egyrészt
gazdaságossági okai vannak, illetve a koráb-
ban a gyűjtőszigeteken alkalmazott frakci-
ónkénti különgyűjtés csekély mértékben va-
lósult meg, ezért minden esetben így is szük-
séges volt az utólagos válogatás!

Kiöblítve?! IGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és olajos
palackokat elvileg el kellene mosogatni, mie-
lőtt a zsákba kerülnek. Sokakban megfogal-
mazódik, hogy a mosogatással azonban vizet
pocsékolunk, és ezzel többet ártunk a környe-
zetünknek. Vagy mégsem? Nem azt várjuk el,
hogy patyolat tiszta legyen, csupán azt, hogy
makacs szennyeződések ne legyenek ben-
ne/rajta. Elég, ha például a mosogatás végén a
mosogatóvízben átöblítjük, vagy szükség sze-
rint szivaccsal eltávolítjuk a szennyeződéseket!
Különösen fontos mozzanata ez a gyűjtés-
nek, mivel ugyanabba a zsákba kell rakni
az összes szelektíven gyűjtött hulladékot
(vagyis a műanyag, a papír és a fém együtt)
és ha más anyagokkal szennyeződnek, saj-
nos nem hasznosíthatóak újra! 
Az sem elhanyagolható szempont, hogy ott-
hon sem büdösödnek a zsákban az elszállítás
időpontjáig.

Most beszéljük arról is, mit ne tegyél!
NE tegyél a SÁRGA zsákba üveget, használt
papír zsebkendőt, szalvétákat, felvágottak
csomagolását, hungarocellt, CD-lemezt,
magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak
ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), ezek a
kommunális edénybe kell, hogy kerüljenek!
Segítsd munkánkat, csak az újrahasznosítás-
ra alkalmas hulladékokat gyűjtsd szelektíven!

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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VI. Kutyakaparó 
futófesztivál 

A KARANTÉN MIATT A MEGSZOKOTT tavaszi
időpont helyett szeptemberben került meg-
rendezésre a Kutyakaparó Futófesztivál
Kocséron, immár 6. alkalommal. A résztve-
vők hőmérséklet-ellenőrzés után zenés be-
melegítést tartottak a csárda előtti téren, majd
10 km-en, 5544 méteren és 1848 méteren –
három távhoz állhattak rajthoz és futották le
a távokat. Bár a fesztivál sportesemény, még-
sem igazán verseny. Központilag nem mér-
tek időt és helyezéseket sem hirdetnek a
szervezők. Minden résztvevőt emlékpólóval,
éremmel és egy tál babgulyással jutalmaztak.
„Nagy öröm, hogy a járványügyi helyzet
sem tántorította el a több mint 220 résztve-
vőt a futástól, hiszen a sport és a mozgás
most is rendkívül fontos.” – osztott meg az
eseményről posztot Földi László ország-
gyűlési képviselő, az esemény fővédnöke.
Forrás: Kocséri Képes Krónika / Földi László oldala

100. születésnap Kocséron
JÓNÁS ISTVÁNNÉ MARIKA NÉNI 2020. au-
gusztus 28-án ünnepelte 100. születésnapját
szerető családja és barátai körében. Marika
néni a mai napig aktív életet él, jó kedélyé-
vel, életszeretetével bearanyozza a környe-
zetében élők mindennapjait. Magyarország
kormánya nevében Orbán Viktor miniszter-
elnök is tiszteletét fejezte ki ezen a jeles ese-
ményen egy emléklap formájában, melyet
Hriagyel Csaba, Kocsér község polgármes-
tere adott át saját jókívánságaival együtt az
ünnepeltnek.
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Megújul a Kocséri Híradó!
IDÉN MÚLT 30 ÉVE, HOGY 1990 májusában
megjelent a Kocséri Híradó első száma. Nagy
szenzáció volt ez akkor községünkben, hó-
napról-hónapra vártuk az új számokat, kedv-
telve olvastuk a színes híreket. A Kocséri
Népkör által alapított újságot később az ön-
kormányzat vette át, a szerkesztők személye
is többször módosult. Az utóbbi években
megritkult a megjelenések száma is: csak két-
havonta foghattuk kezünkbe a friss Híradót.

