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A koronavírus járvány második szakaszában meredek emelkedést mutat a Covid-fertőzöttek és
ezzel együtt a karanténba helyezettek száma is
Cegléden és a környező városokban. A cegled.hu
adatai szerint lapzártánk idején november 9-én
218 fő van járványügyi zárlat alatt (igazolt beteggel találkozott), 99 fő van járványügyi elkülönítés
alatt (igazolt beteg, otthonában) Cegléden. Nagykőrösön 41 fő koronavírusos és 57 fő járványügyi
zárlat alatt lévő kontaktszemélyről számol be a
város közösségi oldala, míg Abonyban 20 fő volt
igazolt beteg és 51 fő kontaktszemély.

b

ekapcsolódott a Pest megyei és budapesti COVID-betegek ellátásába a ceglédi kórház is – Kásler
Miklós, az EMMI miniszterének utasítása szerint. Az emberi erőforrások minisztere döntése
értelmében, ha az első körben lévő budapesti kórházak megtelnek, akkor a központi régióból
Ceglédre is megindul a „koronás” betegek szállítása, ahol a 740-ből, 148 ágyat kell erre biztosítani. Cegléden
nem volt gond a szabad ágyak biztosítása, mert a 14 osztályon eddig is üres volt az ágyak 20-30 %-a, átcsoportosítással oldották meg, hogy egy-két elkülönített osztályon biztosítsák az üres ágyakat az ide irányított COVID-betegeknek.
A járvány intenzív terjedése miatt egy hét alatt betelt a ceglédi kórház kapacitása.
Dr. Pusztai Dezső a Toldy Ferenc kórház igazgatója az Infórádiónak nyilatkozott: „Inkább az emberi erőforrás a szűk
keresztmetszet, egyelőre bírjuk, és bízom abban, hogy ilyen
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Koronavírus a
kézilabdásoknál

nagy számban nekünk nem kell lélegeztetésre szoruló betegeket fogadni. Félünk, hogy
egyre több beteg lesz, erre vagyunk felkészülve, de ha nem tudunk majd több embert
fogadni, akkor jelezzük a központi ágynyil- HAT SZEMÉLYNEK LETT POZITÍV a koronavívántartónak, illetve a mentőszolgálatnak” – rus tesztje a ceglédi férfi kézilabda csapatnál, ezért felfüggesztették az edzéseket és
mondta a kórházigazgató. Kiemelte,
a csapat egésze – úgy is mint kontakthogy két hétig most nagyon nehéz
lesz, aztán bíznak abban, hogy csak
személyek – önkéntes karanténba
9
1
id
vonult. „Sajnálattal tájékoztatjuk
„szelídülni” fog a járványhullám.
v
o
c
szurkolóinkat, hogy bár klubunk minden tőle telhetőt megtett a vírus elkerülése érdekében, sajnos az Orosháza mérkőzést követő héten egy-két játékosunknál
Covid 19 tünetek jelentkeztek. Ezért egyesüPETŐ ZSOLT ABONY POLGÁRMESTERE is letünk a hét elején koronavírus tesztet csiCovid fertőzött, a vírusteszt eredményének náltatott amely során nálunk is pozitív eredkézhezvétele után így tájékoztatta a lakos- mények születtek, öt játékosnál (Rózsavölságot: „A hivatalos híradások szerint Euró- gyi, Németh, Gyene, Peszeki, Spekhardt) és
pában ezen belül Magyarországon is roha- egy stábtagnál (Tóth Z.)” – írták a szurkomosan növekszik a Covid-19 vírussal fertő- lóknak a csapat közösségi oldalán.
zöttek száma. A hatósági intézkedések, a közösségi és egyéni védekezés ellenére a járvány mindannyiunkra valós veszélyt jelent.
Én sem vagyok ez alól kivétel. Múlt héten
észlelt tüneteim után házi karanténba vonultam, majd a vírusteszt elvégzését követően
INNOVATÍV
mai napon hivatalosan is értesültem a fertőFOGÁSZAT
zöttségemről. A járványügyi elkülönítés ideA-TÓL Z-IG
jén Dr. Egedy Zsolt általános alpolgármester látja el a helyettesítésemmel kapcsolatos > Fogágybetegségek kezelése
feladatokat. Én magam otthonról segítem az > Esztétikus fogtömések, fogpótlások
önkormányzati munkánk folyamatos ellátá- > Fogsorok készítése
sát. Kérek mindenkit, hogy az egyéni véde- > Implantológia
kezési szabályok betartásával (maszkviselés- > Fogsebészet
sel, távolságtartással és gyakori kézfertőtle- > Fémmentes fogpótlások
nítéssel) tegyen meg mindent a vírus közöszirkonkerámiából rövid határidõvel
ségi terjedésének megakadályozásáért! Vi- > Digitális röntgen diagnosztika
gyázzunk egymásra!” – írta a polgármester. > Gyermekfogászat
> Fogszabályozás felnõtteknek is
KÖZLEMÉNY JELENT MEG CEGLÉD város hi- > Garanciavállalás
Dr. Dombi Ábel,
vatalos oldalán arról, hogy Dr. Csáky
Dr. Makai-Magoss Ágnes
András, Cegléd polgármestere az új típusú
koronavírus által okozott megbetegedésben
Kövess minket a Facebookon
és Instagramon is!
szenved. „Az Önkormányzat a Polgármester
Bejelentkezés csak telefonon!
úr távollétében is működik, a Ceglédi Közös
Cegléd, Csíkos szél 9.
Önkormányzati Hivatalban a munkavégzés
Tel.: 06-30/913-8226
folyamatos. Az általános helyettesítést Hedombidentalcegled@gmail.com,
gedűs Ágota alpolgármester asszony látja
www.dombi-dental.hu
el.” – szól a közlemény.

Covid-fertőzött
polgármesterek

Kerékpárút épül
Nagykőrös és Cegléd között

MEGKAPJA A SZÜKSÉGES FORRÁST Nagykőrös Város Önkormányzata, mint gesztor a
Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös közötti kerékpárút megépítésére, az erről szóló kormányrendelet megjelent a Magyar Közlönyben. A
tervek rendelkezésre állnak, a feltételes közbeszerzés lezárult, jövőre indul a beruházás.
– jelentette be a jó hírt Földi László országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.
Dr. Czira Szabolcs nagykőrösi polgármester
az önkormányzat támogatásával sikeres pályázatot nyújtott be, melynek keretében a
Gál kastélyig megvalósult a beruházás. Jövőre pedig kezdődhet a teljes szakasz építése, a Cegléd-Nagykőrös kerékpárút kivitelezés projekt megvalósítása érdekében 1
152 799 514 forint összegben ad ki Támogatói Okiratot Nagykőrös Város Önkormányzata számára az innovációért és technológiáért felelős miniszter.

Térségi pályázati sikerek

ÖZÖNLIK A TÁMOGATÁS AZ EDDIG – pályázati szempontból – nehezebb sorsú Pest
megyébe: 78 nyertes pályázat révén a megyébe többszáz millió forintnyi vállalkozásfejlesztési forrás érkezik, már megjelent
a 2,5 milliárdos regionális fejlesztési keret
pályázata és két térségbeli település is nyert
pályázatot.
Földi László országgyűlési képviselő a közösségi oldalán közölte a jó hírt: „több
mint 200 millió forint érkezett a térségbe,
ugyanis újabb 78 cég nyert el több mint 2
milliárd forintot a Pest megyei vállalkozások eszközberuházásait támogató pályázati
felhívás utólagos keretemelésének köszönhetően. Ezzel egyidőben megjelent az új regionális fejlesztési pályázati lehetőség 2,5
milliárd forintos keretösszeggel a nagykőrösi, a ceglédi, a nagykátai és szobi járás
vállalkozásai számára.” A képviselő egy
korábbi bejegyzésben a Magyar Falu Program térségi nyerteseiről is beszámolt:
Csemő közösségi ház építésére 49,5 millió,
Kocsér szolgálati lakás felújítására csaknem 14,5 millió forintot nyert.

