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Továbbra is a közösség
szolgálatában!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a
szükséges engedélyek birtokában iskolánk, a Patkós Irma
Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI
folytatja tovább köznevelési tevékenységét, szolgálatát,
színesítve ezáltal Pest megye és Cegléd oktatási kínálatát!
Jelenleg még a megszokott formában, több helyszínen végez-
zük nevelő-oktató munkánkat, de bízunk abban, hogy fejlesz-
tési elképzeléseink elnyerik képviselőink támogatását és ak-
kor 2022-ben, a 20. jubileumi tanévben, már az új helyszínen
kezdhetjük meg a tanévet. 
Örömmel számolhatok be arról, hogy az előző évben minden ta-
nulót felvettek az első helyen megjelölt egyetemre vagy főisko-
lára, aki jelentkezett, így a továbbtanulási mutatónk 100%-os! 
Iskolánk a Magyar Táncművészeti Egyetem PARTNER-
INTÉZMÉNYE! Partneri kapcsolatban vagyunk a Károli
Gáspár Református Egyetemmel!
A 2021-2022-es tanévben is szeretettel várunk mindenkit, aki
a nyolcadik osztály elvégzése után olyan iskolában szeretne
továbbtanulni, ahol azon túl, hogy felkészítik az érettségire,
valamint a továbbtanulásra, egyúttal érdeklődési körének
megfelelő művészeti képzésben is részesülhet! Tehát, aki sze-
ret táncolni, énekelni, sportolni, vagy esetleg az irodalom és a
színjátszás érdekli, pedagógus vagy óvodapedagógus szeret-
ne lenni, annak a fiatalnak mindenképpen nálunk a helye! De
nálunk a helye azoknak is, akik a gimnáziumi érettségi után
felsőoktatásban, hazai vagy külföldi egyetemek valamelyik
szakán, vagy sportvonalon szeretnének továbbtanulni!
A gimnáziumiban három tagozatra várjuk új tanulóinkat:
- 0001-es kóddal jelölt SPORT tagozatra
- 0002-es kóddal jelölt DRÁMA tagozatra
- 0003-as kóddal jelölt ÁLTALÁNOS tagozatra
A szakgimnázium művészeti tagozatán, párhuzamos mű-

vészeti képzésre meghirdetett szakok:
- 0004-es kóddal táncos II., SZÍNHÁZI TÁNCOS
- 0005-ös kóddal táncos II., KORTÁRS-MODERN TÁNCOS
- 0006-os kóddal táncos II., NÉPTÁNCOS
- 0007-es kóddal színész II., SZÍNHÁZI ÉS FILMSZÍNÉSZ
BEISKOLÁZÁSI tájékoztatót és szülői értekezletet tartunk
2020. november 21-én (szombaton) 9 órakor. Helye a ceg-
lédi Kossuth Művelődési Központ kamaraterme (Kossuth tér
5/a). A program a járványügyi előírások betartása mellett ke-
rül megrendezésre! Maszk viselése kötelező!

SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZŐINKET!                                                            
ANDÓ LÁSZLÓ igazgató

Címlap



Hősök terén felállított speciális
pályán a kétnapos versenysorozat
ideje alatt 72 magyarországi és
határon túli terepülés lovasa mér-
te össze tudását az elő- és közép-
futamokon. A 2020 leggyorsabb

lovasa címet elnyert porvai versenyző egy
1848-as huszárszablyát és ötmillió forintos
jutalmat, a Nemzeti vágta vándordíját vehet-
te át az ünnepélyes díjátadón.
A térségünkből több versenyzőért is izgul-
hattunk. Csemő lovasa Petrik Tamás
Zsong  lőr nyergében megnyerte az első elő-
futamot, ugyanebben a futamban tanítványa
az Abonyt képviselő Zboray Viki második
lett, így mindketten továbbjutottak a közép-
döntőbe. A középfutamban azonban sajnos
mindketten kiestek.
A verseny után Petrik Tamás azt nyilatkoz-
ta: a papírforma érvényesült, Zsonglőrben
nem volt több, de jövőre készülnek a követ-
kező vágtára. Az abony.hu Zboray Viki
eredménye kapcsán azt írta: bár a bravúr
nem sikerült és nem jutottak a döntőbe, de
így is nagyon büszkék az eredményre.
A ceglédi Kövesdy Zsolt Látrány színeiben

indult, miután megnyerte a Hevesi Vágtát. Pi-
pacs nevű lovával megnyerte az elődöntőt, de
a középdöntőből már nem tudott továbbjutni.  
A vasárnap megrendezett kocsitoló verse-
nyen második helyezett lett Csemő csapata.
A csemői csapatot csak a Kocs község csa-
pata tudta maga mögé utasítani. „A Kocsi-
kocsi gyorsabb volt.... Gratulálunk a
Csemői Tornádónak: Buresch Árpád, Fel-
legvári Szilvia, Gyurkó László, Klementisz
Ágnes, Mészáros Róbert, Talapka Tiborné.
Tartalékként a csapattal készült Hamar Pál.
Köszönjük továbbá Pólya Miklós és Pólya
Miklósné felkészítő és csapatvezetői tevé-
kenységét.” – írta dr. Lakos Roland pol-
gármester a település közösségi oldalán.

A hétvégén tartották a Nemzeti Vágtát,
idén a járványhelyzet miatt lelátók és
közönség nélkül, de a Duna televízió
közvetítésében.

a
Nemzeti Vágta 2020
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Volner pártot alapított
VOLNER JÁNOS KORÁBBI JOBBIK-POLITIKUS
pártot alapított, melyet magáról nevezett el.
„Nagyon sokan – több millióan – várunk
már régóta egy normális pártra. Egy olyan
politikai erőre, amely nem sárdobálással,
populizmussal, hanem higgadt hangvétellel,
szakmailag megalapozott érvekkel alkotja
meg a polgári Magyarország tervét. E cél
szem előtt tartásával, tudásunk legjavát ad-

va pártot alapítottunk.” – jelentette be szep -
tember 19-én a párt megalakulását.
Volner János szerint a 2022-es országgyűlé-
si választásokon sem a Fidesz, sem a balol-
dali összefogás nem tud majd parlamenti
többséget szerezni, ezért kisebbségi kor-
mány jön létre. Céljuk „hogy a megszerzett
parlamenti mandátumaikkal ellenzékben ma-
radva, elvtelen politikai alkukat nem kötve az
ország fenntartható fejlődését szolgáló prog-
ramot alkossanak, és elősegítsék, hogy
Magyarország ismét demokrácia legyen”.

Testhő-mérés az iskolákban
OKTÓBER 1-GYEL A VONATKOZÓ kormány-
intézkedések értelmében a Ceglédi Tanke -
rületi Központ oktatási intézményeiben is
megkezdődött a tanulók testhőmérsékleté-
nek mérése. Az eddigi tapasztalat pozitív:
nem lett hosszabb a sor, és az intézménybe
való bejutási idő a diákoknak. – adott tájé-
koztatást a közösségi oldalán Fodor Gábor
tankerületi igazgató. 



város kapujaként is funkcionáló
felüljáró Ceglédet a 4-es úttal ösz-
szekötő legfontosabb és nagy for-
galmat bonyolító útszakasz. A
vasút túloldalán található több
ezer munkahelyet jelentő vállal-

kozásokat is nagyrészt ezen az útvonalon kö-
zelítik meg.
A polgármester a helyszínen elmondta: az elő-
ző Képviselő-testület kerékpárút építésére nyert
pályázatot, de mielőtt az elkezdődne, az önkor-

mányzat szorgalmazta, hogy hozzák rendbe
magát a felüljárót is. A lakosság aggályokra
utalva kifejtette: „nem lehet úgy megoldani a
felújítást, hogy az először csak az egyik és utá-
na a másik oldalon történjen meg, hanem egy-
szerre kell az egészet elvégezni, mert az aljáig
vissza kell bontani magát a felüljárót és újra
kell építeni magát az útalapot és a kopóréteget
is.” A polgármester elmondta: a beruházást vár-
hatóan 2020. október második felében kezdik
meg. A felüljárót a munkálatok idejére – előre-
láthatólag egy hónapra – teljes szélességében
lezárják majd a forgalom elől és terelőutakat je-
löltek ki. Az egyik terelőút a Malomtó szél (ez
7.5 tonnáig vehető igénybe) és itt nagyrészt a
Külső-Kátai útra fog terelődni a forgalom. A 4-
es útról érkezőknek az újonnan megépített
szervízút áll rendelkezésükre, illetve a Széc -
henyi út, Budai út esetében is 7.5 tonnás korlá-
tozás van érvényben és az változatlanul úgy is
marad. Mint mondta: tekintettel arra, hogy a

Dr. Csáky András polgármester tar-
tott sajtótájékoztatót október 8-án
kora délután a Jászberényi úti felüljá-
ró lábánál azzal a céllal, hogy a la-
kosságot tájékoztassa az előrelátha-
tólag egy hónapos lezárással járó fe-
lüljáró-felújításról.  

a

Lezárják a felüljárót
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Cegléd