Harminc év
nagy idő, egy
e m b e r ö l t ő .
I g y e k s z ü n k
méltón követni
az alapítók cél-
k i t ű z é s e i t ,
amikor újabb
változásokat
t e r v e z ü n k :
2020 szeptem-
berétől terve-
ink szerint is-

mét havonta jelenik majd meg a Kocséri
Híradó, amelyben állandó rovatokkal pró-
báljuk naprakész információval ellátni a
község lakosságát. Az ingyenes lapszámokat
a megjelenést követően a lehető leggyorsab-
ban juttatjuk majd el minden kocséri háztar-
tásba. Bízunk benne, hogy a tervezett válto-
zások mindenki megelégedésére szolgálnak
majd. HRIAGYEL CSABA polgármester

Kocséri gát
VÍZVISSZATARTÓ MŰ ÉPÜL A KŐRÖS
és a Csukás éren Kocsér határában.
A beruházás célja, hogy az aszályos
időszakok negatív következménye-
it enyhíteni lehessen.
„Hiába esett az elmúlt hónapokban
több, mint 300 mm csapadék, a ha-
talmas vízhiányt ez sem enyhítette. A
képen már egy vízvisszatartó mű-
tárgy építése látható, amellyel a jö-
vőben csökkenteni lehet majd a mos-
tanihoz hasonló aszályos időszakok
negatív hatásait. A Duna-Ipoly Nem-

zeti Park Igazgatóság „A kiemelt jelentőségű,
országosan ritka pannon szikes, vizes élőhe-
lyek rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon” cí-
mű projektje keretében Pest-megye keleti ré-
szén, Galgahévíztől Jászkarajenőig, Gombá-
tól a jászberényi határig 14 (!) helyszínen fog
építeni az elkövetkező fél évben ehhez hason-
ló, vízpótlást biztosító duzzasztókat, zsilipeket,
bukókat. Ezzel pedig nem csak a beavatkozá-
sokkal érintett területek ökológiai adottságai,
de az itt zajló mező- és erdőgazdálkodás le-
hetőségei is nagyságrendekkel fognak javul-
ni!” – írta a Kocséri Képes Krónika.

Belgyógyászati magán-
rendelés indul Kocséron 

DR. BODÓCSI RÉKA A BÁCS-KISKUN Megyei
Oktatókórház I. Belgyógyászt-Kardiológiai
Osztály belgyógyász szakorvos, kardiológus
szakorvos jelöltje kezdi meg rendelését. 
A tünetek, panaszok, kórtörténeti adatok is-
meretében szűrőjelleggel vagy a tünetek
okának kiderítésére a belgyógyász felállít
egy diagnosztikus sorrendet laboratóriumi és
képalkotó vizsgálatokkal. 

Diagnózis, kezelés, gondozás 
Rendelés: Csütörtök 17 – 20 óráig

Cím: Kocsér, Szabadság utca 34. (háziorvosi ren-
delő épületében) Bejelentkezés: 06 20/613-26-27

(munkanapokon 14 – 18 óra között) 
20% kedvezmény egészségügyi kiadásaiból 

Prémium Egészségpénztári kártya megléte esetén
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rugógyártók gyakran a legfonto-
sabb mozgóalkatrészeket adják
egy szerkezethez, amelyek lé-
nyegében meghatározzák a rend-
szer működését, rendeltetését és
tulajdonságát. – ezzel a gondo-

lattal indította a bemutatkozást Graj Sán -
dorné Júlia, a Rugócenter Kft. ügyvezető
tulajdonosa.

A jelenleg 30 család megélhetését biztosító
újszilvási vállalkozást Graj Sándor és fele-
sége 1982-ben indították el szövetkezeti for-
mában. Elsősorban mezőgazdasági gépek-
hez gyártottak alkatrészeket. Jelentősen ki-
bővített termékskálával és mindössze hat al-
kalmazottal 1997-ben önálló vállalkozást
alapítottak Rugócenter Kft. néven, amelyet
férje 1999-ben bekövetkezett halála óta
Júlia működtet lányaival: Judittal és
Andreával, elsősorban a menedzselést és az
adminisztratív ügyeket intézve, a műszaki
feladatokat férfi kollégáik végzik Daróczi
Csaba műszaki igazgató vezetésével.
- Napjainkban is a mezőgazdasági gépekhez
gyártott alkatrészek teszik ki a termékport-