Felújítják a Kossuth Gimnáziumot

JÖVŐ ÉVTŐL MEGKEZDŐDHET A LEROMLOTT állapotú, régóta renoválásra váró Ceglédi
Kossuth Lajos Gimnázium teljes felújítása. Október 27-én a Magyar Közlönyben jelent meg
az előkészületekről szóló kormányrendelet. A fenntartó Ceglédi Tankerületi Központ a kiviteli terveket már elkészítette és most a beruházás előkészítése következik, melynek határideje a kormányrendelet értelmében 2021. január 31, így valószínűsíthető, hogy jövőre elindulnak a beruházás munkálatai.

6

Nagy siker a Dél-Pest
Megyei Panoráma

AZ IDÉN MÁRCIUSTÓL NAGYKŐRÖSÖN,
Abonyban, Csemőben, Jászkarajenőn, Kocséron, Kőröstetétlenen, Nyársapáton, Törtelen, Újszilváson 20.000 példányban megjelenő Dél-Pest Megyei Panoráma főszerkesztője Krizsán Ervin a térségben több települést
meglátogatott, egyeztetés és terjesztési ellenőrzés céljából. Nagykőrösön dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármesterrel találkozott október
utolsó napjaiban. Az elmúlt hónapok tapasztalatainak kifejtése mellett Krizsán Ervin
hangsúlyozta: „Célunk, hogy Nagykőrös fontosabb híreit kivigyük a térségbe és viszont, a
térségi települések híreit is elhozzuk a városba. A lap ingyen kerül minden postaládába,
de más ingyenes nyomtatványokkal, ezért a
megjelenéskor érdemes keresni a lakosságnak.
A legutóbbi lapszám a cegledipanorama.hu
oldalon is lapozható, aki pedig szeretne a lapunkkal kapcsolatba lépni az info@cegledipanorama.hu email címen teheti meg.”
Abonyban Lőrinczy Veronika sajtóreferenssel közösen végeztek ellenőrzést a városban. „Meglepően jó tapasztalatokkal
tértünk haza, mert a megkérdezettek jelentős többsége azt mondta, hogy megkapja a
lapot és olvassa is, valamint tetszik neki az
ingyenes újság, mely havonta egy alkalommal jut el az összes abonyi háztartás
postaládájába. Ettől a hónaptól kezdve
abonyi híreket is olvashatnak ebben a sajtóorgánumban is az abonyiak, a megszokott regionális hírek mellett.” – számolt be
abony.hu a látogatásról.

Újra képernyőn
Terecskei Rita

NOVEMBER 15-ÉN HÍRESSÉGEKKEL rajtol a
Farm VIP a TV2-n. A ceglédi Terecskei Rita
a Zanzibár énekesnője sokáig távol tartotta
magát a médiától, mostanáig. A Farm VIP
műsorára nem tudott nemet mondani. A műsor főszereplői ismert emberek, akik a modern világ kényelmét feladva leköltöznek egy
vidéki nagybirtokra, ahol önellátóan és önfenntartóan, nomád és sokszor embert próbáló körülmények között kell boldogulniuk.
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Nagykõrös

„Ahol a hősöket
nem felejtik…”

NÉMA FŐHAJTÁSSAL, MÉCSESEKKEL, virággal emlékeztek a nemzeti gyásznap estéjén,
november 4-én, az 1956-os forradalom és
szabadságharc leverésének 64. évfordulóján,
a Nagykőrösi Büszkeségponton. Nagykőrös
Város Önkormányzata és a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal képviseletében koszorút
helyezett el dr. Czira Szabolcs polgármester,
dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester és dr.
Nagy Lajos jegyző.

Földi László Nagykőrösön

NAGYKŐRÖSRE LÁTOGATOTT FÖLDI LÁSZLÓ,
országgyűlési képviselő, hogy a településen
megvalósuló beruházásokról tájékozódjon,
megtekintse azokat. Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármesterrel elsőként az elkészült kerékpárúthoz mentek ki. A Magyar Kormány
200 millió forinttal támogatta a beruházást
dr. Czira Szabolcs polgármester sikeres pályázatának köszönhetően. Nagy segítség ez

a fejlesztés mind a Bokros dűlő, mind a
Tázerdő dűlő lakóinak, hiszen egészen a Gál
kastélyig megépült a kerékpárút. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy ez egy nagyon fontos és szükséges infrastrukturális
beruházás volt, melyhez jelentős kormányzati támogatást sikerült megnyerni.

Újabb pályázati siker a
nagykőrösi tűzoltóságon

NÉGYMILLIÓS PÁLYÁZATI SIKER eredményeként a Nagykőrösi Önkormányzati Tűzoltóság felszerelésállománya egy 18,8 kg-os LUKAS típusú feszítő-vágó berendezéssel gazdagodott. Dr. Körtvélyesi Attila, az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös elnökének
Ézsiás László tűzoltóparancsnok mutatta be

az eszköz használatát. A speciális könnyűfém ötvözetből készült eszköz formatervezett, kifáradásmentes munkát tesz lehetővé.

Fél milliárdos projekt
Nagykőrösön

MEGKEZDŐDÖTT NAGYKŐRÖS CSAPADÉKVÍZelvezető hálózatának fejlesztése a csapadékvíz átemelő műtárgyak felújításával, meglévő csapadékvíz hálózat öblözeteinek bővítése keretében nyílt és zárt elvezető szakaszok
és folyókák építésével és a Ceglédi úti zárt
csatornaszakasz rekonstrukciójával. A megvalósítás tervezett összköltsége bruttó
406.206.210.- Ft a megítélt támogatás bruttó 287.114.053.- Ft. A kivitelezést a Ceglédi úton tekintette meg dr. Czira Szabolcs
polgármester és Szilágyi Csaba műszaki irodavezető. Ezen a megvalósítási helyszínen a
korábbi zárt csatornaszakasz cseréje volt
szükséges, a beruházás a város számos helyszínét érinti, megvalósulása a jövő évre is áthúzódik.
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Felüljáró felújítás

A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. tájékoztatása szerint a Jászberényi úti felüljáró
felújításának kivitelezési munkái 2020. november 11. 9 órakor megkezdődnek, a munkák
várhatóan 2020. december 11-én fejeződnek
be. A munkálatok végzésének idejére a gépjármű- és kerékpáros forgalom számára teljes
útzár kerül bevezetésre. A gyalogos forgalom
elől az átépítéssel érintett szakasz nem kerül
lezárásra, az áthaladás részükre biztosított
lesz. Az építés teljes ideje alatt a gépjárműforgalom a csatolt térképen látható terelőúton
lehet közlekedni, az alábbiak szerint:
* A 311 sz. főút (Jászberényi út) a Malomtó
szél utcai körforgalomtól a Posta dűlőKosárhegyi utcai csomópontig a gépjármű
forgalom elől lezárásra kerül;
* A 311 sz. főút (Jászberényi út) lezárt szakaszának terelőútjaként a 4. sz. főút
(Széchenyi u.) – 3116 j. (Külső Kátai út) –
Ipartelepi út/M4 melletti 1. sz. szervízút
útvonal kerül kijelölésre;
* Az Ipartelepi és Malomtó szél utakon

súlykorlátozás kerü bevezetésre: a 7,5 tonna feletti nehézgépjárművek behajtása
ezekre az utakra csak célforgalommal lesz
engedélyezett;
* Az M4 autóúton Szolnok irányából érkező, Cegléd-Dél/Nagykőrös irányú fogalom számára a 4. sz. főút kerül terelő útként kijelölésre;
A Cegléd, Autószervíz buszmegállók az építés idejére ideiglenesen áthelyezésre kerülnek az Ipartelepi út Infineon Technologies
AG ceglédi üzeme előtti szakaszra. A terelés
következtében – a főút forgalma és a helyi
adottságok ismeretében – feltehetően menetidő meghosszabbodással kell számolni,
akár csúcsidőn kívül is.
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Bölcsőde épül

TÖBB MINT 500 MILLIÓ FORINT értékben
épülhet új bölcsőde Cegléden a Nefelejcs utcában. Pest megye által kiírt bölcsődefejlesztési pályázaton Cegléd Város Önkormányzata is nyert, így megépülhet a Nefelejcs utcában egy 4 csoportszobás,
481 m2 hasznos alapterületű bölcsőde.
- Ez a fejlesztés az itt lakó, illetve a későbbiekben
ide költöző fiataloknak és
családoknak is könnyebbé
teszi az életét. Köszönjük
Földi László országgyűlési képviselő úrnak a
támogatást! – mondta el Kónya Ágnes a terület önkormányzati képviselője.