Nem lesz Véda-kapu a
Kossuth Ferenc utcán

A VÉDA ELBUKOTT! – ezzel a címmel jelen-
tetett meg közleményt dr. Csáky András
polgármester a közösségi oldalán arról, hogy
a tavalyi Kossuth Ferenc utcai halálos áldo-
zattal járó baleset helyszíne közelében még-
sem kerül kiépítésre Véda-kapu, hanem – a
tervek szerint – csupán sebességet kijelző
táblát telepítenek. A polgármester beszámol
róla, hogy február 28-án a rendőrség által ja-
vasolt és helyszíni bejárás során a szakembe-
rek által támogatott SolarCam tesztelési fo-
lyamata lezárult, de hiába érdeklődött az
eredményekről. „Szeptemberben ismételten
levéllel kerestem meg Dr. Balogh János altá-
bornagy urat, válasza szerint: „a SpeedCam

tesztelése során megállapítást nyert, hogy az
infrastruktúra önkormányzat általi finanszí-
rozása esetén sem lehet része a VÉDA rend-
szernek. Jelenleg nincs olyan megoldás a
rendszer bővítéséhez, melyet a rendőrség tá-
mogatna, így Cegléden ellenőrző pont telepí-
tése jelenleg nem megoldható.” (…) „Más
lehetőségek után kutatva egy olyan sebesség
kijelző, duplalencsés kamerával rendelkező
eszközt találtunk, mely sebességtúllépés ese-
tén időpontot, sebességet és rendszámot rög-
zít a kamerával.” Török Csaba rendőrkapi-
tány tájékoztatása szerint azonban „a kamera
felvételeit rendőrségi eljárásban felhasználni
nem tudják. Azt azonban indokoltnak tartja,
hogy egy sebességet kijelző tábla kihelye-
zésre kerüljön. Az ezzel kapcsolatos előter-
jesztést a következő testületi ülésre be fogom
nyújtani.” – írta a polgármester.
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Külső-Kátai útnak a forgalma időnként már
most is kívánnivalót hagy maga után, ezért a
MÁV területi igazgatójával egyeztetett és ígé-
retet kapott arra vonatkozóan, hogy átnézik a
sorompó működését és amennyiben kell, akkor
korrigálni fognak.
„Eredetileg a Magyar Közútkezelő azt tervez-
te, hogy a gyalogos forgalmat is lezárja. Mi
ragaszkodtunk hozzá, hogy mind a gyalogos-
és kerékpárosforgalom a felújítás alatt is meg-
maradjon, hiszen ha lezárnák, akkor a Szűcs-
telepet elzárnák a várostól.” – fogalmazott a
polgármester. dr. Csáky András elmondta, tü-
relmet kér mindenkitől ebben a harminc nap-
ban és kéri, fél órával előbb induljanak el,
akik ezen az útvonalon mennek dolgozni.

Mint korábban beszámoltunk róla, a lakosság
több aggályt is megfogalmazott a kiemelten
forgalmas évszakra időzített forgalomkorláto-
zások miatt. Többen amiatt aggódnak, hogy
káosz lesz a forgalomelterelés miatt, hiszen
munkába járók és iskolások, óvodások töme-
gei okoztak torlódást eddig is főként a reggeli
és délutáni csúcsidőszakban. A hozzászólások
között az is szerepelt, hogy nem éppen sze-
rencsés az időzítés, inkább a nyári szünet ide-
jére lett volna érdemes ezt a sok gyereket és
szülőt érintő munkát elvégeztetni. Dr. Csáky
András erre a kritikára is válaszolt: „Több ok-
ból nem lehet a beruházást jövő nyárra ha-
lasztani. A megrendelőnek most áll rendelke-
zésre a pénz, amit az idei esztendőben el kell
költenie. Elhúzódó beruházás költsége emel-
kedni szokott. Amennyiben halasztunk, a ke-
rékpárút megvalósítása is kétségessé válik.
Tisztában vagyunk vele, hogy torlódások vár-
hatók a kerülő utakon, de úgy gondoljuk, hogy
ez a kényelmetlenség megéri, hogy mind a fe-
lüljáró megújuljon, mind a kerékpárút meg-
építésre kerüljön. Ez utóbbi jövőre várható és
akkor félpályás lezárás várható. A külső Kátai
úton a világítás kiépítésre került, azt várjuk,
hogy az áramszolgáltató az engedélyek alap-
ján rákösse a hálózatra a lámpatesteket.” –
fogalmazott a polgármester.
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Kezdődik a sportcsarnok 
felújítása

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ KERETÉBEN került sor a
Gál József Sportcsarnok kivitelezési szerző-
désének aláírására szeptember 21-én. A pro-
jektindító megbeszélésen elhangzott: a bruttó
3.2 milliárdos beruházás terület átadása a hé-
ten megtörténik, amit követően elkezdődnek a
bontási, majd felújítási munkálatok.
Az aláírást megelőzően Miklós Gábor, a pro-
jekt TAO koordinátora elmondta: egy hosszú és
sikeres egyeztetést követően sikerült előkészíte-
ni azt a projektet, ami Cegléd város sportéletét
hosszú távon is szolgálni fogja a sportcsarnok
felújításával és munkacsarnokkal való kibővíté-
sével. Hozzátette: ez egy 70% támogatási inten-
zitású pályázat, azaz az egyik legjobb ilyen tá-
mogatással bíró konstrukció, amit fel lehet hasz-
nálni sport infrastruktúra fejlesztésre. 
A térség országgyűlési képviselője felelevení-
tette a szerződés aláírásáig tartó folyamatot.
Elmondta: 2014-ben a Városi Sportuszoda át-

adásakor kezdtek tárgyalni a sportcsarnok fel-
újításáról és 2016-ban a kormány döntésének
értelmében 500 millió forint támogatást kapott
a város a felújításhoz. Földi László szólt arról
is, tudták, hogy ennyi pénzből egy ekkora
csarnokot nem lehet felújítani, de kapóra jött
a két egyesület (a férfi kosárlabda és a női ké-
zilabda), akik a TAO segítségével elindították
a folyamatot így jutottunk odáig, hogy aláírták
a kivitelezési szerződést a Pharos 95 Kft-vel.
„Nagyon fontosnak tartom, hogy a sportcsar-

Fotó: Szokolai Attila



Gyümölcsfasor, 
ami mindenkié

OKTÓBER 8-ÁN A CEGLÉDI VÁROSVÉDŐK már-
vány emléktáblát helyeztek el a Gerje partján,
ahol a nyár folyamán gyümölcsfasort ültettek
több mint 50 önkéntes részvételével. A ren-
dezvényen a szervezők és támogatók mellett
részt vett Hegedűs Ágota alpolgármester is. 
- Több mint 100 éve született
a gondolat a lokálpatriotiz-
musáról ismert Túri család-
ban, hogy egy gyümölcsfák-
ból álló fasor szépítse a
Gerje partját, amiről bárki
szabadon szedhet az érett
gyümölcsökből. Dr. Túri
József édesapja ezt az álmát
már nem válthatta valóra, de
most támogatók és önkénte-
sek összefogásával megvaló-
sulhatott – fejtette ki a kez-
deményezés történetét Ko-
csis István, a Városvédő és
Szépítő Egyesület elnöke,

aki hozzátette: régi hagyománynak számít, hogy
a szegényebb sorsúak segítésére a jómódú gaz-
dák egy-egy sor gabonát hagytak a tábla szélén.
Ennek az emberszeretetről árulkodó hagyo-
mánynak a folytatása a gyümölcsfasor telepíté-
se. - A Városvédő és Szépítő Egyesületnek nem
ez az első és nem is az utolsó faültetési akciója és
most ismét bizonyítani tudtuk az összefogás ere-
jét. – fogalmazott Kocsis István. Az emléktáblát
dr. Túri József és családja leplezte le.

nok vonatkozásában nem csak az élvonalbeli
csapatokról, hanem szabadidősportról is be-
szélünk, hiszen a környéken iskolák vannak,
akik szintén használták és használják az épü-
letet testnevelés órák megtartásához.” – tette
hozzá a képviselő.
„Biztos vagyok benne, a kivitelező cég eddi-
gi munkáit megismerve, hogy ez garancia ar-
ra, hogy minőségi, új sportcsarnok fog épül-
ni Cegléden is.” – fogalmazott dr. Csáky
András. Hozzátette: „Itt a nyilvánosság előtt
Cegléd vállalkozóihoz fordulok, kérek min-
den ceglédi vállalkozót, illetve a környék vál-
lalkozóit, akik fontosnak tartják, hogy ez a
projekt megvalósuljon, hogy vegyék fel a
kapcsolatot a munkatársakkal és TAO-jukat
áldozzák erre az új sportcsarnokra. Kívánom
mind annyiunk  nak, hogy bő 1 év múlva ilyen-
kor egy teljesen újjáépült csarnok első fázi-
sának a végén legyünk.” Szólt arról is, hogy
tervei szerint egy jótékonysági bállal avatnák
majd fel az új létesítményt.

40 darab Kiss
FÖLDI LÁSZLÓ VIDEÓBEJEGYZÉSBEN mutatta
be a szeptember közepétől forgalomba állt
Kiss emeletes vonatot. Bejegyzéséből kide-
rül, a jelenlegi ütemezés szerint év végéig
várhatóan még további 8, jövőre pedig elké-
szül és útnak indul még 17 darab, 2022 végé-
ig pedig összesen 40 darab fog forgalomba
állni. Így hamarosan teljesen lecserélésre ke-
rül a "Fecske" zónázó szerelvények a 100a
vonalon. Próbálják ki Önök is. Érdemes.