fóliónk nagyobb hányadát – veszi át a szót
Graj Judit, a családi vállalkozás üzletfej-
lesztője. - Fő profilunk a mezőgazdasági gé-
pek rugóinak gyártása, amelyek többek kö-
zött a bálázók, rendkezelők, kombájnok, ve-
tőgépek elengedhetetlen tartozékai, valamint
a hajlított huzal termékek (sodrófogak, biz-
tosítószegek). Vevőink főleg multinacionális
cégek magyarországi leányvállalatai, to-

vábbá gépgyártók, kereskedők, gazdálkodók
és egyéni vállalkozók. 
A mezőgazdaságon túl a vállalkozás terméke-
it már jegyzik az autó és háztartási-gép ipar-
ban és hamarosan az orvosi szegmensben is.  
- Az elmúlt években jelentős beruházásokat
valósítottunk meg gyártókapacitásunk bőví-
tése, az alkalmazott technológiák korszerű-
sítése érdekében – hangsúlyozta Daróczi
Csaba, és hozzátette: a közelmúltban önál-
ló festőberendezéssel bővült az eszköz -
parkuk, amivel a festékbevonattal ellátott
rugók előállítása is biztosított. 
A közel 10%-os belföldi piaci részesedésű
Rugócenter Kft. a negyedik legnagyobb ár-
bevételű hazai rugógyártó cégként 2019-ben

a
Rugócenter Újszilváson
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*Aktuális akciók, részletek a weboldalon és üzleteinkben. Mindannyiunk egészségének érdekében fokozottan 

www.opticworld.hu

OPTIC WORLD CEGLÉD • Rákóczi út 2. • +36 53 311 802 • +36 30 637 3526

Tartsa szem előtt
a biztonságot!

Vásároljon 
fertőtlenített 
üzleteinkben,
vagy webshopunkon!

NYITVA VAGYUNK!

www.opticworld.hu/webshop
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Augusztus 20-ai 
ünnepség Újszilváson

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS AZ ÚJ KENYÉR tiszte-
letére rendezett ünnepséget Újszilvás Köz-
ség Önkormányzata augusztus 20-án. A
Magyarország születésnapján tartott ünnep-
ségen Földi László országgyűlési képviselő
mondott ünnepi beszédet. 
„A Rozmaring Nyugdíjas Klub és a kitünte-

tések átadása után
a Magyar Falu
Program keretében
nyert óvodai ját-
szóelemeket adták
át az intézménynek
dr. Petrányi Csa -
ba, polgármester-
rel. Gratulálok a
díjazottaknak!” –
számolt be a kép-
viselő a közösségi
oldalán.

500 tonna huzal felhasználásával mintegy
700 féle terméket értékesített több mint 22
millió darabszámban.
Ügyfeleik megelégedettségét jelzi, hogy leg-
több új üzletfelük mások ajánlására választ-
ja a Rugócenter Kft. kínálta termékeket,
szolgáltatásokat.

Rugócenter Kft.
2768 Újszilvás, Széchenyi István u. 16.

Tel.: +36-53/587-500
www.rugocenter.hu

Forrás: Agro Napló 2020/06. száma



Sajtónyilvános ünnepség keretében adták át szeptember 8-án a BÁCSVÍZ Zrt. új laboratóriumát. A 
cégnél régi álom vált valóra, amikor július elején megkezdődhetett a munka a megjelenésében is im-
pozáns épületben. A részvénytársaság Izsáki úti, központi telephelyén az elmúlt évtized legjelentősebb 
fejlesztése keretében, tizennégy hónap alatt valósult meg a mintegy 700 millió forintos, száz százalék-
ban önerős beruházás. 

A korábbi laboratórium 1993-ban költözött a cég Mindszenti körúti telephelyére, ahol egy kétszintes, korábban kazánházként funkcionáló 
épületrészben kapott helyet.