Megújult a Turini
emlékoszlop

ELKÉSZÜLT A REFORMÁTUS NAGYTEMPLOM
mellett lévő Turini emlékoszlop felújítása. A
fémmázas pirogránit oszlopot 2002-ben készítette Varga Gábor és Rontó Péter Pál, a
turini út 125. évfordulójára. Most az önkor-

mányzat megrendelésére 2 millió forintból
teljesen megújult az időjárás vasfoga által
igencsak kikezdett köztéri műtárgy.
- A legfelső és a legalsó elemet egy az egyben cseréltük – tájékoztatta lapunkat Rontó
Péter Pál keramikus a helyszínen. – A középső rész hajszálrepedéseit kivéstem és műgyantával pótoltam, végül az egész oszlop
kap egy bronzos fémes színezést, amitől teljesen megújul a felület. Ha télire letakarják
és nem fagy szét a szobor a hajszálrepedésekbe befolyó víztől, akkor 10-15 évig is
ilyen szép maradhat.

Kitüntetések

AZ IDEI RENDHAGYÓ ÉV MIATT az október
22-ei testületi ülés előtt adták át a Gubody-díjat Csurgai Ferenc szobrászművésznek (képünkön). Az alkotó a betonszobrászat hazai
specialistája. Kurzust vezet több művészeti
egyetem szobrász és formatervezési tanszékén. Festészeti, fotóművészeti, formatervezői,
fényművészi munkássága is kiemelkedő.
Csurgai Ferenc ezer szállal kötődik Ceglédhez, óraadóként és a Benedek Péter rajzkör aktív tagjaként is élete fontos helyszíne
a Kossuth Gimnázium. Lelkes támogatója és
tagja a Ceglédi Alkotók Egyesületének.
Ugyancsak az ülésen köszönték meg az önkormányzat nevében Dr. Füle Lóránt gyermekorvosnak az egészségügyi alapellátásban szeptember 30-ig végzett munkáját.
Brunszvik Teréz-díjukhoz szintén az ülés
elején gratuláltak Rimóczi Sándornénak és
miniszteri elismeréséért Téren Gizella
Gyöngyi óvódapedagógusnak.
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Kiss Attila Andor
nemzetközi sikere

A CEGLÉDI KISS ATTILA ANDOR a szegedi Bartók Béla Művészeti Kar másodéves
hallgatója az október 16-18 között megrendezett 8. Lav Mirski Nemzetközi
Énekversenyen
vett
részt és kategóriája első
díját hozta el. A horvát
versenyt idén online
rendezték meg, Andor
Caccini Amarillijét és
Puccini Turandot-jából
Kalaf áriáját adta elő.
– Fiatalkorom nagy részét Cegléden töltöttem, ahol a Tiszán innen Dunán túl című
népdaléneklési versennyel kezdtem a pályát. Közben jártam versmondó versenyekre, énekversenyekre. De az igazi áttörést a
Gigasztár nevű ceglédi verseny hozta. Azóta szárnyalok, többször magyar nótában,
népdalban és operettben is megmérettettem

magam nemzetközi szinten, minden alkalommal elhozva az első vagy második helyet. Az operára tavaly ilyenkor találtam
rá, amikor is fel vettek az SZTE BBMK
szakára – mesélte Kiss Attila Andor a
delmagyar.hu-nak.

Miniszteri elismerés
a Várvag Kft-nek

MINISZTERI ELISMERÉST KAPOTT a ceglédi
önkormányzati városgazdálkodási cég, a
Várvag Kft. a közfoglalkoztatási programban való
sikeres részvételéért. A
díszoklevelet a cég ügyvezetője, Mótyán Krisztián
vette át. Cegléden mintegy
70 közfoglalkoztatott dolgozik a város szépítésén,
tisztán tartásán. A díjhoz 10 millió forint is jár,
amiből a Várvag Kft. a közfoglalkoztatás során használt gépparkot szeretné bővíteni. CTV.HU

Erősítse immunrendszerét a

Klément Borház
100%-os szűretlen gyümölcsleveivel!
Megtalálhatja köztük a kedvenceket:

 Homoktövis-Alma
 Cékla-Alma  Multivitamin
 Birs-Alma  100% Almalé

Jöjjenek be boltjainkba és kóstolják meg vitaminbombáinkat!

MINTABOLT

Cegléd, Árpád utca 21.

Nyitva tartás: kedd-péntek 10-18,
szombat: 8-1300
Vasárnap és Hétfő zárva

Facebook: Klementcsaladiboraszat
Instagram: klementborhaz
E-mail:
klementborhazleuzem@gmail.com
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Pest Megye Szépei

CEGLÉDI VERSENYZŐI IS VANNAK A NEGYEDIK alkalommal megrendezett Pest Megye Szépe Választásnak. Détári Virginia és Fehér Fanni is bejutott a szakértő zsűri által kiválasztott 14 legszebb Pest megyei hölgy közé. A verseny résztvevői felkészítő napon, yacht-os
fotózáson és zsűri előtt castingen vettek részt, de tánctanár is foglalkozik a résztvevőkkel.
A verseny közönségszavazása elindult: 2020. november 4-étől 2021. január 3-ig kizárólag
a Pest Megye Szépe oldalon közzétett döntős hölgy fotójára elért szavazatok-kedvelések (az
összes reakciók) érvényesek. Virginiának egyszer már a fejére került a szépségkirálynői korona – egy másik versenyen idén augusztus végén. Az első alkalommal megrendezett 4. Alföld Szépe Szépségverseny győztese lett a 23 éves ceglédi lány.

Új Cegléd térkép kapható

A TOURINFORM IRODÁBAN MÁR KAPHATÓ Cegléd város
2020-as
kiadású
széthajtható térképe,
mely tartalmazza a
fürdő környékén található utcákat is.
A turisztikai térkép
tartalmazza a helyi
látványosságokat:
fürdőket, templomokat, múzeumokat,

természeti látnivalókat és sportlétesítményeket, de az aktív turizmus kedvelői számára a
kerékpárutakat is. A
Tourinform irodába
újabb ajándéktárgyak is érkeztek:
kézműves kerámiatálak és bögrék, de
tűzzománc ékszerek,
Cegléd címeres borospoharak, ólomkatonák és egyéb ajándéktárgyak is megvásárolhatók az irodában.
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Abony

Vigyázzunk egymásra!

AZ ABONYI VÁROSKAPURA ÚJ MOLINÓ került, „Vigyázzunk egymásra!” felirattal. Pető
Zsolt Abony polgármestere azt kéri a lakosságtól, hogy saját maguk, szeretteik, ismerőseik, a lakosság érdekében továbbra is tartsák be az előírásokat az abonyiak. Az Operatív Törzs ajánlásának megfelelően viseljenek az előírt helyeken arcmaszkot, tartsák be
a másfél méteres védőtávolságot és gyakran
mossanak kezet, valamint tartsák be a rendkívüli jogrend miatt hozott intézkedéseket.

Sikertörténet a „Szeretlek
Abony” maszk

AZ ABONYIAK KÖRÉBEN RENDKÍVÜL népszerű lett a „Szeretlek Abony” emblémával
ellátott maszk, melyet az egyik abonyi kisboltban és online rendeléssel is meg lehet
vásárolni. A feliratos maszk ötlete Izsó
Balázs (Képünkön a nemes felajánlást tevő
abonyi vállalkozó unokái körében) külsős
bizottsági elnökhelyettestől származik, viselése az összetartozás jó érzését is jelenti
egyben a használójának. Már több százat
értékesítettek ezekből az arcmaszkokból,
sőt utángyártást is kellett kérni, és adomány is lett belőle.
A közelmúltban Retkes Tamás az abonyi
koronavírus elleni védekezés számlájára egy

nagyobb pénzösszeget utalt át, melyből kérésének megfelelően szájmaszkok kerültek
megvásárlásra, melyeket az abonyi iskoláknak küldött el Pető Zsolt polgármester. A
„Szeretlek Abony” feliratú maszkok Abony
négy oktatási intézményébe kerültek.