Horváth Gábor cigányozása
ORSZÁGOS MÉDIAÉRDEKLŐDÉS ÖVEZI a
Nagykőrös Info-n zajlott beszélgetést, mely-
ben Horváth Gábor a ceglédi Jobbik vezető-
je „értékeli” a szerencsi időközi választás
eredményét: a győztes Fidesz-jelölt Koncz
Zsófia származására tett utalást.
A PestiSrácok.hu az alábbi bevezetővel szem-
lézte a beszélgetést: „A gyűlölet és az aljasság
mélységes bugyraiba ereszkedünk most alá.
Egyik olvasónk hívta föl a figyelmünket arra a
„párbeszédre”, amely a Jobbik ceglédi elnöke és
a Nagykőrös Info nevű Facebook-oldal mode-
rátora között zajlott le röviddel a vasárnapi idő-
közi választás vége után.” Azt is írja az országos
portál: „Az ellenzék vasárnapi veresége a sze-
rencsi időközi választáson jó néhány politiku-
sukból kihozta az emberalatti ösztönlényt. Egy
ilyen gyűlölettel teli figurát mutatunk most be
önöknek: Jakab Péter Jobbik-elnök bizalmasát,
a párt ceglédi vezetőjét, Horváth Gábort.” A
portál beszámol róla: „Horváth Gábor azt írta:
Mától Borsod Washington mellé zárkózik olasz

trikolórban. Sose győznétek a cigányok nélkül,
de hát ki honnan jött, úgy kapja a támogatást.
Ez teljesen egyértelmű célzás volt Koncz
Zsófiára, hiszen róla köztudott, hogy 2017-től
Magyarország washingtoni nagykövetségén
dolgozott külpolitikai munkatársként. A má-
sodik mondat pedig az elsőhöz kapcsolódva
félreérthetetlen utalás arra, hogy a jobbikos
politikus cigánynak tartja Koncz Zsófiát, aki
csak a származása miatt, a cigányok segítsé-
gével győzhetett.” – írja a Pesti Srácok.
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TV2 és a Dél-Pest 
Megyei Panoráma

SZEPTEMBERBEN VOLT OLYAN ESTE, amikor
egy híradóban három alkalommal is Ceg -
léden készült vágóképekkel illusztrálta kü-
lönböző híreit a TV2. A ceglédi Panoráma
Média Kft. és a kereskedelmi televízió
együttműködésének köszönhetően vált rend-
szeressé hogy országos hírekben jelenik meg
a térség.
- Rögtön szeptember első napján az esti Té-
nyek adásába a tanévkezdés kihívásairól for-
gattunk a Táncsics iskolában, felkerültek kép-
sorok a zebrákon történő rendőri forgalom
irányításról és az országon áthaladó éjszakai
viharról készült hírbe is került ceglédi nyilat-
kozat, melyben Józsi bá’ számolt be a Jászbe-
rényi úti felüljáró garázsait ért károkról – szá-
molt be Farkas Zsolt, aki a Panoráma Média
megbízásából operatőrként a TV2 által forga-
tásait készíti.

A városunkat és környékét érintő bejelent-
kezések nyomán hetente többször szerepel
a kereskedelmi televízióban a térség és ez
a kapcsolat tovább erősödik, ugyanis az
Abony-Nagykőrös-Cegléd térségében im-
már 35 ezer postaládába eljutó Ceglédi és
Dél-Pest Megyei Panoráma kiadója és a
TV2 napokban együttműködési szerződést
kötött a térségünkből érkező rendszeres
híradásokról.



Nagykőrösiek 
Nagykőrösért díjak 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KERETÉBEN
adták át az idei Nagykőrösiek Nagykőrösért
díjakat szeptember 24-én a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ dísztermében. Pén-
tek Imre és felesége Péntekné Szilágyi Aran-
ka, Marsa Éva Heléna és férje Marsa József,
dr Székely András és Túri György példás, ér-
tékteremtő munkájukért, magas szintű szak-
mai elhivatottságukért, közösségépítő, szol-
gálatkész tevékenységükért érdemelték ki eb-
ben az évben az elismerést, melyet a Nagy-
kőrös Városért Közalapítvány kuratóriumá-
nak elnöke, Bencsik Géza, és tagjai Deák
Gábor és Bujdosó Balázs adtak át dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármesterrel közösen. 

40 milliós fejlesztés 
Nagykőrösön 

A LEGMAGASABB ÖSSZEGET, 40 MILLIÓ forin-
tos támogatást nyert el Nagykőrös városának
pályázata az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására megneve-
zésű pályázaton. Dr. Körtvélyesi Attila alpol-
gármester a szeptember 24-i képviselő-testü-
leti ülést követően az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös című városi lapnak a pályázatról
elmondta: „40 millió forintos támogatást
nyertünk el belterületi utak, járdák, hidak fel-

újítása tárgykörben az Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra kiírt pályázaton. Az újabb siker különösen
értékes, hiszen 449 települési önkormányzat
pályázott erre
a keretre,
m e l y b ő l
N a g y k ő r ö s
azon 19 kö-
zött van, akik
a legmaga-
sabb 40 millió
forintos támo-
gatást nyerték
el. Ez is jól
mutatja, hogy
Nagykőrösön
magasszintű, a lakosság igényeit szolgáló
munka folyik, ezért dolgozik a Hivatali appa-
rátus és a képviselő-testület többsége, úgy
gondolom mindenki nevében, aki a sikerért
dolgozik, hálás szívvel mondhatok köszöne-
tet Magyarország Kormányának, hogy újabb
fejlesztési támogatással segíti Nagykőröst.”
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Nagykõrös

A GREEN                TYRE Zrt. 
újszilvási, használt gumiabroncs-hulladék f

eldolgozással foglalkozó telephelyére
munkatársakat keres

SZÁLLÁSSAL a következő pozícióra: 

Rakodómunkás
Jelentkezni az alábbi elérhetőségek egyikén lehet: 

2768 Újszilvás, Ábrahámtelek 511/a.
Mobil: +36-30-188-6153

E-mail: karrier@greentyre.hu
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Háromszoros Város-
marketing Gyémánt díj 

TAVALY EGY, IDÉN PEDIG KETTŐ Városmarke-
ting Gyémánt Díjat vehetett át Nagykőrös vá-
rosa, ráadásul két külön kategóriában, a Ma-
gyar Marketing Szövetségtől. A díjakat dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester mutatta meg
a lakosságnak a testületi ülés keretében szep -
tember 24-én. Díjat érdemelt ki a tavalyi
Arany Napok rendezvény és Polgárrá Foga-
dás. Ezzel kapcsolatban az alpolgármester kö-
szönetet mondott a kulturális központ valam-
ennyi dolgozójának. Gyémánt Díjjal ismerték
el az Önkormányzati Hírek Nagykőrös újsá-

got is. Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester
kiemelte: „Mind a két díj azt bizonyítja, hogy
a Polgármesteri Kabinet kiválóan végzi a
munkáját. Én büszke vagyok rá, hogy ilyen
munkatársaim vannak, hiszen az Önkormány-
zati Hírek hiteles és pontos tájékoztatását is
értékelték, illetve azt, hogyan jut el a lakos-
sághoz és milyen témákkal foglalkozik.”

Könyvkirály avatás a
gyermekkönyvtárban 

OKTÓBER 9-ÉN AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI
Napok keretén belül megalakult a X. Nagy-
kőrösi Könyvbirodalom a városi gyermek-
könyvtárban. A Legyél Te a Könyvkirály cí-
mű olvasást népszerűsítő versenyen egy
éven keresztül három korcsoport mérte ösz-
sze a tudását, mindegyik csoportnak 20-20
könyvet ajánlott elolvasásra a gyermek-
könyvtár. Az október 9-i eredményhirdetés
során a jól megérdemelt jutalmakat Juhász
Nándor, a Nagykőrösi Arany János Kulturá-
lis Központ igazgatója adta át a gyerekek-
nek. Az idei győztes, akinek a fejére felke-
rülhetett a korona Schleisz-Bognár Kristóf
lett, az Arany János Református Általános
Iskola és Óvoda 6. osztályos tanulója.



30 éve szabadon 
SZEPTEMBER 30-ÁN KERÜLT SOR a kommu-
nizmus bukására és a kelet-európai nemzetek
30 évvel ezelőtti antikommunista forradalmá-
ra emlékező „30 éve szabadon” című kiállítás
megnyitójára Nagykőrösön, a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ Rácz József
Galériában. A vendégeket Juhász Nándor, az
intézmény igazgatója köszöntötte, majd be-
szédet mondott és a kiállítást megnyitotta
Balogh Gábor, a Terror Háza Múzeum törté-
nésze. A kiállítás október 24-ig, hétfőtől-pén-
tekig 10 és 18 óra között tekinthető meg.

