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Dante 700

DANTE ALIGHIERI HALÁLÁNAK 700. ÉVFORDULÓJA alkalmából
rendezett „Dante-700” című kiállítás megnyitó ünnepségének adott
otthont a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium díszterme szeptember
15-én. A megjelenteket Gulyás Zoltán igazgató köszöntötte, a kiállító művészeket és műveiket dr. Kürti György, az Öregdiák
Egyesület elnöke méltatta. A tárlatot a kiállítás kurátora, dr. Juhász István nyitotta meg. A megnyitó után író-olvasó találkozóra
várták az érdeklődőket, melyen a meghívott vendégek Baranyi
Ferenc Kossuth-díjas költő, műfordító, az Isteni színjáték fordítója, valamint Dr. Madarász Imre irodalomtörténész, egyetemi docens voltak. A kiállítás – melyben középkori miniatúrák másolatai
és helyi művészek az alkalomra készült alkotásai láthatók – október 31-ig tekinthető meg, de iskolai csoportoknak rendhagyó irodalomóra kérhető, a felnőtteknek tárlatvezetéseket tart a kurátor.

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN A CVK IRODALOMBARÁTOK Köre
több helyszínen tartott előadást. A Cegléd Városi Könyvtárban
tartott nagysikerű Radnóti-estet követően Törtelen vendégszerepelt a kör Radnóti-versekkel. Összesen kéttucat vers hangzott
el, több megzenésítve Csanád László Csiga előadásában.
Október 5-én már ötödik helyszínen adták elő a Villon-estet
is, most a nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Könyvtárában. A kör tagjain kívül Csipkó Magdolna (hegedű) és
Farkasházi István is segítette az előadást teljesebbé tenni.
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Nemzeti Vágta sikerek

Október első hétvégéjén tartották a
Kárpát-medence legnagyobb lovas
rendezvényét többezer látogató részvételével a Nemzeti Vágtát Budapesten. Csemő és Abony lovasaival
képviselte a térséget. Zboray Viki
Marokkó nyergében 5. helyet szerzett
Abony színeiben.

etrik Tamás tanítványa 60 lovas
közül szerezte meg a szép helyezést. Az előfutam még reményekkel töltötte el a csemőieket,
mert jól sikerült a mester, Petrik
Tamás rajtja is
és a második helyen, de biztató időeredménnyel galoppoztak át a
célvonalon. Azonban a
2017-es vágtagyőztest öszszesorsolták azzal az ellenféllel, aki a teljes mezőnyben a leggyorsabb volt és azzal a vetélytárssal is, akivel
nagyon éleset meccselt a
csemői elővágta döntőjében.
A középdöntő nagyon jó in-

dult, Petrik Tamás és Vicces vezetett, aztán
a verseny közepén győzött a túlerő, így a
páros a negyedik helyen zárt.
A kocsitoló versenyben a 3.
hely lett a csemői csapaté. A
csapat tagjai: Fellegvári Szilvia, Huszti Kata, Klementisz
Ágnes, Talapka Tiborné, Buresch Árpád, Gyurkó László,
Horváth Bence, Nagy László.
Ceglédet lovas idén sem képviselte, de Kövesdy Zsolt ceglédi lovas Látrány települést
képviselve a középdöntőben
második helyen zárt.
A települések standokon is
képviseltették magukat, bemutatva Abony,
Csemő és Cegléd nevezetességeit, turisztikai látnivalóit.
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Tiszakécskei kisvasút

A TISZAKÉCSKEI HOLT-TISZA rehabilitációjának befejezésével a Közép-Tisza mentén
mintegy 60 hektáron élesztették újjá a HoltTisza három holtágának élővilágát. A projekt egyik legfőbb eleme az újonnan kialakított Nádirigó-sétány. A település polgármestere újabb fejlesztésről adott hírt: közel félmilliárd forint pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból újították fel, illetve
bővítették a keskeny nyomtávú Tisza-parti
kisvasutat Tiszakécskén.
Tóth János elmondta, a Lübbecke-háztól a
Tisza-parti üdülőterületig öt megállón keresztül utazhatnak a Tiszakécskére látogatók.
A kisvasút útvonala a környékbeli turisztikai
látványosságokat köti össze, ezzel is javítva a
belföldi turizmus lehetőségeit – fogalmazott
a polgármester. Tóth János kiemelte: a kisvasútnak a végállomásain kívül három megállóhelye van: az elsőt a Miskó István sétány
játszóterénél, a másodikat a szintén a sétányon található, májusban átadott 21 méteres
csúcsmagasságú új kilátónál, a harmadikat
pedig a sportcentrum mögött, a tervezett új
közösségi térnél, a Zsibongónál alakították ki.
A projekt keretében mozdonyszín is épült, a
mozdonyt és a vagonokat pedig eredeti állapotukba állították helyre. MAGYAREPITOK.HU

Szakmai nap a tanítóknak

SZEPTEMBER 27-ÉN A CEGLÉDI Tankerületi
központ szakmai konferenciát tartott alsó tagozatos tanítók és intézményvezetők részére. A 243 regisztrált résztvevővel zajlott

szakmai nap célja a pandémia okozta esetlegesen fellépő tanulói lemaradások pótlásával
kapcsolatos módszertani támogatás volt. A
Ceglédi Tankerületi Központ általános iskoláinak tanítói két előadást hallhattak és részt
vettek egy panelbeszélgetésen. A meghívottak között voltak a város egyházi iskoláinak
tanárai is, valamint a környező tankerületek
vezetői. A két előadó – Hajnal Gabriella a
Klebelsberg Központ elnöke és Fodor Gábor
a Ceglédi Tankerület Igazgatója – azt hangsúlyozta, hogy milyen fontos a felmérni és
pótolni a lemaradásokat. Ehhez nyújt módszertani támogatást a rendezvény. A résztvevők – a szervezők ajándékaként – átvehették a Tankerületi Központ Pedagógus
Évkönyvét.