Pályázati sikerek

SIKERESEN SZEREPELT TÖBB ABONYI vállalkozás is Pest megye eszköz és telephelyfejlesztési pályázatán, összesen 158.353.882
forintot nyert négy abonyi cég. Ahogyan
Pető Zsolt polgármester többször is kiemelte, a város fejlődésének kulcsa a helyi
gazdaság fejlődése, a helyi munkalehetőségek bővülése. Gratulálunk a pályázati források elnyeréséhez! Sikeres megvalósítást
kívánunk!
Nyertesek: Mori-Tech Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság 48 694 800 Ft, SGN-STEEL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság 57 631 503 Ft, TALPID Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 41 701
000 Ft, BARILLA WOOD Faipari és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
10 326 579 Ft.

Megnyitott az Abonyi
Parkerdő

A NYITÁS ELŐTTI ABONYI PARKERDŐRŐL
előző lapszámunkban beszámoltunk, azóta
már néhány hete birtokba is vehették az
abonyiak. Járdány Vanda települési képvise-
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lőasszony, a Parkerdő ötletgazdája, a fejlesztések segítője lapunknak elmondta, hogy
az Abonyi Parkerdőt az 1970-es években telepítették abonyiak abonyiaknak.
- Nagy szívfájdalom volt, amikor 8 évvel ezelőtt az erdő területén működő Vadaspark a
sok-sok állattal együtt elköltözött tőlünk.
Azóta a Parkerdő egy nem látogatható körbekerített terület volt, az ABOKOM Nonprofit Kft vigyázott a faállományra, takarították az erdőt, de ezen kívül semmi nem
történt vele. Októberben az új városvezetés
eltökélt szándéka volt, hogy a hét hektáros
erdős parkos területet újra megnyitja az
abonyiak és a térség lakói számára. Első lépésként feltérképeztük a parkerdő fáit, tisztásait, kijelöltük azokat a területeket, amelyeket hasznosítani szeretnénk. Az ötletet
nagy örömmel fogadták az abonyiak, az újranyitás hírére azonnal érkeztek a felajánlások, így nagy lendülettel fogtunk
bele a parkerdő csinosításába. Közösségi
összefogással 8 nyársalóhelyet építettünk,
melléjük sörpadok és kerti kiülők lettek
felállítva. Az ABOKOM segítségével
közmunkaprogram keretein belül
megépülhetett egy vizesblokk és egy

kiszolgáló egység. Kijelöltünk egy futókört,
ami majdnem egy kilométeres szakaszával
kellemes sportolási lehetőséget nyújt az erdei ösvényen futni vágyóknak. A közmű hálózatokat úgy fejlesztettük, hogy a további
tervek mentén bármikor bővíteni lehessen az
áram és a vízhálózat további kiépítését is. A
napokban az Abonyi Lovasklub Egyesület
azzal a kéréssel fordult a városvezetéshez,
hogy egy területet szeretnének kijelölni maguknak a parkerdőből, ahol lovas fogathajtó
versenyt tartanának és hétvégenként gyakorló pályának használnák. Örömmel fogadtuk
az ötletet, terveink közt szerepel, hogy a
parkerdő szabadtéri koncerteknek, vásároknak, kisállat bemutatónak, sport- és kulturális rendezvényeknek adjon helyet. Ötletekben nincs hiány, folyamatosan figyeljük a
pályázati lehetőségeket. Egy lombkorona sétány, tanösvény, egy szabadtéri színpad, valamint a parkerdő belső megvilágítása mindmind tervben vannak. Ha az időjárás engedi,
a két abonyi iskolának számháború versenyt
szervezünk a közeljövőben. Minden évben
közös faültetést szeretnénk az adott évben
született gyermekeknek. Mindenkit sok szeretettel vár az Abonyi Parkerdő! – mondta el
lapunknak Járdány Vanda.

Új köztéri műalkotás
Abonyban

OKTÓBER 23-ÁN ZÁRTKÖRŰ RENDEZkeretében avatták fel, leplezték le
az Antal Sándor által adományozott és a
Rozsdás Kft. munkatársai által készített
műalkotást, melynek köszönhetően
új köztéri műalkotással gazdagodik
Abony Városa.
VÉNY
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Csemõ

Bővülő hivatal

RÉGI ÁLMA VALÓSULHAT MEG Csemőnek:
49.5 millió forintot nyert a település a Magyar Falu Program keretén a hivatal épületegyüttesének bővítésére.
„Elkészülhet a jövő évben egy 235 négyzetméteres új, könnyűszerkezetes felépítmény az
udvarban a könyvtár és piac épületei között. A
jelenlegi árnyékoló fedést áttelepítve megmarad a piac-rész; a Petőfi utcai fronton a kialakult faluképhez illeszkedő takarással.
Csemőben nincs csarnok, nincs művelődési
ház és ez a pályázati siker segít bennünket ahhoz, hogy a kultúra, a sport
és a közösségi rendezvények
fedett helyszínt kaphassanak. Nem pont így akartuk,
de nagyon örülünk, hogy
ennyi is sikerült, hiszen az
elmúlt években semmilyen
pályázati lehetőség nem

volt. Az elképzeléseinket jelentős mértékben szűkítette
az is, hogy 48.768.000 forint bruttó összeg állhat kizárólag rendelkezésre a teljes kivitelezéshez. Köszönöm a projekt előkészítésében részt vett kollégáknak
és a tervezőknek a munkáját!” – írta dr. Lakos
Roland
polgármester
Csemő közösségi oldalán.

Csemő újra pályázik

ÚJRA BEAD A CSEMŐI ÖNKORMÁNYZAT kerékpárút építésére pályázatot, miután megnyitották a lehetőséget a Pest megyei települések számára kerékpárút létesítésére.
Mivel „a keretösszeg nem teszi lehetővé,
hogy a teljes szakasz megépítésére pályázzunk, főleg úgy, hogy siker esetén is jövő
évi kivitelezéssel kell számolni – ezért a
zöldhalmi sűrűn lakott településrésznek az
orvosi rendelőtől a Pipacsig tartó szakaszára adtuk be a pályázati jelentkezésünket 269
956 178.-Ft támogatást kérve és remélve!
Egyszer sikerülnie kell!” – számolt be a lakosságnak közösségi oldalán dr. Lakos
Roland polgármester.
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Kocsér

Támogatások Kocsérnak

A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN
újabb támogatásban részesült Kocsér Község Önkormányzata. A 14.479.520 Ft-os támogatást szolgálati lakás felújítására és kialakítására lehet felhasználni.
Az önkormányzat tervei szerint ebből az
összegből a Jókai u 2. szám alatti három lakásos épület felújítását és korszerűsítését
fogják majd elvégezni.
További jó hír, hogy a Családvédelmi Ak-

cióterv kertében Kocsér Község Önkormányzata sikeresen pályázott mini bölcsőde
kialakítására. A projekt összköltsége bruttó
39.824.000 Ft, a támogatási intenzitás 100
%, nincs szükség önerő biztosítására.