30 éves a Károli
30 ÉVVEL EZELŐTT KEZDTE MEG működését a
nagykőrösi tanítóképző – hivatalos nevén a
Károli Gáspár Református Egyetem Tanító-
képző Főiskolai Kara – hazánk egyik legré-
gibb, a rendszerváltás idején elsőként induló
egyházi pedagógusképző intézménye. Az in-
tézmény nagy múltra visszatekintő története a
Tanítóképezde alapításával vette kezdetét,
1839 októberében. A nagykőrösi tanítóképzés
drasztikus megszüntetése 1948-ban kezdődött,
amikor is a már 109 év óta működő országos
hírű református tanítóképzőt államosították.
Ezt követően 1957-ig még állami intézmény-
ként működött, majd véglegesen megszüntet-
ték. 1990-ben indult újra a református tanítók
képzése Nagykőrösön. A Tanítóképző Főisko-
lai Kar október 9-én ünnepelte újraalapításá-
nak 30. évfordulóját. Az elmúlt három évtized
olyan mértékű növekedést hozott a Kar életé-
ben, hogy a nagykőrösi mellett, évek óta bu-
dapesti, és ettől az évtől már a kecskeméti
képzési helyszínen is várják hallgatóikat szé-
les képzéskínálattal. Forrás: tfk.kre.hu

Új rendőrkapitány 
PEST MEGYE RENDŐRFŐKAPITÁNYA 2020. októ-
ber 1-jei hatállyal megbízta dr. Horváth Imre r.
alezredest a Nagykőrösi Rendőrkapitányság ka-
pitányságvezetői feladatainak ellátásával. Előd-
je, az állományban 25 esztendőn át szolgáló
Ambrus Zoltán Csaba r. ezredes, rendőrségi fő-
tanácsos – kérelmére – nyugdíj előtti rendelke-
zési állományba került. Ambrus ezredes a Ceg-
lédi Rendőrkapitányságon kezdte pályafutását.
Tizenkét évig dolgozott az ottani bűnügyi szak-
területen, további öt évig vezette a rendőrkapi-
tányságot. Utolsó szolgálati helyén, a Nagykőrö-
si Rendőrkapitányságon hat esztendőn át gon-
doskodott az irányítása alá tartozó állományról.
Munkáját számos elismeréssel díjazták: 2008-
ban rendőrségi főtanácsosi címet kapott, 2015-
ben rendőr ezredessé léptették elő, 2020-ban
Szent György Érdemjellel tüntették ki. cegled.hu

Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázatok

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA az In-
novációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve idén is kiírta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot.  A fiatalok tanulását támogató ösztöndíjra
ebben az évben is kétféle pályázati felhívás ke-
retében lehet pályázni, a „felsőoktatási hallgatók
számára a 2020/2021. tanév második és a
2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan az
‘A’ típusú, valamint a „felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok számára” a ‘B’
típusú felhívás került közzétételre.

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!

13





Iskolákat támogat 
az önkormányzat 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA nem csak
a saját intézményeit támogatja a védekezés-
hez szükséges eszközök térítésmentes bizto-
sításával, hanem annak ellenére, hogy azok-
nak nem az önkormányzat a fenntartója, az
iskoláknak is segítenek. – mondta el Pető
Zsolt polgármester lapunknak. Több alka-
lommal kaptak az abonyi oktatási intézmé-
nyek maszkokat, fertőtlenítőszereket, illetve
érintésmentes lázmérőt is biztosítottak. (Ké-
pünkön Pető Zsolt polgármester várja az is-
kola képviselőjét maszkokkal.)

Útfelújítások Abonyban
A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Pest me-
gye területét érintő útfelújítások és fejleszté-
sekről szóló Közgyűlési tájékoztatása szerint
2020. év hátralévő hónapjaiban megvalósul
Abonyban a Baross Gábor út felújítása. A be-
ruházás keretében 1.570 méter hosszan egy és
kétrétegű burkolatfelújítást végeznek, melynek
része lesz a Vasút út – Baross G. úthoz csatla-
kozó, rossz állapotú szakaszának felújítása is.
A beruházást a Magyar Állam finanszírozza.
Pető Zsolt polgármester elmondta, hogy a
Baross Gábor út állapotával és felújításának
szükségességével kapcsolatban többször tol-
mácsolta a környéken lakók kérését Czagány

Zsolt a körzet képviselője, melyet követően a
városvezetés több egyeztetést is folytatott a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságával.
A város számára fontos útszakasz felújítása ér-
dekében Földi László országgyűlési képviselő
személyesen egyeztetett az állami fenntartó ve-
zetőivel. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. me-
nedzsmentje gyors intézkedést tett a probléma
megoldása érdekében, melynek köszönhetően
hamarosan megújulhat az útszakasz. 

40 MILLIÓ FORINTOT NYERT ABONY útépí-
tésre. Az örömhírt a szeptemberi képviselő-
testületi ülésen Földi László országgyűlési
képviselő jelentette be. Korábban tárgyalta a
képviselő-testület, hogy Abony Város Ön-
kormányzata pályázatot nyújtson be útépíté-
sekre. A kiírás szerint sajnálatos módon csak
olyan utak építése támogatható tevékenység,
melyek már eleve aszfaltos alappal rendel-
keznek. Így Abony a következő utcák felújí-
tására pályázott és nyert: Erzsébet Királyné
utca (Ceglédi út – Szelei út között), Csillag
Zsigmond utca (Szelei út – Vak Bottyán ut-
ca között), valamint a Bethlen Gábor utca.
Természetesen a helyi önkormányzat keresi
a további lehetőséget arra, hogy a még rossz
állapotú abonyi utcák is megfelelő burkola-
tot kaphassanak. Idén nyáron egy nyertes
pályázatból nagyszabású útépítés folyt vá-
rosszerte. A kivitelező Bitunova összesen 55
tonna emulziót használt fel az építkezés so-
rán. 340 tonna zúzott kőből készültek el az
utak alapjai, 700 m3 mart aszfalt került be-
dolgozásra. Összesen 14 utcát újított fel a
város, jelentős önerő mellérendelése mellett,
14.713,5 méter hosszúságban.
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Zalán Tibor Abonyban
AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG 30 ÉVES jubileu-
ma alkalmából megrendezett ünnepségen
szeptember 30-án Zalán Tibor Abony
díszpolgára és felesége Szentpéteri Csilla
volt a település vendége. A rendezvény
előtt Pető Zsolt polgármester fogadta
Zalán Tibort, aki a kötetlen beszélgetésen
elmondta: nagyon szereti Abonyt, és büsz-
kén vallja magát abonyinak. Bár Szol no -
kon született valójában, ő születési hely-
ként Abonyt adja meg, tisztelete jeléül.
Több abonyi vonatkozású verset is írt a
költő. Zalán Tibor a város vendégkönyvé-
be írt bejegyzésével is tanúbizonyságot
tett arról, hogy valóban ezer szállal kötő-
dik Abonyhoz. (Képünkön Zalán Tibor
büszkén viseli az abonyiak emblémájával
ellátott maszkot)

Online Gulyásfesztivál
A CSÁNYI SÁNDOR ÁLTAL MEGÁLMODOTT,
évtizedek óta Szolnokon megrendezett
eseményt ebben az évben a koronavírus
veszélyeztetettség miatt online formában
szervezték meg. A „Gulyáskirály” Csányi
Sándor ez alkalomból is nagyot alkotott,
hiszen rekordszámú nevező, 51 csapat
vett részt a versengésben. Köztük négy
abonyi formáció is indult, melynek tagjai
jó szokásukhoz híven elkápráztatták a kö-
zönséget. Ez évben nem rangsorolták a
főzőcsapatok munkáit. Az indulók közt
voltak lengyelek, felvidékiek és bécsi ma-
gyarok is. LV

Értékesítik, kiadják az
Abonyi Üzleti Park telkeit

AZ ABONYI VÁROSVEZETÉS vállalkozóbarát,
kedvező árakon kívánja értékesíteni, illetve
bérbe adni az Abonyi Üzleti Park területén
lévő ingatlanokat. 23 részre osztották a terü-
letet, első körben 8-at kínálnak eladásra, és
3-at bérbe adnának, a többire később kerül
sor. A legnagyobb ingatlan 1 Ha és 1841 m2,
a legkisebbek 1500 m2-esek, de ezek össze-
vonhatók. A bérleti díj tervezett mértéke net-
tó 30 Ft/m2/hó, ebben benne van a közös
költség is, mely a terület rendben tartásának
ára. Vásárlás esetén 3000 Ft/m2 nettó áron
kínálják a telkeket. Részletek kérhetők:
20/617-2272, csanadi.csaba@abony.hu

Park nyílik Abonyban
A HÉTVÉGÉN – EGYELŐRE PRÓBAÜZEMBEN –
nyitott meg az abonyi Parkerdő. Mint arról
korábban beszámoltunk az abonyi önkor-
mányzat Járdány Vanda települési képviselő
koordinálásával, az ABOKOM Nonprofit
Kft közreműködésével, munkájával tették
látogathatóvá a nagyközönség számára a
kedvelt kirándulóhelyet. Az abony.hu olda-
lon megjelent, hogy: „a Parkerdő próba-
üzemben fog működni egyelőre. A területen
mód és lehetőség van a futókört használni,
sportolni. A tisztás mellé szaletliket és nyár-
salókat is telepítettek. Tűzifa rendelkezésre
áll a nyársaláshoz, az ehhez szükséges esz-
közökről a látogatóknak kell gondoskodniuk,
a tüzelő kivételével. A közmunkaprogramnak
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köszönhetően
megépült a ki-
szolgáló épület
is, mely kultu-
rált vizesblokkal
rendelkezik. A
terület őrzéséről
gondoskodnak.
A létesítmény-
nek van házi-
rendje is, mely
szabályozza az
ott tartózkodás
és használat
l eg fon tosabb
elemeit. Ennek
megfelelően hét-
köznap és hét
végente is reg-
gel nyolctól sö-
tétedésig lesz
nyitva a Parker-
dő.”