Nyugdíjba ment a kórház
lelkigondozója

NYUGDÍJBA MENT A TOLDY FERENC kórház
lelkigondozója Ágostné Cséri Gabriella.
Az intézmény közösségi oldalán köszönte
meg a 15 éven át végzett lelkigondozói
munkát és kívánt
nyugdíjas éveihez
kívánunk jó egészséget, békességet,
sok örömet! „Azt
adta a betegeknek,
amire szükségük
volt, és igyekezett
jelen lenni mindenhol kórházunkban. Mint „beszélgető embernek” –
betegeink felekezeti, világnézeti hovatartozását nem számítva –, elmondhatták problémáikat, gondjaikat, félelmeiket, kiönthették szívüket, együttérzésre, megértésre számíthattak, s megosztva terheiket könnyebben viselték azokat. A
súlyosan beteg, haldokló emberek számára
igény esetén a lelkipásztor látogatását megszervezte. (…) Ágostné Cséri Gabriella erős
hite, hűséges, lelkiismeretes szolgálata példa lehet mindenkinek.” – írta elismerésül a
kórház.
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Újabb támogatások
a térségnek

McDonald's épül
Kecskeméten

A JÓKAI UTCÁBAN MEGKEZDŐDTEK Kecskemét harmadik McDonald's éttermének építési munkálatai. A tervek szerint a következő
év első felében már meg is nyílhat a korszerű, autós kiszolgálással rendelkező egység.
A „Jövő Élménye” koncepció jegyében épített McDonald's várhatóan 70 új munkahelyet biztosít majd a környéken élőknek.
2014-ben támogatókat toborzott kezdeményezéséhez két diák, akik egy ceglédi
McDonald’s nyitásához gyűjtöttek aláírást.
Dudás Nikoletta és testvére Szilágyi Ferenc
a facebook-on akarta tesztelni van-e érdeklődés egy „Meki” nyitására. Meglepetésükre néhány nap alatt többezren támogatták
like-jukkal az oldalt.

A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN
újabb támogatásokat nyertek a térségben
lévő kistelepülések. – adta tudtul az örömhírt Földi László országgyűlési képviselő a
közösségi oldalán. Újszilvás Község Önkormányzata kommunális eszköz beszerzésére, Kocsér Község Önkormányzata önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatására illetve út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítására, Jászkarajenő Község Önkormányzata közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatására,
illetve önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztésére, Kőröstetétlen Község
Önkormányzata óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére nyert támogatást.

Uniós források Pest
megyei vállalkozásoknak

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JÓVÁHAGYTA
Magyarország új, 2022-2027 időszakra
vonatkozó regionális támogatási térképét,
ami alapján 2022. januártól nem lesznek
többé hátrányban a Pest megyei cégek,
sőt, ők lesznek a legnagyobb nyertesei a
pályázati rendszernek. – írta közleményében a Via Credit. A regionális támogatás
célja az egyes régiók gazdasági leszakadásának megakadályozása, felzárkóztatásuk elősegítése. A térkép meghatározza a
regionális állami beruházási támogatásra
jogosult, leghátrányosabb helyzetben lévő
magyar régiókat és azok támogatási mértékét. 2022. január 1-től bátran pályázhatnak a vállalkozások, mert a projekt teljes
elszámolható költségeinek akár 70 %-át is
állhatja az Unió. A szakértő szerint komoly dilemma elé állíthatja a pályázókat,
hogy a kiírás alatt lévő és megjelenő pályázatokon induljanak vagy várják meg
inkább a kedvezőbb feltételekkel megjelenő jövő év januárját.
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Előválasztás első forduló

eghiúsult fórumok, leállt
informatikai rendszer,
kifogásolható hitelességű szavazódoboz – lezajlott az ellenzéki előválasztás első fordulója
a Pest megyei 12. választókerületben is. Végül több visszaléptetés után három jelölttel –
László Ferenc (MSZP, Párbeszéd), Zágráb
Nándor (Jobbik, DK, LMP, Momentum) és
a helyi LMP által támogatott ceglédi független jelölt Sipos Mihály – startolt el az előválasztás. A programok és érvek egyeztetése
több körben sem sikerült, mert a fórumokon
nem vett részt a két nagykőrösi jelölt.
Végül az Ipartestületi székház nagytermében
szeptember 22-én sikerült egy asztalhoz ülni
vitafórumon a jelölteknek. Először néhány
percben mindhárom jelölt bemutatkozhatott
és összefoglalhatta programja lényegét.
A jelöltek 3×20 percben vitatkozhattak először a infrastruktúra-gazdaság témájában:
Zágráb Nándor szerint a jelenlegi gazdaságpolitika forrás felélő és nem forrásteremtő.
László Ferenc szerint szükséges lenne a térség bekapcsolása a gazdaság nagyobb vér-