Programozás
alapjairól az iskolában

A KOCSÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA először kapcsolódott be a CodeWeek 2020 rendezvénysorozatba – Osbáth Barna óraadó fizikatanár
irányításával.
A CodeWeek, vagyis az európai programozási hét egy alulról szerveződő kezdeményezés, amelynek célja a programozás és a
digitális jártasság szórakoztató és érdekes
módon történő bemutatása.
Osbáth tanár úr október 22-én a 3. és a 4.
osztályban tartott bemutatófoglalkozást a
programozás alapjairól – robotok segítségével! A diákok nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a látványos foglalkozásokba. A

programozás elsajátításával a digitális jártasságot igénylő társadalom élvonalába kerülhetnek a fiatalok és jobban megérthetik az
őket körülvevő világot.
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Faluszépítő rózsaültetés
Kocséron

„AZ ÍGÉRET SZÉP SZÓ, HA MEGTARTJÁK úgy
jó!” – Tavaly ilyentájt sokat beszélgettünk a
kocsériakkal arról, hogy mennyire szeretnénk egy még szebb, zöldebb, még élhetőbb
faluban élni. Akkor sokan megerősítettek
minket ebben az elképzelésünkben, most pedig úgy éreztük eljött az ideje, hogy a lakosság bevonásával hozzáfogjunk a terv megvalósításához. Ennek keretében első ízben
hirdettük meg néhány hete faluszépítő akciónkat Kocséron, és arra kértük az itt élőket,
hogy már a tavaszra gondolva, ültessenek
rózsát a falu utcáira, portáira.
A rózsatöveket csoportunk ajándékaként
kapták az igénylők, feltételünk pedig mindössze annyi volt, hogy azokat utcára, vagy
az utcáról is jól látható előkertekbe ültessék,
hogy a pompás virágok majdan falunk díszei legyenek.
A rendelkezésre álló határidőn belül olyan sokan jelentkeztek
felhívásunkra,
hogy az minden előzetes várakozásunkat felülmúlta. Nagyon örülünk, hogy kis falunkat ennyi jó ember szeretné szebbé, virágosabbá, otthonosabbá tenni.
A lehetőségeinket mérlegelve végül úgy határoztunk,
hogy minden igénylő háztartás számára 3 tövet tudunk
ajándékozni, és örömmel adjuk hírül, hogy a hétvégén
400 tő szőregi rózsával lett
gazdagabb a falu. A szegedi
értéktárban is nyilvántartott,
méltán híres és nemes virágtöveket faluszerte dolgos kezek ültették el szombaton,
sőt, még néhány tanyai portára is jutott belőlük.
„A türelem rózsát terem!” –
de mi már most nagyon kíváncsian várjuk, hogy virágba boruljanak a most elülte-

tetett rózsák Kocsér utcáin és portáin!
Ez a falu az otthonunk! Köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vállalt abban, hogy még
szebb, még virágosabb, még otthonosabb legyen
mindannyiunk és az idelátogatók örömére!
A rendkívül nagy érdeklődésre való tekintettel pedig már most megígérjük, hogy amíg
lehetőségünk lesz rá, évről-évre további faluszépítő rózsaültetéseket fogunk szervezni!
KASZA CSABÁNÉ - Legyünk Kocsér Jó Gazdái Egyesület

kedvenc zenészeid koncertjei
#vigyazzunkegymasra

raktarkoncert.hu

#2020
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Interjú

Térségi körkép: Jászkarajenő

j

Palya István Kálmán már negyedik ciklusát tölti Jászkarajenőn polgármesterként
és azt vallja: településvezetőnek csak az vállalkozzon, aki bírja a kitartó munkát
és kellő ambícióval rendelkezik. Interjúnkban beszélt arról, miért nehezebb egy
kistelepülés vezetőjének lenni, szó volt a folyamatban lévő beruházásokról, „Kara”
jövőképéről és persze „Dombiról” is.

elenleg tíz pályázatunk van folyamatban. Kiemelkedik ezek közül jelentőségében a lovascentrum, ami 92
%-os készültségen áll és november
30-ig be kell fejezni, addig használatbavételi és szakhatósági engedélyeket is intézni kell. A piaccsarnok
95 %-os készültségben van, de az
idén az is készen lesz. A pályázott beruházást jogszabály szerinti közbeszerzésen
nyertes vállalkozó végzi el, de az önkormányzat önerőként vagy kiegészítésként saját vállalásokat is tesz, például földmunka,
járda és utak építése. A lovascentrumban 30
millió forint értékben végeztünk önerőként
saját munkát, így ennyit spóroltunk meg. –
sorolja egyszuszra Jászkarajenő első embere, hogy miért nem „unatkozik”, hozzáteszi:
ha az interjúnknak vége, megy az önkormányzat paprikafeldolgozó üzemébe, mert
kevés a munkás, így ő maga is besegít, hiszen éppen egy új gépsort üzemelnek be.
- Az önkormányzat a kezdetektől részt vesz a
Start munkaprogramban, jelenleg a fűszerpaprika termelést és feldolgozást végzünk. Reméljük idén is szép termés lesz, mert már 90
%-ban betakarítottunk a földekről, tavaly 30
mázsa fűszerpaprika őrleményt állítottunk elő.
- 14. éve vezeti a falut, miben látja elsősorban kihívást, mint polgármester?
- Egy kis településen sokkal nehezebb a településvezetői feladat mint a városokban,
ahol több ember van egy-egy feladatra. Nekem viszont öt feladatra van egy emberem.
Ha az kiesik a munkából, – és ez a járvány-

ügyi helyzetben előfordulhat – akkor gondban vagyunk. Ezért gondolom azt, hogy
összetettebb, komplexebb egy kisebb település vezetése. Az intézmények működtetése is fontos az önkormányzatra háruló feladat: saját konyhánk van, idősek otthona, iskola, óvoda, kultúrház, egészségház, orvosi
rendelő, fogorvosi rendelő.
- Ha már említette a Covid-helyzetet, abban
milyen teendőik vannak?
- Sajnos, vannak a településen fertőzöttek,
nem alakult úgy a helyzet, mint tavasszal.
Mindent megteszünk amit lehet: biztosítjuk
a tájékoztatást, felhívjuk a figyelmet a
maszkhasználatra, mérjük a testhőt, végezzük a fertőtlenítést, tehát megelőzünk! Azt
gondolom, hogy most az elsődleges felelősségünk a prevenció, mert ha már elkapta valaki a vírust, akkor az az orvosokra tartozik.
- Mi volt a célja azzal, hogy vállalkozóként
elvállalta a polgármesterséget és mit tart a
14 év legnagyobb sikerének?
>>>

- Vállalkozóból lettem polgármester. Én azt
gondolom, ha valaki a magánéletében, vállalkozásában tud produkálni valamit a közösség
javára, azt komolyabb munkával is meg lehet
bízni, és ez fordítva is igaz, ha valaki nem agilis, talpraesett a magánéletében, arra nem szabad rábízni egy település vezetését.
Azért vállaltam el, mert tenni akartam Jászkarajenőért és másokkal együtt én is úgy gondol-

Jászkarajenői epizódok

NEM SIKERÜLT ÖSSZEHASONLÍTANOM, hogy
Cegléd és a híres község között naponta
hány kisvonat közlekedett, bár a mostani
buszmenetrendet sem vizsgáltam. Az viszont érzelmileg igazolható, a nagy okosok
annak idején eltépték az összekötő láncot:
felszámolták a kisvasutat. A település neve
maga történelem: jászok, kunok és a honfoglalók (Jenő) népe formálta a települést.
Múltjában volt sok tragikus epizód: a mongol-tatár csapatok pusztítása, bizonytalan sikerű jász-kun betelepítés, majd a hódoltsági
korszak ejtett mély sebeket az itt lakókban.
Nyugodtabb korszakok következtek, majd a
sok véráldozattal járó két világháború fogyasztotta a népességet. Fájdalmas események történtek 1919. május 4-én, majd a tiszai
hídfőért folytatott küzdelem hősei fél temetőt
töltötték meg. A település temploma ma már
műemlék is, mártír hely is. A karaiak mindent
túléltek, a templombúcsú napján nemcsak a
mostaniak, hanem az elszármazottak is ünneplőben, népviseletben fejezik ki szeretetü-
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tam, hogy nem jó úton halad a településünk.
Nem volt jövőkép, cél. Hosszú története, múltja
van a falunak, bár településként csak 160 éves, de
mindig ennek a környéknek egy centruma volt.
Szorgalmas emberek lakták mindig, akik előre
néztek és tettek érte. Az elmúlt évtizedekben egy
hullámvölgyet átéltünk, de én szerettem volna, ha
ebből kilábalna és fölfelé indulna el.
És most van jövőkép! Csak egy példa: most
ket Jászkarajenő múltja, jelene és jövője iránt.
De a Gerje-patakot senki sem tudta elvenni, elkormányozni a községtől! Van a helynek egy
megfakult természetvédelmi értéke is. A ’70es években vadászoktól tudtam meg, hogy a
Sári-gyep legeltetett részén nemcsak mutatkozik egy túzok csapat, hanem ott fészkeltek is.
Megfigyeléseink szerint főleg Abony felé mozogtak télidőben. Német természetvédő barátom ekkor készített közelképeket a túzokokról.
Sajnos, már barátom sem él, a túzokcsapat pedig a zaklatások (fűkaszálások) miatt elpártolt
a Sári-gyeptől. Ha arrafelé hajtom a biciklimet,
az emlék mindig felelevenedik bennem.
Sok-sok egyéb epizód is köt Jászkarajenőhöz,
de a szép lányok mellett a tragikus jégeső, ami
a település minden növényét lelevelezte – az
is a múlt. Az olvasóknak ugyancsak számtalan története lehet, nekem a legfehérebb az
volt, amikor egy hideg télen a mozdony nem
tudta legyőzni a havat, elakadt és csak nagy
nehézségek árán jutottam Ceglédre. Nekem az
a havas vasúti élmény is hiányzik, mint a túzokok, melyek aligha fognak újból beköszönni nekünk a főutcán…ESDÉ