Megújul
az abonyi

piac 
ABONY VÁROS
KÉPVISELŐTES-
TÜLETE szeptem-
ber 24-én ülése-
zett. A grémium egyhangú igennel fogadta el a
piaccsarnok és környezetének fejlesztési kon-
cepcióját. Pető Zsolt polgármester Prof. Dr.

Kiss Gyula Ybl díjas építészt kérte fel a fej-
lesztési koncepció kidolgozására. A neves épí-
tész több más középület mellett a Nagykőrösi

Piac tervezője, melyet 2019-ben
az év középülete díjjal tüntettek
ki. A tervezési munkák az abonyi
termelői piac tekintetében elér-
keztek a látványtervekig. Pető
Zsolt polgármester elmondta,
hogy olyan jövőbe mutató és
multifunkciós létesítmények ter-
vezésére és megvalósítására van
szükség, amelyek a helyi igé-
nyek kielégítésén túl bekapcsol-
hatják Abonyt az ország turiszti-
kai vérkeringésébe is.



Élő hagyományok
KOCSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA vissza
nem térítendő támogatást nyert a Magyar Falu
Program „Nemzeti és helyi identitástudat erő-
sítése” című pályázati kiírás keretében prog-
ramszervezésre. A projekt megvalósítása során
kézműves foglalkozások szervezésére kerül
sor, amely fejleszti a kreativitást és az együtt-
működési készséget. Ennek keretében hat ré-
szes foglalkozássorozat kezdődött a kocséri
Helytörténeti Gyűjteményben gyermekek szá-
mára: ezek fő célkitűzése a nemzeti identitás-
tudat és a hagyományőrzés erősítése.

Az első két
foglalkozás
már lezajlott,
ahol minden
gyermek ta-
lálhatott az
érdeklődésé-
nek megfele-
lő foglalatos-
ságot a ha-
g y o m á n y o s
falusi őszi
munkák kö-

zül: törhetett diót, morzsolhatott kukoricát,
vagy préselhetett mustot a frissen szüretelt
szőlőből. A több generációt megszólító
program szervezésében nagy segítséget
nyújtott a Kocséri Népkör.

Képválogató
KÉPES FALINAPTÁRT KÉSZÍTTET Kocsér Önkor-
mányzata helyi fotósok által a településen ké-
szült képekből a 2021 évre. A falinaptár várható-
an karácsony előtt készül el és a szerkesztők a la-
kosok javaslatait is felhasználják a képek válo-
gatásánál. A település közösségi oldalán a
kocsériak kiválaszthatják, hogy mely képek ke-
rüljenek be a naptárba, a legtöbb „lájkot” kapó
fotók szerepelnek majd a kiadványban.  
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Útjaink védelmében
PEST MEGYE DÉLI CSÜCSKÉBEN igen fontos
a szomszédos térségek közúton való elérése,
ezért fokozott figyelmet fordítunk a Kocsér-
Szentkirály közötti önkormányzati út álla-
potára, hiszen ez rendkívül fontos összekötő
kapocs Cegléd, Abony térsége és Kecskemét
között. Az önkormányzati úthálózat romlása
sajnos itt is tapasztalható. A 10 tonnás súly-
korlátozás ellenére az útra szabálytalanul rá-
hajtó teherautók, kamionok miatt rendívül
gyorsan romlik annak állapota.
A kocséri képviselő-testület már tárgyalta a
kérdést, jómagam az ügyben egyeztettem Sza-
bó Gellért szentkirályi polgármesterrel. Abban
mindenki egyetért, hogy az út állagát a lehető-
ségekhez képest szigorúan óvnunk kell és fo-
lyamatosan közösen keressük a pályázati le-
hetőségeket a felújításra. Noha mindkét ön-
kormányzat igyekszik a saját területén lévő út-
szakaszt karbantartani, az állagmegóváshoz ez
kevés. Felvettem ezügyben a kapcsolatot a
Nagykőrösi Rendőrkapitányság újonnan meg-
bízott kapitányságvezetőjével, dr. Horváth
Imre alezredes úrral, hogy a súlykorlátozás
betartásának fokozott ellenőrzésével legyenek
segítségünkre az út állapotának megóvásában.
Az alezredes úr ígéretéhez híven október 13-
tól heti több alkalommal fokozott közúti el-
lenőrzés lesz az adott útszakaszon, melynek
első napján a kapitány úrral együtt személye-
sen is részt veszünk. Átmenetileg enyhítheti a
helyzet romlását egy szigorúbb súly-, illetve
magasságkorlátozás bevezetése, de megoldást
csak a felújítás nyújthat, amihez minden
erőnkkel próbálunk pályázati forrást keresni. 

HRIAGYEL CSABA polgármester

> 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

Őszi hangulat 
A KOCSÉRI NÉPKÖR TAGJAI fotóháttérként
is működő őszi installációt készítettek a
Szent István parkban a játszótér felőli olda-
lon. A tagság által felajánlott és odaszállí-
tott őszi terményekből és különféle dekorá-
ciós anyagokból tetszetős őszi hangulatú
gyöngy szemet varázsoltak a település köz-
pontjában.
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Urnafal a temetőben
A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN
Nyárs apát Község Önkormányzata 4.856.933.-
Ft vissza nem térítendő támogatást nyert teme-
tőfejlesztésre. „A projekt keretében 3 db urna-
fal kerül felállításra. Ezekben 56 egyszemélyes
és 32 db kettő személyes urnafülke kerül kiala-
kításra.” – számolt be a település közösségi ol-
dalán Kis Miklós polgármester.

Bezárt a nyársapáti 
önkormányzati hivatal

KORONAVÍRUS FERTŐZÉS MIATT BEZÁRT
egy hétre a nyársapáti hivatal. „Jelenleg
két fő rendelkezik pozitív eredménnyel. Egy
óvodai és egy önkormányzati dolgozó. Mi-
vel az önkormányzati hivatal munkaválla-
lói kontakt személyek, így járványügyi zár-
lat alá kerültek. Ezért a hivatal zárva tart
2020. október 11-től 2020. október 18-ig.
Az óvodai fertőzött 2020. október 2-
án találkozott utoljára a kollégák-
kal és a gyermekekkel, mivel októ-
ber 5-től már táppénzen volt, ezért
a kontakt személyek hatósági ka-
rantén alá helyezése már nem indo-
kolt. Az óvoda változatlan formá-
ban fogadja a gyermekeket.” – tájé-
koztatta a lakosságot Kis Miklós
polgármester.

Nyársapát Jászkarajenõ
Épül a Lovascentrum 

JÓ ÜTEMBEN HALADNAK A MUNKÁLATOK a
jászkarajenői lovasturisztikai központ terüle-
tén. A létesítmény nemcsak a lovasoktatásban,
de a mindennapos testnevelésben is szerepet
játszhat a Dél-Pest megyei régióban. Az ön-
kormányzat emellett térségi rendezvényköz-
pontként is tekint a helyszínre, ezért igazgató-
ja Dombóvári István ismert humorista lesz,
aki a közelmúltban lett szülőfaluja művelődé-
si házának igazgatója. – írta meg a szoljon.hu. 
- A falu jelenlegi legnagyobb beruházása a
lovasturisztikai központunk, melynek építése a
várt ütemben zajlik. Eddig évente egy fogat-
hajtó versenyt rendeztünk, a jövőben azonban
más kategóriáknak is szerveznénk évközi meg-
méretéseket – tájékoztatott Palya István pol-
gármester, aki hozzátette: a helyszín lehetősé-
get ad arra, hogy a mindennapos testnevelés-
be is bekapcsolódjon a helyi lovasoktatás.
- Ebben a kérdésben tárgyalunk a tanker-
ülettel, a szándéknyilatkozatot már átadták
nekünk. A lovasoktatást térségi szintre bővít-
jük, hogy más településekről is járhassanak
ide a gyerekek. A lovastáboroztatás megva-
lósítása ugyancsak a kiemelt célok között
szerepel – hívta fel a figyelmet a település
első embere. Palya István hozzátette, az ide-
genforgalmi létesítményt nem csupán a lo-
vaglás szerelmeseinek építik, rendezvény-
központként is működik majd. 
- Dombóvári István humorista személyében
új kultúrház-igazgatónk van. Bízom benne,
hogy friss lendületet ad az új falubeli attrak-
ciónak. Szeretnénk élni az ő országos is-

mertségével, tapasztala-
taival, ambíciójával. 
A tervek között szere-
pel, hogy a létesítmény
környezetében egy ját-
szóteret és egy állatsi-
mogatót is kialakítanak,
ahol őshonos és háziál-
latokkal találkozhatnak
a legkisebbek.
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Megemlékezés 
Ladányi Mihályról

SZEPTEMBER 20-ÁN HALÁLA évfordulóján
tartottak megemlékezést Ladányi Mihályról
Csemőben, ahol életének utolsó majdnem
három évtizedét eltöltötte.
„Régi barátok, ismerősök emlékeztek rá, így
Huszár Sándor, a virágos falu legfőbb helytör-
ténésze, Csanád László Csiga, verseinek meg-
zenésítője. Szó esett természetesen a bohém
életmódról, verseiről, örökségének sorsáról.
Halála után a Petőfi Irodalmi Múzeum írásban
lemondott a költői hagyaték átvételéről, ezt
Huszár Sándor őrizte 33 éven át, majd 2019-
ben ismét jelentkezett a kiállítóhely, hogy át-
venné a hagyatékot; megkapta. Ladányi meg-
ítélése kezd a helyére kerülni. Ladányi Mihály
bohém életmódjáról (a bor és a nők szeretete,
a hivatalok utálata, rendszerkritika stb.) volt is-

mert, de két József Attila-díja is jelezte, hogy
magasabb elismerésre is érdemes volt.” – szá-
molt be Juhász István a Ceglédi Városi
Könyvtár irodalmi körének tagja. 
Az ünnepi megemlékezés során megkoszo-
rúzták Orisek Ferenc által faragott szobrot,
majd Ladányi kis házának udvarán visszaem-
lékezést tartottak. Versei a Ceglédi Városi
Könyvtár Irodalombarátok Körének tagjaitól
hangzottak el, Csanád László Csiga pedig dal-
ban mondta el őket. Ezután a soproni Civitas
Pinceszínház társulata adta elő az ’Aki a sön-
tésben ácsorog’ című Ladányi-darabot, amely
1983 óta szerepel a társulat repertoárján.