-

funkciójú helyiség található, az épület emeleti szintjén pedig a gépészeti helyiségek kaptak helyet. Az épületgépészet különlegessége, 

-

a labor összes bevételének mintegy 30 százalékát teszik ki. Ennek mértékét szeretné tovább növelni a vállalat vezetése, így kiemelt 

-

MODERN LABORATÓRIUM ÁTADÁSA 
A BÁCSVÍZ ALAPÍTÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁRA

Sajtóanyag
Kecskemét, 

2020. 09. 08.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

részvénytársaság Izsáki úti, köz-
ponti telephelyén az elmúlt évti-
zed legjelentősebb fejlesztése ke-
retében, tizennégy hónap alatt
valósult meg a mintegy 700 mil-
lió forintos, száz százalékban ön-

erős beruházás.
A korábbi laboratórium 1993-ban költözött
a cég Mindszenti körúti telephelyére, ahol
egy kétszintes, korábban kazánházként
funkcionáló épületrészben kapott helyet.
Az új labor megépítésének szükségessége
már a 2000-es évek elején felmerült, ugyan-
is szolgáltatási terület bővülése valamint az
egyre komplexebb feladatok ellátása és az
ahhoz kapcsolódó folyamatos műszerbe-
szerzések miatt szűkössé vált az épület. Mi-
vel a létesítmény bővítése nem jelentett vol-
na optimális megoldást, 2014-ben elindult
az Izsáki úti központi telephelyen felépíten-
dő laboratórium tervezési folyamata. 
2018 második félévében nyílt lehetőség ar-
ra, hogy a részvénytársaság kedvező feltéte-
lekkel vehesse fel a beruházás megvalósítá-
sához szükséges banki hitelt, mely révén, a
közgyűlés jóváhagyása után, 2019 február-
jában indulhatott meg az építkezés.
A kivitelezés tizennégy hónapja alatt egy, a
21. századi elvárásoknak minden tekintetben
megfelelő, korszerű laboratórium épült fel.
Beépített alapterülete több mint 900 m2. A

megvalósult korszerű technológiával felsze-
relt laboratórium földszintjén 55 különböző
funkciójú helyiség található, az épület eme-
leti szintjén pedig a gépészeti helyiségek
kaptak helyet. Az épületgépészet különle-
gessége, hogy télen a fűtéshez, nyáron a hű-
téshez szükséges hőenergiát az ivóvízből
nyerik. A funkcionalitás és a rendeltetéssze-
rű építészeti elrendezéssel párhuzamosan
egy impozáns terasz, valamint egy élő tó te-
szi természetközelivé az új építményt.
A BÁCSVÍZ Zrt. laboratóriumának 1997. óta
meglévő, folyamatosan megújított akkreditá-
ciója lehetőséget biztosít arra, hogy a cég
szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó
vizsgálatok mellett teljesítse a külső ügyfe-
lektől érkező megrendeléseket is, amelyek je-

lenleg a labor összes bevételének mintegy 30
százalékát teszik ki. Ennek mértékét szeretné
tovább növelni a vállalat vezetése, így kiemelt
fontosságú bővíteni azon ügyfelek számát,
akik a BÁCSVÍZ-nél vizsgáltatnak szennyvi-
zet, ivóvizet vagy akár medencés fürdővizet.
A laboratórium felkészült és elhivatott mun-
katársai, valamint a jól szervezett folyama-
tok lehetővé teszik a tervszerű, átlátható, tel-
jesítményorientált működést és a színvona-
las ügyfélkiszolgálást. Az ivóvíz a legalap-
vetőbb, egyúttal a legtöbbet vizsgált, legszi-

Sajtónyilvános ünnepség keretében
adták át szeptember 8-án Kecske -
méten a – ceglédi vízszolgáltatást is
végző – BÁCSVÍZ Zrt. új laboratóriu-
mát. A cégnél régi álom vált valóra,
amikor július elején megkezdődhetett
a munka a megjelenésében is impo-
záns épületben. 

a

Új laboratórium a BÁCSVÍZ Zrt-nél

Sajtónyilvános ünnepség keretében adták át szeptember 8-án a BÁCSVÍZ Zrt. új laboratóriumát. A 
cégnél régi álom vált valóra, amikor július elején megkezdődhetett a munka a megjelenésében is im-
pozáns épületben. A részvénytársaság Izsáki úti, központi telephelyén az elmúlt évtized legjelentősebb 
fejlesztése keretében, tizennégy hónap alatt valósult meg a mintegy 700 millió forintos, száz százalék-
ban önerős beruházás. 

A korábbi laboratórium 1993-ban költözött a cég Mindszenti körúti telephelyére, ahol egy kétszintes, korábban kazánházként funkcionáló 
épületrészben kapott helyet.