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!

adtuk át az ultramodern rekortán pályát a fiataloknak, mert én azt vallom, hogy az jelenti a
település jövőjét, ha a fiatalok jól érzik itt magunkat és itt maradnak, családot alapítanak és
alakítják a település életét. Ehhez az kell, hogy
egy kis település is nyújtsa azt a szolgáltatást,
infrastruktúrát, mint egy nagyobb, közelítsük
meg a városi színvonalat, hogy vonzó legyen
az itt élni. Mit tartok a legnagyobb sikernek?
Nem emelnék ki egy-egy momentumot, mert
ez egy folyamat, bármit csináltunk, akármilyen
kicsi volt, de előbbre vitt bennünket. Egy másik példa: tavasszal felújítjuk az orvosi rendelőt, ezzel a végéhez érünk egy évekig tartó folyamatnak, amiben az összes intézményünket
felújítottuk. Ez nagy dolog, hogy nem a pusztulás képe látható, hanem a megújulás. Megújultak az utak, járdák, terek, temetőt újítottunk fel, bekameráztuk a települést és a jövőképre visszatérve egy új bölcsődét is átadtunk.
Akkor kérdezték egyesek, hogy minek, de elmondhatom, hogy teltház van és újabb igény a
bővítésre. Lehet, hogy kis lépésekben, néha a
magunk erejéből, néha adódó pályázati lehetőségek segítségével, de előre kell menni.
- Milyen hosszútávú tervei vannak még?
- Természetesen vannak tervek, soha nem lehetünk elégedettek, mert akkor hátradőlnénk, hogy
ennyi volt. A polgármesterséget csak ambiciózusan lehet csinálni, ha valaki elfáradt, akkor adja át a helyét egy rátermettebbnek. A lehetőséghez képest tehát szeretném vinni tovább a fejlesztéseket, hogy a falu előbbre jusson, de mindezt a realitás talaján maradva. Az ipari park pályázatot megnyertük, nagy feladat mire azt megtöltjük élettel, vállalkozóval, ami később nagy
bevételt fog jelenteni az önkormányzatnak. A
lovascentrum átadásával is csak az út kezdetén
leszünk, ezzel az alapját teremtettük meg annak
a lehetőségnek, hogy valódi kitörési pont legyen
a falunak ez a vonzó, széles kört érintő turisztikai attrakció.
- Honnan származott az ötlet, hogy az ismert
humoristát Dombóvári István hívják meg a
kultúrház élére?
- Az ötlet az én fejemből származik és logikusan
adta magát, hiszen Pisti karai gyerek, aki bár
most már ismert humorista és ennek örülünk, de
ő 15 év után visszaköltözött a faluba. Számomra
elég egyértelmű volt, hogy a fejlesztési tervek-
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hez szükség lesz egy csapatra is, egy olyan stábra, akikben van lendület. Pisti agilis és lokálpatrióta, elmondtam neki a terveket, fejlesztési irányokat és nagyon tetszett neki. Együtt a közös
munka során az ő kreativitásával, ötleteivel sokat segíthet a településnek és szélesebb körben,
mint csupán a művelődési ház igazgatója.
- Mit üzenne a térségbeli polgármester kollégáknak vagy Földi László képviselőnek, hogyan lehetne még többet kihozni a Dél-Pest megyei kistérségből?
- Biztos, hogy lehetne továbblépni. Én ismerem
a kollégákat és tudom, hogy mindenki agilis és
mindent meg akar tenni a települése fejlődéséért,
ehhez három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Ha
tízszer ennyit kapnánk, azt is jó célokra el tudnánk költeni, de a realitás talaján maradva, ma
nem ilyen időket élünk. A Covid-helyzet miatt
az ország gazdasági kérdései között nem a kistelepülések fejlesztése a legfontosabb kérdés, így
is hálásak vagyunk a kormánynak a jó pályázati
lehetőségekért. Ha viszont túlleszünk a járványon, akkor tudom, hogy újult erővel és tele ötletekkel, tervekkel indulunk előre a többi polgármesterrel együtt a Dél Pest megyei térségben.

Jászkarajenői lovasnapok

OKTÓBER 23-25-IG TARTOTTÁK a 24. Jászkarajenői lovasnapokat, ami az évadzáró nemzeti fogathajtó verseny volt. A versenyre rekordszámú, közel 50 fogat nevezett. Négyesfogat
kategóriában a többszörös világbajnok Lázár Zoltán is rajthoz állt. A három nap alatt a díjhajtásban, maraton- és akadályhajtásban is összemérték gyorsaságukat és ügyességüket az
indulók. A kísérő programok között számos érdekességgel találkozhattak a kilátogatók: a
fogatok szépségben is versenybe szálltak, a tombola fődíja pedig egy kiscsikó volt.

Újszilvás

Falubarát huhogók
Újszilváson

AZ ERDEI FÜLESBAGOLY MAGYARORSZÁG
legismertebb bagolyfaja. Az idén ,,Év Madarának” választott erdei fülesbaglyok csoportos
belterületi megjelenése szokványos jelenség a
téli időszakban, viszont Újszilvás központjában, nem csak télen, de az év többi szakában
is itt tartózkodnak a magas fákon, fenyőkön.
Ha a falu intézményei környékén járunk és
nem csak a lábunk elé nézünk, hanem kicsit
feljebb is pillantunk, bizony mi is láthatjuk a
sok-sok éve itt „nappalozó” bagolycsoportokat. Számuk nem elenyésző, közel 50 huhogót
is összeszámolhatunk.
A lakott területek kedvezőbb mikroklímája
és az, hogy a településeken a baglyokra veszélyt jelentő ragadozók nincsenek jelen, jelentős vonzerővel bír hazánk leggyakoribb
éjjeli ragadozó madarára. A baglyok jelenlétéről a fák alatt elszórva látható bagolyköpetek is árulkodnak. A baglyok jelenléte ked-

vező a lakosságra nézve is, rendkívül hasznos madarak. Hiszen az erdei fülesbaglyok
mindegyike napi két-három (kemény fagyok
idején akár négy-hat) kisrágcsálót is elfogyaszt. Az itt élők számára már természetessé vált, hogy itt tartózkodnak, szeretik és
csodálják őket. Sőt, az óvodából is néha kiviszik a gyerekeket baglyot nézni. Háborítatlanul élnek köztünk, ami szintén egy fontos eleme annak, hogy Újszilvás igazi Madárbarát településsé tudjon majd válni.
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Eiffel torony gyufából

70. házassági évforduló

KOVÁCS PÉTER CEGLÉDI AUTÓKÁRPITOS
hobbijának eredményeiről már korábban többször hírt adtunk lapunkban:
Péter gyufából épít repülőt, hajót, autót és most az Eiffel torony méretarányos mását. Korábban egy Titanic
makettet készített 110 ezer gyufa
felhasználásával, majd egy Volkswagen Transporter T1 Samba busz
készült
85.000 db gyufaszál felhasználásával
egy év alatt. A ceglédi fiatalember
most a francia állam jelképét készítette el 10 hónap
alatt 60 ezer gyufaszálból. Kovács
Péter lapunkat
arról is tájékoztatta,
hogy – ha a
járványhelyzet engedi hamarosan kiállítása lesz az
elkészült munkáiból Cegléden
a Kossuth művelődési központban, ahol
élőben nézhetik
meg az alkotásokat a ceglédiek.