Csemõ

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
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Íves Zuhanykabin szett
90x90 tálcával: 58.198 Ft/db

10 m2-ként 
Ajándék 
Kőimpregnáló

Falburkoló
fagyálló: 

3995 Ft/m2-től

Mellékbejárati
ajtó 90x210 

tele/félig üveges
kivitelben:

58.855 Ft/db

Monoblokkos Wc
ülőkével, mélyöblítésű, alsó

vagy hátsó kifolyású

29.895 Ft/db

Standard 
maszkolószalagok: 575 Ft/db-tól

Szendvicspanelek
egyedi méretben, 
rövid határidővel 
rendelhető

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

Akció Időtartama: 2020.10.08-10.31-ig
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ogyan élik meg az újszilvásiak a
Covid járvánnyal járó követ-
kezményeket és milyen terhet,
kihívást jelent ez a helyzet az
önkormányzatnak? 
- Az újszilvásiak alapvetően fe-
gyelmezettek és egészséges

mértékben tartanak a vírustól, hiszen ezt ko-
molyan kell venni. Az a tapasztalatom, hogy
itt szabálytartók az emberek, éppen ezért je-
lenleg egy covidos sincs tudomásom szerint
Újszilváson. Az előző, tavaszi hullámban volt
egy fő beteg, egy kórházi dolgozó. Karantén-
ban persze jelenleg is többen vannak, elsősor-
ban külföldi munkavégzés kapcsán. 
Természetesen plusz terhet jelent az önkor-
mányzatnak ez a rendkívüli helyzet. Tavasszal
a veszélyhelyzet idején például polgármesteri
intézkedések történtek a szabályok betartása
érdekében. De most is rendszeres a buszmeg-
állók, padok fertőtlenítése és annak biztosítá-
sa, hogy az intézmények megfeleljenek a ha-
tályos intézkedéseknek. Folyamatosak az in-
tézményekben a tisztító, fertőtlenítő eljárások,
most már az idősotthon kapott központi for-
rásból fertőtlenítő szereket és az óvodába is
lézeres lázmérőt kaptunk. Itt tenném hozzá,
hogy mi már szeptembertől mértük a kicsik
lázát az óvodában az érkezéskor.
A szájmaszk használata nagyon fontos a jár-

vány megfékezése érdekében, ezért az önkor-
mányzat minden újszilvásinak adott maszkot,
2600 darabot osztottunk ki. 
- Úgy tűnik, hogy a határozott lépéseknek és a
lakossági fegyelemnek köszönhetően a koro-
navírus elkerülte eddig Újszilvást, de valami
más is elkerülte, aminek viszont nem örülnek
ennyire a helyiek. Az M4-es útra gondolok….
- Nagy szívfájdalma ez az egész Tápió-menti
térségnek és a mi településünknek is. 30 éve
vártunk a rácsatlakozásra, hogy Szolnok irá-
nyába könnyebben eljussunk. Nem mindegy,

hogy 8 vagy 16 kilométert kell kerülni, hiszen
például a szív- és érrendszeri betegségek kór-
házi ellátását az újszilvásiaknak a szolnoki
Hetényi Géza kórház biztosítja. Emberéletek
múlhatnak 10-15 perc késésen! De mondhat-
nám indokként a munkába, iskolába járók ér-
dekét, vagy azt, hogy több helyi vállalkozás-
nak a telephelye is Szolnokon van. Ennek a
tervezési és végrehajtási hibának a korrigálá-
sa azonban már szerencsére zajlik. Földi
László képviselő magáénak érzi az ügyünket,
tudja, hogy az állampolgároknak és a vállal-
kozásoknak is fontos ennek mihamarabbi
megvalósulása és biztosított arról, hamarosan
elindul rácsatlakozás tervezése.
- Mióta Ön polgármester lett Újszilvás évek
óta „bezzeg” település a térségben >>>

Új sorozatunkban a Dél-Pest megyei
térség településeit mutatjuk be kör-
képszerűen. Elsőként Újszilvás polgár-
mesterét dr. Petrányi Csabát kérdez-
tük a koronavírus jelentette kihívások-
ról, az újszilvási beruházásokról, de be-
szélgettünk arról is milyen a „bezzeg”
település és kik a „szívemberek”…

h

Térségi körkép: Újszilvás
Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft. GÁZKA

ZÁNOK MÁRKASZERVIZE

Tel.: 0
6-53/31

2-485 Mobil: 06-20/9713-873
www.spindelbau.hu
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az innovatív településfejlesztési megoldások
miatt. Milyen tervei vannak a továbbiakra?
- Nem tudom, hogy kívülről ez hogy látszik,
de mi ezért a „bezzeg” helyzetért nagyon so-
kat tettünk. Szerencsés vagyok, mert 1995-
2002-ig jegyzője voltam Újszilvásnak, azóta
pedig polgármestere, tehát az elmúlt évtize-
dek tapasztalatai alapján már jól átlátom a
rendszereket és a lehetőségeket. Mindemellett
persze változnak az önkormányzatok lehető-
ségei. Most a Magyar Falu program pályáza-
tai adnak sokféle támogatási lehetőséget és
minden projekt fontos számunkra, mert a leg-
kisebb beruházás is számít, hozzátesz a falu
élhetőbbé tételéhez.
A fejlesztések fókuszában most a négy éve
épülő uszoda van, ami – reményeink szerint -
két hét múlva a medencék feltöltésével végre
üzembe helyezhető lesz, ezzel indul a terhelés-
mentes próbaüzem. A covid-járvány miatt ho-
zott intézkedések hátráltatták az uszoda átadá-
sát, pedig az iskolánk sportiskolává vált és már
szeptembertől ezen tematika alapján indult az
oktatás. Az iskolánkra büszkék vagyunk, a
gyerekek száma nő, és nemcsak amiatt, hogy a
„Falusi CSOK” igénybevételével fiatal csalá-
dok költöznek a faluba, hanem azért is, mert a
színvonalas oktatás, a kiemelkedő tárgyi felté-
telek és most a sportiskolává válás is vonzó a
környékbeli szülők számára is.
Büszkék vagyunk arra, hogy komoly értéket te-
remtettünk ezzel az uszodával Újszilváson,
amely megújuló energiával működik majd, így
az ország legtakarékosabb uszodái közé fog tar-
tozni. Ha hasznot nem is termel, de úgy gondo-
lom ráfizetés nélkül tud majd működni. Ha ad-
dig nem eszkalálódik a járványhelyzet, akkor

novemberben átadható lesz. Sok személynek
kellene köszönni, hogy ez megvalósulhatott, de
dr. Beck Györgynek külön köszönet jár, mert az
ő támogatása, barátsága nélkül nem jöhetett
volna létre ez a számunkra hatalmas beruházás,
ami – Cegléd mellett – a vízilabda utánpótlás
bázisa lehet 4-5 település részére. 
Néhány projektet felsorolnék, ami a közel-
múltban valósult meg, vagy jelenleg is folya-
matban van: átadásra került a játszótér az
óvoda udvarán, urnafalat és temetői világítás
korszerűsítést valósítunk meg, a Faluház vilá-
gítás korszerűsítése és eszközbeszerzése is
zajlik. Folyamatban van egy minibölcsőde
építése, ennek alapozási munkái megkezdőd-
tek, a sportközpontban pedig egy fallabdázás-

ra alkalmas tornaszoba épül és az orvosi ren-
delő energetikai felújítása is zajlik. Október
22-én adjuk át a megújult piactéri épületet,
amely új fűtési rendszert és nyílászárókat ka-
pott, de új standok, parkolók is létesültek az
50 milliós felújítás során.
- Mi az, amiben Újszilvás példát mutat más
településeknek és mi az, amiben a környező