-

funkciójú helyiség található, az épület emeleti szintjén pedig a gépészeti helyiségek kaptak helyet. Az épületgépészet különlegessége, 

-

a labor összes bevételének mintegy 30 százalékát teszik ki. Ennek mértékét szeretné tovább növelni a vállalat vezetése, így kiemelt 

-

MODERN LABORATÓRIUM ÁTADÁSA 
A BÁCSVÍZ ALAPÍTÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁRA

Sajtóanyag
Kecskemét, 

2020. 09. 08.
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Nemzeti Vágtára készülnek
A HÉTVÉGÉN RENDEZTÉK MEG az Érdi Vág-
tát, ahol Csemő is érdekelt volt. Bár a start
nem sikerült, Petrik Tamás, Zsonglőr nyer-
gében, Csemőt képviselve a harmadik he-
lyen végzett a döntőben. 
„A cél, amiért jöttünk, a budapesti kvalifiká-
ció megvan, a feladat pedig adott – október
10-ig javulni kell... Köszönjük Tamás, kö-
szönjük Zsonglőr!” – számolt be dr. Lakos
Roland polgármester, aki egy másik jó hírt
is megosztott a lakosokkal: Csemő az utolsó
pillanatban felkérést kapott, hogy a kocsitoló
versenyben is indítson csapatot.
„Petrik Tamás sietett segítségünkre, lovas segí-
tőiből összeállt a három lányból és három fiúból

álló csemői csapat. Egy futamot kellett nyerni,
ami sikerült is, így Buda pesten folytathatjuk!
Csemői erős lányok és fiúk készüljetek, szeptem-
berben válogatunk, hogy a legerősebbek, leg-
gyorsabbak képviselhessék Csemőt a Hősök te-
rén!” – osztotta meg a jó hírt a polgármester.

Faluház projekt 
A MAGYAR FALU PROGRAM keretén belül
pályázatot nyújtott be Csemő a hivatali épü-
letének bővítésére. „Csemőben nincs csar-
nok, nincs művelődési ház és ez a pályázat
egy esélyt jelent arra, hogy a kultúra, a sport
és a közösségi rendezvények fedett helyszínt
kapjanak. Az új könnyűszerkezetes épületet a
hivatal udvari részére terveztük, a könyvtár
és piac épületei között 125 négyzetméteren, a
fedést áttelepítve megmarad a piac; a Petőfi
utcai fronton a kialakult faluképhez illeszke-
dő takarással. Az elképzeléseinket jelentős
mértékben szűkítette, hogy 50 millió forint
bruttó összeg állhat kizárólag rendelkezésre
a teljes kivitelezéshez.” – fogalmazott dr.
Lakos Roland polgármester, aki a látvány-
terveket is bemutatta a lakosságnak.

gorúbban ellen-
őrzött élelmiszer,
így kiemelt je-
lentőségű az a
tény, hogy a
BÁCS VÍZ Zrt.
saját, akkreditált
laboratóriummal
rendelkezik.
A BÁCSVÍZ Zrt.
új laboratóriuma
várja leendő ügy-
feleit, partnereit
ipari víz, ivóvíz,
szennyvíz, me-
dencés fürdővíz
mintavételeire és vizsgálataira és használati
melegvízből, fürdővízből legionella baktérium
vizsgálatára.
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Csemõ

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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Kidőlt fa
HÚSZ MÉTER MAGAS FA MELLÉKÉPÜLETRE
dőlt szeptember 2-án Cegléden, a Béke ut-
cában. A kidőlt fa az épület tetőzetén tá-
maszkodott meg, veszélyt jelentett az ott la-
kókra, illetve az utcán közlekedőkre is. A
ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták az
épületet, a kidőlt fát, majd a közvetlen ve-
szélyhelyeztet megszüntették. – tájékoztatott
Csámpai Attila Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Viharkárok a térségben
AZ AUGUSZTUS 31-EI HEVES ÉJSZAKAI vihar
jelentős károkat okozott Pest megye déli ré-
szén. Lapunkat Csámpai Attila a Pest Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvi-
vője arról tájékoztatta: „rövid idő alatt több
mint harminc bejelentés érkezett a művelet-
irányításra. A viharos erejű szél épületre, út-
testre dőlt fákat, leszakadt ágakat hagyott
maga mögött. A legtöbb bejelentés Nagykő-
rösről, Csemő, Cegléd, Ceglédbercel, Nyárs-
apát, Nagykáta és a környező településeiről
érkezett. A hivatásos és az önkormányzati

tűzoltók folyamatosan számolták fel az ese-
ményeket, amelyhez másnap reggel további
bejelentések érkeztek.” 