keringésébe. Ebben jelentős előrelépést hoz
a tervezett vasútfejlesztés.
Egyetértettek a jelöltek abban, hogy változtatni kell a jelenlegi képviselő személyén, de
mindhárom jelölt saját magát tartotta erre a
legmegfelelőbbnek.
Sipos Mihály a helyi lakosság bevonásának
fontosságát hozta fel többször és számonkérte
a visszaléptetett Kökény Gábor ügyét. Véleménye szerint a két kőrösi jelölt a Jobb Nagykőrösért Egyesületben velük együtt dolgozó,
velük egy csónakban evező Kökény Gábort
kigolyózta a jelöltségből. Zágráb Nándor reagálásában elmondta, a jelölt visszalépése nem
helyi szinten dőlt el. „Szokták mondani, hogy
a Jobbikot Gyurcsány Ferenc irányítja, de ez
nem igaz.” – tette hozzá Zágráb Nándor. A
rendezvény végén a hallgatók szólhattak a
képviselőkhöz, tehették fel kérdéseiket.
Országszerte elindult szeptember 18-án reggel az előválasztás, de néhány óra múltán az
informatikai rendszer összeomlott. Eleinte
arra gyanakodtak, hogy túl sokan mentek
szavazni, ezért kapott váratlan terhelést az
előválasztás informatikai rendszere. Az Országos Előválasztás Bizottság kora délutáni
közleménye szerint azonban nem sima túlterhelés, hanem egy összetettebb támadás
érhette az előválasztási rendszert.

Cegléden a Szent Imre herceg utca 15. szám
alatti szavazókörben lehetett leadni a voksokat, de már reggeltől akadozott az informatikai rendszer működése. 14 óra után aztán
bezárták a ceglédi szavazópontot is, azzal,
hogy hétfő reggeltől várják újra a szavazókat. Végül Cegléden a hétvége helyett további két napon át lehetett szavazni online
és személyesen is szeptember 28-ig.
Eközben egy
szavazódoboz fényképe is borzolta a ceglédi
központú választókerület
szavazóinak
idegeit.
S i p o s
Mihály osztott meg Facebook oldalán fotókat arról, amint a több ellenzéki párt által támogatott Jobbikos nagykőrösi jelölt, Zágráb
Nándor bedobja céduláját a szavazóládába
az ellenzéki előválasztáson. Azonban a fotónak van egy szépséghibája: nyilvánvalóan
látható, hogy a szavazatgyűjtő doboz nincs
körbeszalagozva.
Dr. Horváth Melinda helyi koordinátor arról
adott tájékoztatást, hogy: „A kép Nagykőrösön szept. 21-én készült. (…) A szavazóhelyen folyamatosan mindig jelen kell lenni
legalább két ellenérdekelt félnek. Itt délelőtt
délután hárman voltak az ellenérdekeltek és
negyedikként délelőtt és délután is volt az
előválasztást segítő civil szavazóbiztos is.”
Az önkéntes kifejti, hogy nemcsak előválasztásos ragasztószalaggal, hanem más szigetelőszalaggal is le lehet zárni az urnákat,
ha az előbbi elfogyna, de mostantól minden
szavazóhelyen egységesen körbeszigszalagozzák az urnákat.
Sipos Mihály is megkereste lapunkat. Mint
írta, a helyi koordinátor valótlanul állítja a
problémás szavazóládával kapcsolatos időpontot, mert az szeptember 20-án történt,
amikor a Sipos által delegált személyt a Helyi Előválasztási Bizottság, egyébként
jobbikos tagja egy másik településre helyez-
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te át. Fenntartotta azon álláspontját, hogy a
fényképezéskor a doboz nem volt megnyugtatóan lezárva.
Pest megye 12-es választókerületében végül
az első fordulóban az egyéni jelöltek végeredménye az ellenzéki előválasztáson a következő lett:
Zágráb Nándor (Jobbik, Momentum, LMP,
DK, ÚVNP, MMM) 2645 szavazat; László
Ferenc (MSZP, Párbeszéd) 508 szavazat;
Sipos Mihály (független) 436 szavazat.
Ebben a választókerületben a miniszterelnök-jelöltekre leadott szavazatok az országos eredményektől eltérően alakultak.
Ugyan Dobrev Klára itt is első lett 1359 szavazattal, második viszont Jakab Péter 916
szavazattal, majd őt követi Márki-Zay Péter
706 szavazat, Karácsony Gergely 649 szavazat és Fekete-Győr András 98 szavazat.
A választás második fordulójában október
10-16-ig két miniszterelnök jelöltre Dobrev
Klárára és – miután hosszú huzavona után
Karácsony Gergely visszalépett a javára –
Márki-Zay Péterre lehet szavazni.
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Mi Hazánk sajtótájékoztató

SZEPTEMBER 24-ÉN A CEGLÉDEN a Városháza
előtt a Kossuth téren tartott sajtótájékoztatót
Bartha Barna, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje. A tájékoztató
keretében két aktuális témát érintett, melyek
közül először az oltásról beszélt. Mint elmondta a
Mi Hazánk nem
vírustag a d ó .
Bartha
Barna kijelentette:
az elmúlt
időszak
kormán y a i
megmutatták,
hogy céljuk az ország megosztása, kétpólusúvá tétele. A Mi Hazánk Mozgalom megmutatja, hogy van harmadik út.