2700 Cegléd Szabadság Tér. 6. (06 53) 318 568 
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települések vezetői
inspirálják Önt?
- Ez nehéz kér-
dés… Nekem az az
alapelvem, hogy
minden település
más és az ottani
természeti és em-
beri erőforrásokat
kell kihasználni,
azokra kell építeni.
Újszilváson példá-
ul telepítettünk
gyümölcsösöket és
gyümölcslé-feldol-
gozó üzemet, amit
november 30-án
adunk majd át. Je-
lenleg 8 hektár
gyümölcsösünk
van, de amilyen
g y ü m ö l c s ü n k
nincs, azt veszünk
akár Szabolcsból is
és készítünk belőle
egészséges ivóle-
veket az óvoda, is-
kola és az idősott-
hon számára. A he-
lyi adottságokat
kell jól kihasználni,
a helyi vállalkozá-
sokkal együttmű-
ködve. Ha a tehetséges emberek, vállalkozá-
sok és az önkormányzat törekvései, céljai in-
novációs szimbiózisban vannak, akkor a vál-
tozásokhoz könnyebben alkalmazkodunk,
reagálóképes marad a település.
Ha a természeti adottságokat nézzük, ott van
például Csemő példaként, innovatív vezető-
vel, csodálatos múlttal, jelennel és szerintem
jövővel. Azt használták ki, amiben Csemő
különleges és partnerek voltak ebben a vál-
lalkozások és a lakosság. A különböző tele-
pülési szereplők összehangolása terén dr. La-
kos Roland munkája példaértékű.
De említhetnék más polgármestereket is, akik
szívvel-lélekkel vezetik településüket, mert ez
a lényeg! Szívvel kell csinálni! Nyársapát,
Ceglédbercel, Jászkarajenő vezetői mind

„szívemberek” és most Abony is jó kezekbe
került. Ha korábban kerül a polgármesteri
székbe Pető Zsolt, akkor már lenne a 4-es útra
lehajtónk. 
Meg kell tehát találni, hogy melyik település
miben jó, mert valamiben minden térségi fa-
lu, város jó és ebben kell az élen járni, példát
mutatni és közben emberközpontúnak ma-
radni. Nálunk például idén szeptemberi dön-
tése a testületnek, hogy minden újszilvási
születésű gyermek 30 ezer forintot kap kész-
pénzben, vagy ilyen értékű ajándékcsomagot
adunk át, és minden óvodás és iskolás 10
ezer forintot kap beiskolázásra. Kellenek
ezek a döntések ahhoz, hogy a lakosok érez-
zék, tényleg értük vagyunk, támogatjuk őket,
és egyre jobb lesz újszilvásinak lenni.



természet „természete”, hogy ké-
pes arcot változtatni akár órákon
belül. A poszméh persze megun-
ja az egyik virágot és másikra
száll. Ugyanezt megteszi a cit-
romlepke is, bár a mámorosító és

mézes illat legtöbbször tovább marasztal-
hatja, gyorsan öltögetve pödör nyelvét. 
A rókafi még keveset tud a környező világról,
ezért a géppel a nyakában közeledő fotósnak
inkább meglapul. Majd egy-egy mérgezett to-
jás, vagy a veszettség, felnőtt korában pedig a
puskacső lesz kerülendő számára. A bivaly
még mifelénk is előfordul, igénytelen, kiváló
a teje és a sárban, vízben szívesen hűti magát. 
A természet kapukat képes létrehozni. Ezt
az embernek kerülnie kell száraz viharban,
még inkább esős viharban, mert az alapvil-
lám nem válogat, ha tölgyfákat talál. Nem
kímél bennünket sem. Természetfilmekben
tévesen szerepel, hogy azért szereti a tölgyet

a villám, mert sok nedvesség van benne.
Nem! Nagyon magas a biomágnesessége,.. 
Tavaszi és őszi virágzási aspektusa is van a
bakszakállnak. Még ősszel is termel nektárt,
ezért a lepkék sűrűn meglátogatják. 
A természetes horpadás kialakulása talány. Az
viszont biztos, hogy a régen volt gyalogos har-
cokban ilyen mélyedékbe lapulva meg lehetett
menekülni a golyózáporoktól. Nagyon kellett

azonban lapulni, mert az aknavető vagy kézi-
gránát repeszek súlyos sérüléseket okozhattak.
Egyébként a Törteli út mellett és az irsai er-
dőkben történtek ilyen tragédiák a II. világhá-
ború idején is.                           SZABÓ SÁNDOR
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Képekben

A koraősz arcai

a Pótbeporzó?

Rókafi

Aránytalanság?
Nem!

Hűsölés

Citromlepke bakszakállon
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tonságot is. Reméljük, hogy sokáig így fog
maradni, és új színfoltja lesz a városnak az
aluljáró. JUTASINÉ KLEIN KITTI

Pest megye ízei 
GASZTRONÓMIAI KIADVÁNYT jelentetett meg
a megyei önkormányzat Pest megyei ízei
címmel. A könyv összesen 19 ételt, italt, re-
ceptet, gasztronómiai terméket mutat be és
Pest megye csaknem valamennyi tájegysé-
géről válogat. Ceglédről a laska receptje ke-
rült bele a színvonalas – ajándéknak is kivá-
ló – kiadványba.

Megújult MÁV aluljáró
AZ ALBERTIRSAI CÉL – TEGYÜK a Városun-
kat Naggyá Egyesület szervezésében valósult
meg lakossági összefogással szeptember 18-
19-én az albertirsai MÁV aluljáró festése. Az
egyesület vezetői Vámos Róbert művészt ke-
resték meg, aki Dunakeszin is készített ha-
sonló aluljáró „vidámítást”, majd egyeztettek
a MÁV vezetésével és augusztusra sikeresen
engedélyt is kaptak a munkák elvégzésére.
Szeptember közepén, jó időben közel 70
albertirsai lakos vett részt az önkéntes festés-
ben és hagyták kéznyomukat az aluljáró fa-
lain. A város más egyesületeinek tagjai is
(Polka Összefogás Egyesület, Tegyünk
Albertirsáért Egyesület, IFA) részt vettek és
teljes összefogásban valósult meg a kivitele-
zés, ami igazán példaértékű volt.
A festéshez szükséges Hemmax betonfesté-
keket, egy péceli cég a TOOL JÓ Kft. in-
gyenesen ajánlotta fel, ami szintén példás,
mivel így a város határait átlépve tudtak tá-
mogatókat talál-
ni és ezúton is
nagyon köszönik
a cég példamuta-
tó hozzáállását
ehhez a kiváló
kezdeményezés-
hez. A festés
mellett, hamaro-
san megújul az
aluljáró teljes vi-
lágítása és 6 ka-
mera fogja „őriz-
ni” nem csak a
szép festést, ha-
nem a közbiz-

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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21 ember ellen 
emelhetnek vádat

A CEGLÉDI RENDŐRÖK KETTŐT BEFEJEZTEK
a hónapok óta tartó, új pszichoaktív anyag-
gal kereskedő bűnszervezet felszámolását
érintő nyomozások közül és vádemelési ja-
vaslatot nyújtottak be 21 személlyel szem-
ben – közölte a rendőrség a honlapján. A ta-
valy kezdődött felderítés előrehaladtával
gyarapodott az eljárások, a gyanúsítottak, a
vagyonvisszaszerzést célzó lefoglalások szá-
ma, valamint a lefoglalt új pszichoaktív
anyagok mennyisége.
A bűnszervezet felszámolása több felvonás-
ban zajlott, alkalmanként akár több száz
rendőr, több tucat szolgálati autó mozgatásá-
val. – olvasható a közleményben. A most be-
fejezett két eljárás 21 gyanúsítottját Pest me-
gyei és Jász-Nagykun-Szolnok megyei címe-
ken fogták el. Kettő jelenleg is letartóztatás-
ban van, négy ellen bűnügyi felügyeletet ren-
delt el a bíróság. A gyanúsítottak kisebb na-
gyobb tételben adták-vették a kréta, hópihe,
kristály fantázianevű új pszichoaktív anya-
got. Többen jelentős haszonra tettek szert,
miután a drogot a beszerzési ár többszörösé-
ért adták tovább ügyfeleiknek grammonként.
A ceglédi rendőrök több száz intézkedését
tartalmazó, több ezer oldalnyi nyomozati
irattömeget vádemelési javaslattal átadták az
ügyészségnek – írta a rendőrség.

Felszámolt bűnszervezet
A CEGLÉDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG által koor-
dináltan közel 90 rendőr mintegy harminc
szolgálati autóval szállt meg több helyszínt
Pest, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok
megyében, hónapokig tartó felderítő munka
előzött meg – olvasható a rendőrség honlap-
ján. A bűnszövetségben elkövetett új pszicho-
aktív anyaggal visszaélés bűntettének gyanú-
ja miatt folyamatban lévő eljárás 2020. októ-
ber 6-ra jutott abba a stádiumba, hogy meg-
szervezhető és kivitelezhető volt a rajtaütés.
A hajnalban indított, egy időben három me-
gyét érintő, kilenc helyszínen végrehajtott ak-
cióban megközelítőleg 90 rendőr közel 30

szolgálati autóval, kutyákkal, digitális spekt-
rométerekkel felszerelkezve vett részt. A
rendőrök 12 embert előállítottak, a gyanúsí-
tottak száma jelenleg 11. Hat – köztük két,
őrizetbe vett – gyanúsítottal szemben bűnszö-
vetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal
visszaélés bűntettének, három gyanúsítottal
szemben új pszichoaktív anyaggal visszaélés
bűntettének, két gyanúsítottal szemben pedig
kábítószer birtoklása vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt folytatja le a további eljá-
rást a Ceglédi Rendőrkapitányság.

Eltűnt és előkerült fiúk
ELŐKERÜLTEK AZOK A TÉRSÉGBEN eltűnt fiúk,
akiket napokon át keresett a rendőrség és a la-
kosság. Patai Zoltán 11 éves kisfiú ceglédi
otthonából tűnt el, amikor egy közeli kisbolt-
ba indult kenyeret venni. A rendőrség körözést
adott ki és kérte a lakosság segítségét is. Az
információk szerint a kisfiú egészségesen elő-
került. Egy nagykőrösi 16 éves fiút is kerestek
szülei: Gyovai Márió október 7-én reggel el-
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ment az iskolába, de nem ért oda. Néhány nap
múlva az idősebb fiú szülei közleményben je-
lezték, hogy a fiatalember épségben előkerült. 