CEGLÉDEN IS FÁKAT CSAVART KI és tetőket
rongált meg a viharos erejű szél. A Jászberé-
nyi úti felüljáró melletti garázsok palatető-
zetét is megrongálta, helyenként feltépte a
vihar. A levált paladarabok az ott lévő do-
hánybolt ablakát is betörték, megrongálták a
ház falát. 

A VIHAR CSEMŐNEK TÖBB TERÜLETÉN oko-
zott károkat, a Petőfi Sándor utcai platánfa-
sorban is óriási pusztítást végzett. Az egyik
fa kettétört és bedőlt az óvoda udvarába,
összetörve az alatta lévő padot. Dr. Lakos
Roland polgármester tájékoztatása szerint
az önkormányzat a gyerekek védelme érde-
kében úgy döntött, hogy kivágják a veszé-
lyes fákat és pótolják az utcai környezetbe
jobban illő fafajjal.

Gázcsövet rongáltak
FIATALOK RONGÁLTAK MEG CEGLÉDEN, a
Szolnoki úti lakótelepen egy gázcsonkot
szeptember 2-án. Az elkövetők egy elhagya-
tott épület falán lévő vascsövet próbáltak le-
feszíteni. A feszegetés során a gázcső eltört
és a benne lévő gáz nagy mennyiségben szi-
várogni kezdett. A ceglédi hivatásos tűzoltók
feszítővágó segítségével összeszorították a
vezetéket, ezzel ideiglenesen megszüntették
a gáz kiáramlását, majd biztosították a hely-
színt a gázművek kiérkezéséig.

Autótűz Törtelen
KIGYULLADT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI szept-
ember 14-én hétfőn délután Törtel külterüle-
tén. A tűzoltók kiérkezésekor a gépkocsi már
teljes egészében égett, a tűz átterjedt az autó
melletti száraz aljnövényzetre is. A lángokat
a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, majd
hűtötték vissza a felhevült fém alkatrészeket
és vizsgálták át az égő autó környezetét. –
tájékoztatott Csámpai Attila tű. százados a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság megyei szóvivője.

Hírek
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Tűzoltók megemlékezése
A NAGYKŐRÖSI TŰZOLTÓK SZEPTEMBER 11-ÉN,
a New York-i terrortámadás 19. évfordulóján
is megemlékeztek a tragédia áldozatairól és
343 elhunyt tűzoltó bajtársukról.

Melléképület égett
Abonyban 

GÁZTŰZHELYEN FELEJTETT OLAJ GYULLADT
ki Abonyban, a Vasút utcában egy mellék-
épületben augusztus 27-én délelőtt. A tűzol-
tók kiérkezésekor a húsz négyzetméteres
melléképület már teljes terjedelmében égett.

A tűz átterjedt a tetőszerkezetre is. A ceglé-
di hivatásos tűzoltók három vízsugár segít-
ségével oltották el a lángokat, majd az
épületet átvizsgálták eś átszellőztetteḱ. A tü-
zet az okozta, hogy az idős nő szeretett vol-
na a napokban hazaérkező fiának ételt ké-
szíteni, majd amikor kiment egy pillanatra,
annyira felhevült az olaj, hogy meggyulladt.
Az idős asszony ijedtében egy vödör vízzel
a felhevült olajat leöntötte, és a körülötte
lévő dolgok azonnal lángra kaptak. Az idős
pár épségben el tudta hagyni az épu ̈letet. A
tűzesetben senki nem sérült meg, viszont a
melléképület teljesen kiégett.