Kocsis Máté Cegléden

FÖLDI LÁSZLÓ, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
meghívására október 11-én Cegléden járt Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője. A politikus
népes hallgatóság előtt elmondta: a 2022. évi
választás sorsdöntő lesz a nemzet életében. Nem
szabad, hogy a múlt árnyai visszatérjenek. Számít minden Dél-Pest megyei és környékbeli aláírására, aki nem akarja, hogy visszatérjen a
Gyurcsány-korszak. – mondta Kocsis Máté a
Stop Gyurcsány! petíció aláírására buzdítva. A
petíciót már többezren írták alá Cegléden, ami
azt bizonyítja a „ceglédieket nem érdekli, hogy
éppen ki, hogyan bohóckodik a Gyurcsány
Showban, de azt nem akarják, hogy visszatérjen
a 2010 előtti világ.” – fogalmazott a politikus.
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keres munkatársat:
A PATENT Kft. az alábbi szakterületere

CNC gépkezelő plazmavágó,
hengerítő és présgép kezelésére

Alapkövetelmény: Technikusi végzettség, minimum
6 hónap aktív tapasztalat az adott területen.
Rendelkezni kell önálló munkavégzés képességével
és erős kooperációs készséggel.

Feladatok:
• 3D-s NC vágó berendezés programozás (3D-s
plazma, lemezhengerítő, prés és görgőző gép),
• Technologizálás, folyamatok korszerűsítése, fejlesztése,
• Szoros együttműködés a műhelyvezetéssel, a
műszaki osztállyal.
A minőségi és hatékony munkáért, az elhivatottságért az alábbiakat kínáljuk:
• Kulturált munkakörnyezetet,
• kiváló minőségű gyártói eszközöket,
• szakmai fejlődési lehetőséget,
• magasszintű szakmai irányítást, és
szervezettséget,
• képességhez szabott, az átlagnál magasabb
bérezést és juttatást,
• teljes bérrel történő bejelentést.
Az önéletrajzokat kérjük az alábbi címekre küldjék:
Gazdag Zoltán (tel.: 30/906-3351)
gazdag.zoltán@patent.hu vagy
Patonai Tibor (tel.: 30/345-7568)
patonai.tibor@patent.hu részére.

keres munkatársakat:
A PATENT Kft. az alábbi szakterületekre

Lakatos, Hegesztő szakmunkások
Alapkövetelmény: legalább 3 éves képzésből származó szakmunkás bizonyítvány, minimum 5 év szakmai gyakorlat a fémszerkezet gyártás területén,
önálló munkavégzés.
Segédmunkás
Alapkövetelmény: 8 általános iskolai végzettség,
elvárt szakmai tapasztalat 1-3 év fémiparban

Feladatok:
Lakatos
• Tartály részeinek önálló összeállítása
• Betanítás után lakatosipari gépek, hengerítő gép
stb. kezelése
Hegesztő
• Tartály szerkezetek összeállítása-összehegesztése
• Kézi hegesztés
• Hegesztő célgépek, berendezések kezelése
Segédmunka
• Csiszolás, polírozás gépekkel
Előny: rozsdamentes acél megmunkálási tapasztalat
A minőségi és hatékony munkáért, az elhivatottságért az alábbiakat kínáljuk:
• Kulturált munkakörnyezetet,
• kiváló minőségű gyártói eszközöket,
• szakmai fejlődési lehetőséget,
• magasszintű szakmai irányítást, és
szervezettséget,
• képességhez szabott, az átlagnál magasabb
bérezést és juttatást,
• teljes bérrel történő bejelentést.
Az önéletrajzokat kérjük az alábbi címekre küldjék:
Gazdag Zoltán (tel.: 30/906-3351)
gazdag.zoltán@patent.hu vagy
Patonai Tibor (tel.: 30/345-7568)
patonai.tibor@patent.hu részére.
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Nagykõrös

Vándorkiállítás

„VÉRBE FOJTOTT SZABADSÁG” címmel indította útjára vándorkiállítását a Civil Összefogás Fórum Gyurcsány Ferenc zárt körben,
az MSZP frakcióülésén elmondott beszéde,
az Őszödi beszéd kiszivárgásának 15. évfordulója alkalmából. A kamion október 5-én
délután volt megtekinthető Nagykőrösön. A
megjelenteket Földi László országgyűlési
képviselő köszöntötte és egy szívhez szóló
beszéddel nyitotta meg a kiállítást, majd 17
Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő
Szolgálat ügyvezetője és az egyik áldozat,
Nagy László – akinek 2006-ban kilőtték a
szemét – számoltak be 2006 őszének véres
eseményeiről, emlékeztetve azokra a napokra, amikor a Gyurcsány Ferenc kiszivárgott
őszödi beszéde után kitört tiltakozást a
Gyurcsány-kormány irányította rendszer
kardlappal, lovasrohammal, gumilövedékkel, vízágyúval próbálta letörni.
Földi László országgyűlési képviselő közösségi oldalán írt az eseményről: „A kamion, amely
emléket állít a Gyurcsány korszak sötét időszakának, ma Nagykőrösre érkezett. Fontos
hogy emlékezzünk, hiszen sokan szenvednek

amnéziában. Ennek okán Nagykőrösön is vannak olyan erők, akik ezen időszak főszereplőivel fognak össze, a hatalom megszerzésének
reményében. Ez a kiállítás testközelből mutatja meg, a demokratikus baloldal valódi arcát a
vélemény és szólásszabadság tekintetében.”