Dermesztő száguldás
A VEZESS.HU INTERNETES OLDAL számolt be
arról a videó felvételről, melyen két autós nem
csak gyorsan, hanem életveszélyesen közleke-
dett az M4-esen Abony térségében. Mint írja a
szerző „jobbról balról, a murvát majdnem
megcsípve, láthatóan határon autózva ez simán
közveszélyes őrület. Ez az eset az M4-es autó-
úton történt velünk vasárnap délután, Abony
térségében. Nagyon felháborítónak tartom,
mert ha egy kezdő
gépkocsivezető ül a
kormány mögött és
megijed, az beláthatat-
lan következménnyel
járhatott volna. Ezek
az autók valószínűleg
versenyeztek és igen
nagy sebességgel szá-
guldoztak, megszegve
több KRESZ szabályt.
Velem és feleségem-
mel utazott 15 éves fi-
unk is, ezért számomra
nagyon ijesztő volt ez
a helyzet.” – írta a fel-
vételt készítő autós.

Autós 
üldözés 

A CEGLÉDI JÁRÁSI
ÜGYÉSZSÉG indítvá-
nyozta egy férfi letar-
tóztatását, aki korábbi
munkaadóját lopta meg
és azután az őt üldöző
rendőröknek sem akart
megállni. A férfi és csa-
ládja egy tanyán élt és
dolgozott Törtelen.
Munkaadója október 2-
án elbocsátotta, és el-
küldte a tanyáról, mert

nem volt vele megelégedve. Az elkövető ugyan
ekkor valóban elment, de még aznap este visz-
szatért és a tanyához tartozó egyik kisteherautó-
ba bepakolta a gazdasági épületben tárolt, két és
félmillió forintnyi gépet és szerszámot, majd
azokat az autóval együtt ellopta. A cselekmény
miatt a rendőrség a férfi és a jármű körözését is
elrendelte. Október 7-én a VÉDA rendszer je-
lezte, hogy a jármű Jászalsószentgyörgy közelé-
ben halad. A Jászberényi Rendőrkapitányság be-
osztottjai felkutatták és üldözni kezdték az elkö-
vető által vezetett autót. Hosszabb üldözés után
a rendőrök – útvonalzárást alkalmazva – elérték,
hogy a férfi megállt, majd a gépkocsiból ki-
ugorva megpróbált elmenekülni, de sikertelenül.



Közúti balesetek
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE szeptember 19-én
délelőtt a Budai úton a város és a Termálfürdő
között. Az érintett külterületi útszakaszon 90
km/óra a megengedett maximális sebesség. A
három gyermekét szállító anyuka nagy ívben
fordult volna be járművével az egyik mellék-
utcába, amikor a szemből érkező, homokkal
megrakott futót vontató másik – középkorú
férfi által vezetett – személyautó nekiütközött.
A helyszíneléshez rendőrök és mentők is ér-
keztek. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtala-
nították a gépjárművet, majd átvizsgálták és
biztosították a helyszínt. Elsődleges informá-
cióink szerint személyi sérülés nem történt, de
a családot kórházba vitték kivizsgálásra.

KIGYULLADT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI szept-
ember 14-én délután Törtel külterületén. A
tűzoltók kiérkezésekor a gépkocsi már teljes
egészében égett, a tűz átterjedt az autó mel-
letti 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. 

BÁLÁK BORULTAK A KERÉKPÁRÚTRA Ceg -
léden, a Béke téren szeptember 25-én, ami-
kor kanyarodás közben egy teherautó „el-
vesztette” rakományát. Egy éppen arra járó
kerékpáros férfi a helyszínen elmondta: sze-
rencséje volt, mert egy perccel a baleset előtt

ment át a bicikliúton. A teherautó sofőrje
traktor segítségével gyűjtötte össze a leesett
rakományt és takarított össze, de úgy tűnik a
rögzítés nem volt az erőssége, mert a hely-
színt elhagyva nem is olyan messze a város-
ban újabb bálákat hagyott maga után.

ITTAS SOFŐR OKOZOTT BALESETET szeptem-
ber 20-án este Cegléd és Nagykőrös között.
A férfi és utasa is nagy mennyiségű alkoholt
fogyasztott. A Vett útról kisteherautóval
nagy sebességgel érkezve áthajtottak a 441-
es főúton és a teljes rakománnyal a túlolda-
lon található utánfutó kölcsönző telephelyre
csapódtak be. A balesetben több utánfutó
összetört, a kaput és egy lámpát is kidöntöt-
tek, a kisteherautó a feje tetejére borulva állt
meg. Az autóban utazók könnyebb sérülése-
ket szenvedtek, a mentők kórházba vitték
őket. Az anyagi kár jelentős. – tájékoztatott
Csámpai Attila tű. százados a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei
szóvivője. 
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Balesetek a 311-es úton
SÚLYOS BALESETHEZ RIASZTOTTAK szeptem-
ber 30-án délelőtt a 311-es úthoz. A helyszín-
re Tápiószőlős és Cegléd között nagy erőkkel
indultak el a tűzoltók két autóval, a mentők
két rohamkocsival. A kiérkező egységek a
rendőrök vezetésével járták be a környéket,
de jó ideig nem találták a baleset helyszínét.
Először az is felmerült, téves a riasztás, csak
később gyalogosan pásztázva akadtak egy
féknyom alapján a mély árokba fordult autó-
ra, melyben idősebb tápiószelei házaspárt ta-
láltak beszorulva. A jármű utasait feszítővágó
segítségével szabadították ki a tűzoltók, majd
az autót áramtalanították és kihúzták az árok
szélére. A kimentett párt a mentők súlyos sé-
rülésekkel kórházba szállították. 

UGYANEZEN A NAPON REGGEL KÉT személy-
gépkocsi ütközött össze a 311-es út 18-as ki-
lométerénél, Tápiószőlős közelében. Az ösz-
szetört autók forgalmi akadályt okoztak. A
ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították
és átvizsgálták a járművet, majd biztosítot-
ták a helyszínt. – tájékoztatott Csámpai
Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei szóvivője.

ÁROKBA BORULT EGY TEHERAUTÓ október
12-én hétfőn reggel a 311-es út 20-as kilo-
méterénél, Tápiószőlős közelében. A teher-
gépkocsinak a szállítmánya liszt volt, a te-
herautó forgalmi akadályt nem okozott. A
ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították
és átvizsgálták a járművet, majd biztosítot-
ták a helyszínt.

Nyílászáróra gyűjtenek 
a csemői családnak 

OKTÓBER 7-ÉN ÉGETT LE EGY CSALÁD háza
Csemőn, a Homok utcában. A tűzoltók kiérke-
zésekor a ház egy szobája égett, a tűz átterjedt
az épület tetőszerkezetére is. A 70 nm-es ház
ideiglenesen lakhatatlanná vált. Obradovic
Balogh Kata gyűjtést indított a család megse-
gítésére, elsősorban ablakok cseréjére. „Cse -
mői leégett házba nyílászárókat keresünk! Egy
ceglédi baráti kör felajánlotta 2 héten belül le-
gyártja a nyílászárókat! Holnap megyünk fel-
mérni a méreteket pontosítani! Cegléd a szülő-

városom tele van jobbnál jobb emberekkel!
Szeretem ezt az összefogást! Boldog vagyok!
Hinni kell valamiben, hogy igenis vannak még
jó emberek és léteznek csodák! Azért itt is ké-
rem a segítséget, mert biztosra kell menni,
nincs más opció! Jönnek a mínuszok, ez a pri-
oritás! Jön a hideg és 5 gyerek az, akinek meg
kell oldani a lakhatását! Szorgalmas becsüle-
tes család! Nincs alkoholizálás, csak újrater-
vezés! Aki teheti MOST kell a segítség! Fog-
junk össze!” – írta a ceglédi hölgy, és hozzáte-
szi: örömmel fogadnak bontott nyílászárót is,
ha használható. Információ: Tel: 707258303
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Társaságunk a
DTkH Duna-
Tisza közi Hulla-
dékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
hulladékgazdál-
kodási közszol-

gáltatóként látja el a Duna-Tisza közi térség
északi részének közel 100 településén a kelet-
kező települési szilárd hulladék gyűjtését, szál-
lítását és kezelését.

Nagykőrös hulladékudvar nyitva-tartása
Kecskeméti út

csütörtök: 800 - 1600

péntek: 800 - 1600

szombat: 800 - 1600

A hulladékudvarokban a háztartásokban kelet-
kező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét,
munkatársaink abban az esetben tudják teljesí-
teni, amennyiben a behozni kívánt hulladék
megfelelően szétválogatásra került. 

FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele
minden olyan lakos számára térítésmentes,
aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft. szol-
gáltatási területéhez tartozó településre vo-
natkozó lakcímkártyáját, a hulladékszállí-
tási számláját (vevőazonosító igazolására)
és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, át-
utalási megbízás).
Fenti dokumentumok bemutatása a hulla-
dék elhelyezésének kötelező adminisztráci-
ójához szükséges, annak hiányában a hulla-
dékot nem áll módunkban átvenni!
A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alap-
ján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, me-
lyek betartását kiemelten kérjük.

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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