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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Vége a ceglédi vasútvonal
felújításának

VASÁRNAP BEFEJEZŐDÖTT A CEGLÉDI (100a)
vasútvonal bevezető szakaszának felújítása,
a munkálatok miatti menetrendi korlátozások
hétfő hajnalban véget értek, azonban a Nyu-
gati pályaudvar tetőszerkezetének felújítása
miatt hétfőtől változik a ceglédi elővárosi és
a záhonyi sebesvonatok menetrendje – kö-
zölte Kavalecz Imre, a Mávinform sajtó-
ügyeletese vasárnap az MTI-vel.
A közlemény szerint a májustól augusztus
végéig tartó munkálatok során a ceglédi vo-
nal Nyugati pályaudvar és Városligeti elága-
zás közötti szakaszán 5,6 kilométeren átépí-
tették a vágányokat, vál-
tókat cseréltek ki, és a
távközlési eszközök, a
biztosítóberendezések,
valamint a felsővezeték
karbantartását is elvé-
gezték a szakemberek.
Korszerűsítették továbbá
a meglévő váltófűtési
rendszereket, így a vál-
tók már nem fognak le-
fagyni a téli időszakban.
– olvasható a közle-
ményben. MTI

Testkamerát kapnak 
a kalauzok

TÖBBEK KÖZT A BUDAPEST-CEGLÉD-Szolnok
a vasútvonalon is kötelezően használandó
testkamerát kapnak a kalauzok. A támadások
megelőzése érdekében augusztus 31-től köte-
lező lesz a testkamera használata a vasúti
jegyvizsgálóknak a bántalmazásokban legin-
kább érintett budapesti elővárosi vasútvona-
lak kijelölt járatain – közölte a MÁV az MTI-
vel. A közlemény szerint az utóbbi években a
vasúttársaság intézkedéseinek köszönhetően
csökkent a súlyos konfliktusok száma a vo-
natokon, 2018-ban 123, 2019-ben 70, idén
pedig eddig 48 esetben bántalmaztak jegy-
vizsgálót szolgálatteljesítés közben. MTI

Újra utazhatunk a KISS
emeletes vonatokkal

AUGUSZTUS 24-ÉN ÚJRA ÚTNAK INDUL a
KISS emeletes motorvonat a Budapest-Nyu-
gati–Vác–Szob vasútvonalon, és várhatóan
szeptemberben kezdheti meg a következő
jármű is az utasforgalmi próbaüzemet a
Budapest-Nyugati–Cegléd–Szolnok vona-
lon. Az új emeletes motorvonat az előzetes
vizsgálatokat, teszteket követően, a szüksé-
ges engedélyek birtokában kezdte meg már-
ciusban az utasforgalmi próbaüzemet, amit a
kialakult járványügyi helyzet miatt meg kel-
lett szakítani. A munkálatok befejezését és a
második KISS elkészülését követően szept-

ember közepétől a ceglé-
di 100a vonalon is lehet
már utazni majd a KISS
motorvonatokkal – írja a
MÁV a friss közlemé-
nyében.

Szigorít a
MÁV-START és
a Volánbusz

SZEPTEMBER 15-TŐL SZIGORÍTANAK a köz-
lekedési szolgáltatók: leszállítják a maszk
nélkül utazókat. Május eleje óta kötelező a
tömegközlekedési járműveken a maszk vagy
kendő használata, de eddig csak figyelmez-
tették azokat, akik ez nem tették meg, a hó-
nap közepétől azonban kizárhatóak az uta-
zásból azok az utasok, akik nem hordanak
az orrukat és szájukat eltakaró maszkot, ken-
dőt vagy sálat a MÁV-START és a Volán-
busz járatain.
Mindkét közlekedési társaság arra kéri utasait,
hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat,
lázzal vagy meghűléses tünetekkel járó beteg-
ség esetén ne vegyék igénybe a közösségi köz-
lekedési eszközöket. A sorban állás és szemé-
lyes érintkezések csökkentése érdekében jegy-
és bérletvásárláskor részesítsék előnyben az
elektronikus jegyvásárlási lehetőségeket, pél-
dául a MÁV applikáció használatát.
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Kitüntetés a Bácsvíz 
vezérigazgatójának 

KURDI VIKTOR, A – CEGLÉDI vízszolgáltatást is
végző – BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója, a
Magyar Víziközmű Szövetség elnöke rangos ki-
tüntetést vehetett át Nemzeti Közszolgálati Egye-
 tem tanévnyitó ünnepségén. Az elismerést az
Egyetem érdekeit támogató tevékenysége miatt
adományozta és adta át részére Dr. Koltay And -
rás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora.