NÉPES CSALÁDJA KÖRÉBEN ÜNNEPELTE október 17-én 70. házassági évfordulóját egy
jászkarajenői házaspár. Utasi Béla és Vágó
Franciska ezévben mindketten betöltötték
már 92. évüket, most pedig megújították
hajdani fogadalmukat, amelyet még 1950.
október 21-én a jászkarajenői Nagyboldogasszony Templomban tettek dr.
Pesthy Frigyes
apát, főesperes
előtt.
Családi
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták
körben most a
helyi plébános
Cegléd Alszegi u. 35.
előtt újra örök
T.: 53-310-285
hűséget esküdM.: 70-368-2816
tek egymásnak,
furdoszobaszakaruhaz.hu
de nem maradt
el az ünnepi
ebéd és a torta
sem. GratuláFacebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
lunk az Utasi házaspárnak!

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
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Ráadás a természetben

ohóságnak tűnik, amit a
méhecske tesz, pedig
csak azt a sanyarú évet
akarja pótolni, ami nektárja, virágpora nélkül a
kaptárban várna rá.
Amerikai jövevényeink, a porcsinrózsák
pedig még mindig bátran virítanak az árokparton rovarjaink számára, ott ugyanis talán
legjobban érzik magukat e kedves virágok.
Még magot is képeznek, amit elhullatnak, s
a téli hideg kell nekik, hogy jövőre ismét
szépségükkel mutatkozhassanak. De október már a magtermelésnek és –hintésnek inkább az ideje, semmint a virágzásé…
Aligha mondható kedvencünknek a selyemkóró, amelynek mag ejtőernyői készen állnak arra, hogy további helyeket foglaljanak
el. Az érett magvakat tartó szárukba akadunk, vagy a vadak mozgásukkal ugyancsak
magvetővé válnak. A természetes időjárási
hatások, a szél, az eső is segítik a szétszórást. Mennyivel egyszerűbben szaporodnak,
mint a kenyérgabona növényeink, amelyeknek a minőségi vetőmagjából egyre drágábban is sütnek kenyeret!
Még most sem sivatag a Kárpát-medence, a
nagy út előtt álló madárkánk búslakodva búcsúzik tőlünk. Talán már Észak-Afrikába

Őszi mohóság

Magvetés előtt

Porcsin sárgában

Szomorú búcsú
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Jövőre is leszek! (selyemkóró)
Piros porcsinrózsa

Kétarcú galagonya

ért, talán valami baj érte. Azért reménykedünk… Nincs – csak a fantazmagóriákban
hívők szerint – a galagonyának „gondolkodási készsége”, viszont a furcsa időjárás hatására valamiért mégis másként reagált. Már
a galagonya értékes bogyói fogyaszthatók,
de új virágzata is megjelent. Fél évet sietett
és kicsi az esélye, hogy sarjú termés is legyen belőle.
SZABÓ SÁNDOR

HUNTER

horgászbolt

Karácsonyi akció
CORMORAN
Astro-Thermo
téli ruha

%
10

FISH

Minden N’ZON
feeder kiegészítőre

-30%

43.490 Ft helyett

24.990 Ft

DAIWA CROSSFIRE
LT 3000 orsó
15.990 Ft helyett

11.250 Ft

DAIWA ADVANTAGE etetőanyag
2120.-Ft helyett

1.600 Ft

DAIWA botok -20%

CORMORAN botzsák 175 cm
3 részes 23.990 Ft helyett

15.300 Ft

2700 Cegléd, Kõrösi út. - Vásártér
Akciónk dec. 1-től jan. 15-ig ill. a készlet erejéig tart!
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Társaságunk a
DTkH
DunaTisza közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként látja el a Duna-Tisza közi térség
északi részének közel 100 településén a keletkező települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és kezelését.
Nagykőrös hulladékudvar nyitva-tartása
Kecskeméti út
csütörtök: 800 - 1600
péntek: 800 - 1600
szombat: 800 - 1600

A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét,
munkatársaink abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék
megfelelően szétválogatásra került.

FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele
minden olyan lakos számára térítésmentes,
aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft.
szolgáltatási területéhez tartozó településre
vonatkozó lakcímkártyáját, a hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására)
és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás).
Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének kötelező adminisztrációjához szükséges, annak hiányában a hulladékot nem áll módunkban átvenni!
A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alapján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, melyek 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

Gombaszezon
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Az elmúlt hetek kiadós esőzéseinek köszönhetően rengeteg gomba található
a Cegléd környéki erdőkben, mezőkön.
Érdemes egy-egy kirándulás keretében
szedni az egészséges és sokoldalúan
elkészíthető gombafélékből. Fogyasztás előtt azonban a zsákmánnyal mindenképpen keressék fel a zöldségpiacon a gombavizsgálót.

j

árványidőben hétvégente különösen érdemes egy-egy sétát tenni, vagy futni a
jó levegőn a természetben. A mozgással nemcsak immunrendszerünk edzdzük, de jót tesz a bezártság ellen is és
ha, közben nyitott szemmel járunk, akkor nemcsak felfedezhetjük a saját lakókörnyezetünk kincseit, de az ebédre,
vacsorára valót is össze szedhetjük. (Figyelem:
naponta személyenként maximum 2 kiló gombát szedhetünk, és a magánterületen gyűjtéshez
a tulajdonos engedélyére is szükség van!)
Tavasztól késő őszig – minden kiadósabb eső
után – szedhető a legelőkön, mezőkön a Szegfűgomba, amelynek jelentős rajongótábora van
a gombakedvelők között. Ennek több oka is
van, egyrészt nem nagyon van olyan mérgező
gomba, amivel össze lehet keverni, másrészt nagyon ízletes. Egyetlen hátránya, hogy igen sokáig kell hajolgatni, mire összeszedünk egy pörköltre, vagy tojásos gombának valót egy népesebb családra. Szerencsénk van viszont, ha boszorkánykörre akadunk, mert akkor egykettőre
megtelik a kosár. A szegfűgombát szárítani is
egyszerű, fűtőtestre terítve, egy éjszaka alatt kiszárad és üvegben sokáig eltartható.
Az elmúlt évekhez képest hatalmas kalapokkal
terpeszkednek az erdők szélén, de mezőn is a
Nagy őzlábgombák. Idén szinte erdőt alkotnak az egyik legízletesebb ehető gombafajtánk
csoportjai. Az őzlábgomba kalapja rántva fenséges, a kisebb, még ki nem nyílt „bunkók”
tölthetők, sajttal, sonkával és sütőben készre

süthetjük, vagy ha kedvünk úgy tartja, töltve is
bepanírozhatjuk. Az egészen nagy, de egészséges lapos kalapok pedig pizzaalapként is
használhatók. A szénhidrátmentes pizzánk
alapjára fűszeres paradicsomszószt teszünk,
majd sonka vagy kolbász feltéttel, sajttal a sütőben megsütjük. Az őzlábgomba kiváló
krémlevesnek, gombakrémnek is, mert hamar
szétesik hő hatására a laza rostozata.
Szintén gazdag az idei termés Mezei csiperkéből is, amit pörköltnek, paprikásnak, levesnek,
de rántva, párolva, töltve is fogyaszthatunk. A
csiperke igen sokoldalú gomba és jól tartósítható, ezért sokan gyűjtik is, de érdemes vele vigyázni, mert könnyen összetéveszthető a karbolszagú vagy sárguló csiperkével, amely viszont mérgező. A mezei vagy más néven kerti
csiperke finom gombaszagú és húsa törés esetén kicsit vörösödik, a karbolszagú csiperke törésre sárgára színeződik és illata vegyszeres,
ami a főzés során tovább erősödik.
A fagyok előtt még a pöfeteg is szépen terem,
de csak a fiatal, még hófehér belsejű Pöfeteg
használható étkezési célra. Semleges íze miatt
érdemes más gombákkal keverni, de szeletelve
és rántva is nagyon finom.
Késő ősszel, már a fagyok idején jelenik meg a
nyárfásokban, főleg rönkökön a Késői laska,
ami sokkal finomabb termesztett társánál, és nagyon sokféleképpen elkészíthető, összetéveszteni pedig nemigen lehet semmivel, annyira jellegzetes. A laska elsőrangú levesnek, pörköltnek és párolva jól tűri a mélyhűtést is, mert keményebb húsú a gombatársainál.
KA
Gombavadászatra fel!

roncsot elhagyni nem tudta. A ceglédi hivatásos
tűzoltók kézi erővel a mikrobuszban rekedt embert kiemelték, a mentőknek átadták, majd áramtalanították és átvizsgálták a járművet.