Magyar gulág kiállítás

A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA
(NEB), Nagykőrös Város Önkormányzata
és a Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központ szervezésében került megrendezésre a „Magyar gulág” című kiállítás megnyitója Nagykőrösön, szeptember 28-án. A
vendégeket dr. Czira Szabolcs polgármestere köszöntötte. Beszédét azzal zárta: „Arra kérek mindenkit, népszerűsítsék ezt a kiállítást és látogassanak el minél többen, ismerjék meg a fiatalok is a kommunizmus
valódi arcát! Ne feledjék, az elkövetők
szellemi örökösei ma is köztünk élnek!” A
kiállítást dr. Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja nyitotta meg.
Az ünnepélyes megnyitón levetítették a
„Mi a rendszer ellenségei” – Kommunista
táborvilág Magyarországon című rövidfilmet, majd kerekasztal-beszélgetés keretében, Dergán Ádám a NEB általános főigazgató-helyettesének kérdései mentén dr.
Bank Barbara és Szokolay Domokos a
NEB Hivatalának tudományos kutatója
osztott meg további részleteket hazánk történelmének e sötét időszakáról. A kiállítás
megtekinthető 2021. október 15-ig, a
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Rácz József Galériában.
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Turisztikai Pont”, márka és identitásépítés,
értékesítéstámogató marketingstratégia és
program kategóriában. Belső kommunikációs megoldások és tartalom kategóriában pedig díjazták a „Nagykőrös város COVIDmarketing kommunikációs stratégiája a járvány alatt” pályázatot is. A díjakat dr.
Körtvélyesi Attila, Nagykőrös alpolgármestere vette át Budapesten, a Haris Parkban
megtartott gálán szeptember 16- án.

Ötszörös Városmarketing
Gyémánt Díjas lett a város

IMMÁR HARMADIK ÉVE, hogy a Magyar
Marketing Szövetség Városmarketing Gyémánt Díjjal ismeri el azt a szakmai, marketing kommunikációs munkát, melyet Nagykőrös Város Önkormányzata végez. Idén
újabb két pályázatukat díjazta a szakma,
gyémánt díjat érdemelt ki a „Nagykőrösi
2021. október 18 - 22.
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RENDELÉS MÓDJA:
• e-mailben: rendeles@izimenu.hu
• telefonon: 0621/200-0220
MEGRENDELÉS HATÁRIDEJE:
• heti megrendelés a szállítási hetet megěŘƆǛƆʅčƞƸƪźƖƪźŕźţʅȌȑʅŰƖñŀĴʅŕƸŘĔĻěƪƆʅěŘ
• napi megrendelésʅʅ ðʅ ƞǛñŘŘłƪñƞŀʅ ţðƓůƪʅ
šěĴěŘƆǛƆʅšƲţŕðţðƓůţʅðĔĻðƪŰʅŘěʅȌȎɊȋȋɮŀĴ
FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS:
Fizetés készpénzzel, bankkártyával,
illetve OTP SZÉP-kártyával lehetséges
ĜƪěŘƞǛñŘŘłƪŰʅ ŕůŘŘĜĴñţŕţñŘʅ ðǛʅ Ȍɐʅ ƞǛñŘŘłƪñƞŀʅ
ţðƓůţɐ
hŃơǞôśśŅƭôơ!Ğķśğėɏ!ĞķśğėďĞƙĐĞśɏvóķǔŘƉƙŽơɏ
Nyársapát, Pilis területén belül, 13:30-ig.

CSALÁDBARÁT MÚZEUM 2021 ELISMERŐ címet kapott a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, mely a családbarát múzeum kritériumrendszerének igazoltan megfelelt. A szakmai
díjat dr. Körtvélyesi Attila, Nagykőrös alpolgármestere és Juhász Nándor intézményvezető vehette át dr. Beneda Attilától, családpolitikáért felelős helyettes államtitkártól és dr. Cseri Miklóstól, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
főigazgatójától, Gödöllőn, szeptember 27- én.

42. hét 2021.10.18 - 10.22.