Abonyi lány 
a legszebbek között 

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS Gimnázium
korábbi diákjára Kállai Dorottyára is sza-
vazhatunk a Magyarok Világszépe verse-
nyen, ahol a 10 legjobb között szerepel az
abonyi lány. A 21 éves Dorottya a harmadik
helyen áll a Blikk szépe szavazáson.
Szeptember 18-án pénteken tartják a Magya-
rok Világszépe szépségverseny fináléját, ahol
az olvasók szavazatai alapján megválasztják a
Blikk szépét is. Az idei évben a felkészítő tá-
bor mellett a verseny fináléjának is Orosháza
ad otthont, ahol a Petőfi Művelődési Központ-
ban nagyszabású és látványos gálával egybe-
kötött műsort láthatnak a jelenlévők, természe-
tesen a járványügyi helyzetre való tekintettel,
az egészségügyi, valamint a rendezvények lét-
számára vonatkozó szabályok betartásával. 
A döntős lányokra, köztük Kállai Dorottyára
a Blikk oldalán szavazhat.

SZEREZZEN PIACKÉPES SZAKMÁT INGYENESEN!
A  Ceglédi SZC Közgazdasági és  Informatikai Technikumban 
érettségire épülő képzések a 2020/2021-es tanévben
”esti” tagozaton:

- Pénzügyi, számviteli ügyintéző
- Szoftverfejlesztő-tesztelő
- Grafikus
Jelentkezés:
www.ceglediszc.hu/kozgazdasagi-jelentkezes

IASZEREZZEN P T INGYENESMÁMÁT INGYENESES SZAKÉPCKIA EN!T INGYENES
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Humorista a művház élén
VISSZAKÖLTÖZÖTT SZÜLŐFALUJÁBA és civil
munkát vállalt Dombóvári István, alias
Dombi, aki szeptember 15-én a Reggeliben
mesélt arról, hogy Jászkarajenő művelődési
házának vezetője lett. Dombi élete legjobb
döntésének tartja életkörülményei megvál-
toztatását és vidékre költözését, ráadásul na-
gyon nem is kellett munka után keresgélnie,
ugyanis a művház vezetője pont akkor ment
nyugdíjba, amikor Dombi színre lépett vidé-
ken. Arról, hogy mit tart feladatának intéz-
ményvezetőként a közösségi oldalon azt ír-
ta: „Fejlesztünk, pályázunk, igyekszünk mi-
nél több programot szervezni és a kistérség
kulturális életét felpezsdíteni! Ha erre jár-
tok, nézzetek be a könyvtárunkba!”
Dombóvári szerint eddig másfél évtizedig
bohémkodott, ami csak egy kirándulás volt
az életében, mostani nyugodt, hétköznapibb
életkörülményei sokkal jobban megfelelnek
a számára. Nagy örömmel tölti el, hogy van
„rendes világi munkája” és ironikusan hoz-

záteszi: „végre a szüleimnek sem kell lesü-
tött szemmel válaszolniuk, amikor megkér-
dezik őket, hogy mivel is foglalkozik a na-
gyobbik fiúk.” Forrás: velvet.hu

Cserepes Lemez
255 Ft/m2-től

több színben 
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Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP

KIEMELT
AJÁNLAT

KIEMELT
AJÁNLAT

Gipszkarton 12,5 mm (normal): 
539 Ft/m2

Profil CD/60 3-4 fm 

308 Ft/fm

Trapézlemez 1165x2000
2329 Ft/m2-től

KÉSZLETRŐL AZONNAL

Tetőléc normál:

138 Ft/fm
Bramac léc:
165 Ft/fm Ytong 10 válaszfalelem 600x200x100: 538 Ft/db

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



osztolányi Dezső Zsivalygó természet
írása adta az ötletet, hogy a
gyengülő nyári napfényben
megszólaltassak olyan lényeket,
amelyeket csak ritkán figyelünk
meg. A kellemetlen szagú polos-
ka hasa szép tud lenni(1); a bo-

gáncs fészek gazdag
nektárforrás(2); a káposz-
talepkék nem mindig
harcolnak(3); de a sáska
csak mímeli az imádko-
zást, pedig vérengző (4);
gyomként harcolunk el-
lene, pedig régi zöldség-
félénk(5); gyökeremből
cikóriakávé készül(6);
Kossuth szavaitól meg
kinyíltam…(7)

SZABÓ SÁNDOR

k
Városi lények
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Képekben 

Csak a hasam szép

Nektárt
kínálok

Ketten vagyunk

Imádkozni nem tudok…

Saláta is lehetnék

Gyökeremből kávét főznek

Kossuth beszédére kinyíltam  