Közúti balesetek

TEHERVONAT TÖRT FELISMERHETETLENRE október 18-án este egy személyautót Abony és
Cegléd között a 40-es út 30-as kilométerénél, a
Kecskéscsárda vasúti átjáró közelében. A
Volvo-t egy ceglédi fiatalember vezette, aki –
információnk szerint – a sorompó előtt előzött
meg egy kamiont, de ott nem látta a piros jelzést
és a tehervonatot is későn vette észre, így nekihajtott és járműve a haladó szerelvényre akadt.
A mozdonyvezető nem észlelte a történteket és
a vonat vonszolta magával a fennakadt járművet, amiben a sofőr egyedül tartózkodott és próbált kiszabadulni. A férfinek végül az
utasoldalon sikerült kiugrania a vasúti töltésre az
autóból, amit néhány méterrel később egy szemafor betonoszlopa szakított le a tehervonatról
és tört ronccsá. A szerencsés túlélő férfi, lélekjelenlétének köszönhetően könnyebb sérülésekkel megúszta – tudtuk meg a helyszínen. A vonat közben haladt tovább és már CeglédbercelCserőn járt, amikor értesítették a vezetőt és
megállították a szerelvényt. A vasúti társaság –
úgy tudjuk – elismerte, hogy a baleset időpontjában a sorompó nem működött.

ÚTRÓL LESODRÓDOTT, ÁROKBA CSAPÓDOTT,
majd a vadhálónak ütközött egy személygépkocsi október 16-án péntekre virradóra a 4-es
főút 87-es kilométerénél, Abony közelében. A
gépkocsiban egyedül a sofőr utazott, önerejéből az autót elhagyni nem tudta. A ceglédi hivatásos tűzoltók kézi erővel a sofőrt a roncsból kiemelték, majd átvizsgálták a járművet.

ÚTRÓL LESODRÓDOTT, ÁROKBA HAJTOTT egy
kisbusz október 25-én reggel Csemőn a Pesti és
a Mizsei utak kereszteződésében. A buszban ketten utaztak, az egyikük a sérüléséből adódóan a

HALÁLOS BALESET TÖRTÉNT november 2-án
délután Abony és Újszilvás között, ahol egy
személyautó és egy kisteherautó ütközött
frontálisan. A járművekben egy-egy személy utazott. A személyautóban utazó 50 év
körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően
életét vesztette. A Ceglédi Rendőrkapitányság teljes útlezárás mellett kezdte meg a
helyszínelést. A ceglédi hivatásos tűzoltók
egy személyt feszítővágó segítségével vágtak ki a roncsból, majd átadták a kiérkező
mentősöknek és biztosították a helyszínt.

KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE október 31-én délelőtt Nagykőrösön, a Pótharaszti
úton. Az ütközés következtében az egyik autó
két utasa a roncsba szorult, az összetört gépkocsik forgalmi akadályt okoztak. A nagykőrösi
önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével
a beszorult embereket kiszabadították, majd a
ceglédi hivatásos tűzoltókkal közösen átvizsgálták a járműveket. A brutális karambol során egy
ember életét vesztette. Szintén Nagykőrösön aznap késő este a Kossuth Lajos utcában történt
baleset, ahol frontálisan ütközött két autó. A járművekben összesen négyen utaztak, akik könynyebb sérüléseket szenvedtek. A balesetet információink szerint a Volvo sofőrje okozta, aki a
megengedett sebességet túllépve áttért a szemközti sávba, majd ott frontálisan belehajtott a
szemből szabályosan érkező autóba.
Lapunkat CSÁMPAI ATTILA a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője tájékoztatta.

33

Beiskolázási tájékoztató

A CEGLÉDI PATKÓS IRMA
MŰVÉSZETI ISKOLA,
GIMNÁZIUM,
SZAKGIMNÁZIUM ÉS AMI

Tájékoztatjuk a Tisztelt érdeklődőket, hogy a november 21-ére meghirdetett
beiskolázási tájékoztató és nyílt nap a járványügyi intézkedések miatt ELMARAD!

Természetesen a következő tanévben is
SZERETETTEL VÁRJUK
ÚJ TANULÓINKAT!
Az alábbi szakokra,
tagozatokra lehet jelentkezni!
Tanulmányi területek kódjai:
A gimnáziumiban három tagozatra várjuk új tanulóinkat: 4 éves képzésre
- 0001-es kóddal jelölt SPORT tagozatra
- 0002-es kóddal jelölt DRÁMA tagozatra
- 0003-as kóddal jelölt ÁLTALÁNOS tagozatra
A gimnáziumi képzésre jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenni magyarból és
matematikából. A gimnáziumi osztályba
3,5-ös vagy a feletti tanulmányi átlaggal lehet jelentkezni. Kollégiumi elhelyezés biztosított.
A tagozatonként felvehető létszámkeret 35 fő.
A képzés teljes időtartama államilag finanszírozott. Tandíj nincs!

A szakgimnázium művészeti tagozatán
meghirdetett szakok: 5 éves képzés, párhuzamos művészeti oktatással
- 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
A táncos és színész szakgimnáziumi képzésekre szakonként felvehető létszámkeret 32
fő.
A képzés időtartama 5 év. Érettségi vizsgát

12. és 13. évfolyamokon tesznek.
A 13. évfolyam végén tanulóink
szakmai záróvizsgát tesznek. A
képzés teljes időtartama alatt párhuzamos művészeti képzésben részesülnek. A szakmai órák délelőtt,
az elméleti órák ebed szünet után, délután
zajlanak. Az oktatás a központi tanterv és
az iskola helyi tanterve alapján kerül megszervezésre. Nem kell központi magyar és
matek felvételit írniuk!
Egyéb fontos tudnivalók:
- A középiskolai képzésre a központi felvételi rendszeren keresztül lehet jelentkezni.
Mindenkinek a saját általános iskolájában
kell leadni a jelentkezési lapot. A Patkós
Irma Művészeti Iskolába jelentkezni szándékozóknak a választott szak tanulmányi területi kódszámát kell a jelentkezési lapra írni.
- A telephely kódja : 02
Iskolánk a Magyar Táncművészeti Egyetem PARTNER INTÉZMÉNYE! Partneri kapcsolatban vagyunk a Károli Gáspár
Református Egyetemmel!
Részletes tájékoztatót az iskola
honlapján (pimi.hu) találhatna, illetve
a titkárság e-mail címén kérhetnek
(pimititkarsag@gmail.com).

Szeretettel várjuk új tanulóinkat!
ANDÓ LÁSZLÓ IG

A képek csak illusztrációk. Az akció a készlet erejéig tart!
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP

Ledvicei dara

Pepo Szilárd

Konix

alágyújtós koromtalanító
6.288 Ft /100 kg
Fabrikett Német brikett Lengyel diószén
10 kg/csomag

9.208 Ft/100 kg

8.865 ft/100 kg

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

NYITVA VAGYUNK!

Tartsa szem előtt
a biztonságot!
Vásároljon
fertőtlenített
üzleteinkben,
vagy webshopunkon!
www.opticworld.hu/webshop

AKCIÓK
MINDEN
akár NAP!
-30-50-70%

OPTIC
OP
TIC WORLD CEGLÉD • Rákóczi út 2. • +36 53 311 802 • +36 30 637 3526
*Aktuális ak
akciók,
ciók, rrészletek
észletek a weboldalon és üzleteinkben. Mindannyiunk egészségének érdekében
érdekében foko
fokozottan
zottan
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