www.izimenu.hu

HƉğƭĞśȐ
HƉğƭ
ĞśȐ

Családbarát Múzeum

Leves
Le
ves 1

Alföldi gulyásleves

Leves
Le
ves 2

Tárkonyos csirkeraguleves

HƉğƭĞśȐ
HƉğƭ
ĞśȐ

Grízes tészta baracklekvárral és porcukorral

HƉğƭĞśȑ

Vargabéles

Leves
Le
ves 1

Zellerkrémleves levesgyönggyel

Leves
Le
ves 2

Csontleves májgombóccal

HƉğƭĞśȐ
HƉğƭ
ĞśȐ

Mexikói húsos babragu

HƉğƭĞśȑ

Eszterházy sertésszelet orsótésztával

Leves
Le
ves 1

Erdeigyümölcs-leves

Leves
Le
ves 2

Sajtkrémleves pirított zsemlekockával

HƉğƭĞśȐ
HƉğƭ
ĞśȐ

Hentes tokány párolt rizzsel

HƉğƭĞśȑ

Kukoricapelyhes bundában sült jércemell
vegyes körettel

10.21.
ĐơƻƭŽƙƭŽŘ

10.22.
péntek
péntek

Leves
Le
ves 1

Tojásleves

Leves
Le
ves 2

Toszkán jérceraguleves

HƉğƭĞśȐ
HƉğƭ
ĞśȐ

îŽśėďŲƙơųĶƉǞĞśğŘơƻśƭďğĐơŃƙƵėóĐơŘôǍóś

HƉğƭĞśȑ

HǅơǞĞƙĞơśóǞóĐǍóŕŲŦƖôƙŲśƭǞŽśėơğķĞŘŘĞś

Leves
Le
ves 1

Vegyes zöldségleves

Leves
Le
ves 2

Pulykabecsinált-leves

HƉğƭĞśȐ
HƉğƭ
ĞśȐ

Szezámmagos rántott sertésszelet
burgonyapürével

HƉğƭĞśȑ

(óƙôśƭľƶơơóśƭŽśƭŽƭƭĐƵŘŘŃŦŃĐơƉďĞŦơƻƭǍĞɏ
sült édesburgonyahasábbal

15

gathajtó versenyszámok mellett a Nemzeti
Lovas Színház művészei Pintér Tibor és
Ilyés Jenifer műsora is a szépen gondozott
pályára szegezte közönség figyelmét.

Szafaripark és állatkert

Csúcsokat döntöttek a XX.
Lovas Rendezvényen

A NAGYKŐRÖSI LOVAS SPORTEGYESÜLET
szeptember 19-én várta a XX. Lovas Rendezvény – XIII. Díjugrató Verseny eseményeire a sportolókat, érdeklődő közönséget.
A Gátőrházi Lovastanyán szervezett rendezvény igazi ünnepi esemény lett, hiszen csúcsokat döntöttek mind a versenyzők, mind a
kilátogató érdeklődők számát tekintve. A
megjelenteket köszöntötte dr. Czira Szabolcs
Nagykőrös polgármestere és Földi László, a
térség országgyűlési képviselője. Hernádi
László esperes-plébános atya áldotta meg a
rendezvényt és résztvevőit. A díjugrató és fo-

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
rendkívüli testületi ülés keretében tárgyalta
dr. Czira Szabolcs polgármester „Turisztikai
fejlesztés, szafaripark és állatkert létesítése”
tárgyú előterjesztését, szeptember 15-én. Az
ülést megelőzően, augusztus 23-án Richter
Józseffel és ifjabb Richter Józseffel, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatójával személyesen egyeztetett dr. Czira Szabolcs polgármester. Az elkészült előterjesztésben pedig
az olvasható, hogy az ismertetett fejlesztési
terv szerint, kölcsönösen hasznos, hosszútávú együttműködés keretében, a jelenleg
Szadán működő autós „Safari Park”-ot tervezik áttelepíteni Nagykőrösre, a belterülettől távolabb eső ingatlanokra. Dr. Czira
Szabolcs polgármester úgy fogalmazott az
előterjesztésben: „Úgy vélem, e speciális fejlesztés megvalósulása jelentősen hozzájárul
településünk fenntartható, újszerű turisztikai
fejlődéséhez, ezért azt támogatásra méltónak
ítélem.” A képviselők megszavazták a határozati javaslatot, a döntés értelmében az önkormányzat elviekben támogatja Nagykőrös
településen állatkert működtetését, továbbá
ezzel összefüggésben kiemelt fejlesztési területté nyilvánított több ingatlant is. Amenynyiben az állatkert létesítését a természetvédelmi hatóság engedélyezi, az önkormányzati tulajdonú utat aszfaltburkolattal látják el
e turisztikai fejlesztéshez kapcsolódóan.

Lesz
programod
1DJ\NöU±V
2021. október 24.
Deák tér

19:15
Hooligans
17:50
Nagy Szilárd feat. Ragány Misa
További részletek: oszihacacare.hu
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Cegléd

Kossuth toborzó 2021

Kiállítással és konferenciával kezdődött szeptember 24-én a háromnapos Kossuth Toborzó Ünnepély és
Huszárfesztivál. A művelődési központ galériájában tárlat nyílt „Kossuth ezer arca” címmel. A programokon Cegléd határon túli testvérvárosi
küldöttségei is részt vettek.

h

agyományosan a dísztestületi üléssel
folytatódott a programsorozat.
A 2021-es Gubody-díjat Banai
Benőnek adták át. Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021-ben posztumusz díszpolgári címet
adományozott az 56-os forradalom ceglédi eseményeiben
oroszlánrészt vállalt Csendes
Istvánnak, valamint Kiszel
Mihály címzetes prépost, esperesnek, egykori ceglédi
plébánosnak. A három nap
során a koncertek sem maradtak el, fellépett az LGT, a
Republic, Szabó Balázs Bandája és a Lóci játszik mellett a Ceglédi Utcazene Fesztivál résztvevői is. A hagyo-

mányőrző felvonulás, műsorok, huszártábor
és Régi idők Piacztere és a Gyermektoborzó
is sokakat vonzott, ahogyan a Huszárkonyha - '48-as étkeink főzőverseny is.
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rozat egyik állomásaként. A Magyar Jazzszövetség tájékoztatása szerint a díjat elsősorban olyan magyar állampolgárságú személy kaphatja meg, aki életművével, művészi és szellemi tevékenységével hozzájárult
a magyar jazzművészet színvonalának emelkedéséhez, a magyar zenei élet gazdagításához és nemzetközi elismertségéhez. CEGLED.HU

Őszi Hacacáré

25. Nemzetközi Dobos
és Ütős Gála

OKTÓBER 9-ÉN NAGYSZABÁSÚ KONCERTET
tartottak a Kossuth Művelődési Központ
színháztermében. A pandémia miatt sokadjára elhalasztott Nemzetközi Dobos & Ütős
Gálát az idén végül meg tudták rendezni, ráadásul jubileumi évfordulót ünnepeltek.
Délután különböző programokon vehettek
részt az érdeklődők, este pedig egy igazán
különleges koncertet hallhatott a közönség.
A színpadon látható volt Peter Erskine amerikai jazz dobos, zeneszerző, Solti János
EMeRTon-díjas magyar könnyűzenész, az
egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar „all-around” dobos. Elsősorban a
Locomotiv GT dobosaként ismert, valamint
Szaniszló Richárd jazz-zenész és Urbán Orsi
énekes. A jubileumi gálaest nagy sikert aratott. IRÁNYCEGLÉD

PERNYE ANDRÁS-DÍJAT VEHETETT ÁT Kármán Sándor, a Ceglédi Dobmúzeum alapítója a Budapest Jazz Clubban megtartott átadón, a Magyar Jazz Ünnepe rendezvényso-

OKTÓBER 1-JÉN CEGLÉDEN A SZABADSÁG
tér kisebb fesztiválhelyszínné alakult át az
országos Őszi Hacacáré eseménysorozat részeként. Egész délután helyi tánccsoportok
léptek fel, este pedig az Abaházi RT és a Bikini is koncertet adott. A szervezők felhívása szerint az ingyenes koncertek, közösségi
megmozdulások, családi programok, falunapok és kézműves foglalkozások az ország
számos pontján 9 heten keresztül 130 helyszínen kerülnek megtartásra. A koncertek
díjtalanul látogathatók, és az aktuális járványügyi szabályok szerinti kerülnek lebonyolításra.

Trianoni megemlékezés

TRIANON 101 ÉV ELTELTÉVEL SEM VÁLT
bennünk történelemmé. A békediktátum a
20. század legkegyetlenebb magyar tragédiája – mondta beszédében dr. Csáky András
polgármester a trianoni békediktátum évfordulójára rendezett konferencián, amit a
pandémia miatt most tudtak megtartani. A
Városháza dísztermében magas szakmai
színvonalú előadásokat tartottak. CEGLED.HU
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Gyermekétkeztetéssel foglalkozó cégünk

az alábbi pozíciókba keres
új munkatársakat:

KONYHAI KISEGÍTŐ

Október 6-ai megemlékezés

A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN, majd az
Eötvös téren található Nagysándor József emléktáblájánál emlékeztek az aradi vértanúkra
Cegléden. Történelmi visszatekintést Baranyi
Tibor, az Unghváry László Vendéglátóipari
Technikum és Szakképző Iskola igazgatója
tartott, majd az iskola diákjai adtak műsort
„A szabadságharc vértanúi” címmel. CEGLED.HU

Okos zebra átadó

SZEPTEMBER 15-ÉN DÉLELŐTT ADTÁK ÁT hivatalosan a Kossuth Ferenc utca és Kárpáti
Aurél utca kereszteződésénél található okos
zebrát. Az eseményen jelen volt dr. Csáky
András polgármester és a körzet képviselője,
Hegedűs Ágota alpolgármester is. Az okos
zebra egy olyan közlekedésbiztonsági rendszer, mely az útburkolatban elhelyezett aktív
LED prizmák segítségével, villogó fénnyel
hívja fel az autósok figyelmét, a kijelölt gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra.

– Nagykőrösre és Ceglédbercelre
Főbb feladatok:
• konyhai feladatok elvégzése
• előkészítés, tálalás, mosogatás, takarítás

ÉTELSZÁLLÍTÓ SOFŐR – Albertirsára
Főbb feladatok:

• az ételek megadott címekre, időben történő kiszál-

lítása

• gépjármű és egyéb használt eszközök tisztán-

tartása

• elvárások: „B” kategóriás jogosítvány, autóvezetés-

ben jártasság

RAKTÁROS – Cegléd
Főbb feladatok:

• a beérkezett áru mennyiségi és minőségi átvétele,

számla és/vagy szállítólevél alapján

• szakosított raktározás és FIFO-elv betartása
• folyamatos anyagmozgatás, a kiszabat szerinti

másnapra történő áru kiadása, göngyöleg nyilvántartása

ADMINISZTRÁTOR – Albertirsa
Főbb feladatok:
• az iroda gördülékeny működésének elősegítése, a
hozzátartozó pénzügyi és adminisztratív feladatok
ellátása
• étlapok küldése az intézmények felé, létszámok
rögzítése
• számlázás
ÉLELMEZÉSVEZETŐ – Albertirsa, Nagykőrös
Főbb feladatok:

• az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok

összeállítása, rendelése

• napi kiszabatok készítése az élelmezésvezetési

program használatával

• szakácsok, konyhai kisegítők irányítása
• hatósági előírások betartása és betartatása

Elvárások
• szakirányú élelmezésvezetői végzettség
MIT KÍNÁLUNK:

• hosszú távú munkalehetőség

• hétfőtől péntekig tartó munkavégzés
• ingyenes dolgozói étkezés a munkaidő alatt

További részletek és jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: allas@eatrend.hu

Abony

Miénk a Dal!

SIKERES VOLT AZ ABONYI REKORDKÍSÉRLET,
2703 fő énekelte egyszerre a Főtéren a „Sej
Nagyabonyban” dalt. Fantasztikus élményben lehetett mindazoknak része, akik részt
vettek szeptember 25-én a közös éneklésben
Abony főterén. Az Abonyi Fúvószenekar és
Mazsorettcsoport térzenét követően élőben
játszotta az abonyiak kedvelt dalát.
katársa hitelesítette az éneklést.
Szívet-lelket melengető érzés volt ezen a na- Beszédet mondott és tárogatón játszott Terék
pon abonyinak lenni, hiszen a közös éneklés József, a Pest Megyei Önkormányzat kulturáadással és a Szeretlek Abony dal közös rális szakreferense. A rendezvényt a Kultúra
éneklésével folytatódott. Így a Dal valóban a Háza munkatársai szervezték, a programfelemiénk lett, azoké az abonyiaké, akik közül lős Csányi Sándor gulyáskirály volt. A közös
2703-an énekeltek a helyszínen, és mindazo- éneklés után színes programkavalkáddal ünké is, akik otthon, vagy külföldön, más ren- nepeltük a „Sej Nagyabonyban” dal évfordudezvényeken délután ötkor dalra fakadtak. lóját az éjszakai Tarka Téri Piacon.
Abony városvezetése nevében
ezúton is szeretnénk
megköszönni mindazok
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták
segítségét, akik
aktívan részt vetCegléd Alszegi u. 35.
tek
a
„Sej
T.: 53-310-285
Nagyabonyban”
M.: 70-368-2816
dal közös énekfurdoszobaszakaruhaz.hu
lésének megszervezésében. A rekordkísérlet sikerült, a MagyarorFacebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
szági rekordok
adatbázisa mun-

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
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Viki ötödik a Nemzeti
Vágtán

AZ IDEI NEMZETI VÁGTÁN ZBORAY
Viktória Marokkó nyergében képviselte
Abony Városát Budapesten a Hősök terén.
„Az abonyi lovas, aki Petrik Tamás tanítványa csodálatosan szép eredményt ért el, hiszen az előfutamot, és a középfutamot is
megnyerte, és így Abony Városa a döntőben
szerepelt. Felemelő érzés volt látni, ahogyan
a döntőben Abony zászlaját viszi az ünnepi
díszbe öltözött lovas. Az előfutamokat követően összesen hatvan lovas jutott be a budapesti rendezvényre, itt lettünk mi ötödikek. Viki meglepetés volt a lovas társadalom
számára, gyönyörű szereplésével örökre beírta magát a Nemzeti Vágták történelmébe,
melyre rendkívül büszkék vagyunk, mi
abonyiak!
Köszönjük neki, lovának és természetesen edzőjének ezt
a feledhetetlen élményt, és persze
minden
kedves
abonyinak és nem
abonyinak is, akik
velünk szurkoltak
Abony Város lovasának.
Abony ebben az
évben először képviseltette magát
egy dupla standdal
is a Nemzeti Vágta Korzón. Elmondható,
hogy az abonyi stand megint megtelt élettel,
és a sok ezer látogató körében nagyon népszerű volt.” – számolt be az abony.hu.

Abony testvérvárosa
lett Nagyabony

SZEPTEMBER VÉGI ÜLÉSÉN DÖNTÖTT arról
Abony Város Önkormányzatának képviselőtestülete arról, hogy testvérvárosi megállapodást kötnek a mai Szlovákia területén lévő Nagyabonnyal.

Pető Zsolt polgármester korábban személyes kapcsolatfelvétel céljából utazott el a
Bihari János Zenei Napokra Nagyabonyba,
majd a nagyabonyiak látogattak Abonyba
szeptember végén. Abony képviselőtestülete egyhangú igen szavazattal hatalmazta
fel Pető Zsolt polgármestert a testvérvárosi megállapodás aláírására.

Birkózócsarnok
alapkőletétel

AZ ABONYIAK RÉGI VÁGYA VÁLHAT VALÓRA,
hiszen a város egyik sikersportága, a birkózás végre méltó körülmények között folytathatja nagyszerű utánpótlás nevelő és versenysporttal kapcsolatos tevékenységét.
Az építkezés alapkőletételi ünnepséggel vette kezdetét október 8-án reggel. Az esemény
díszvendége volt Varga János, a Nemzet
Sportolója, Olimpiai-, Világ- és Európa Bajnok birkózó, Abony Város Díszpolgára, az
Abonyi Birkózó Club tiszteletbeli elnöke.
Abony Város képviselő-testülete 2021.
szeptember 30-án döntött arról, hogy Abony
új sportlétesítménye, a Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola udvarán megépülő birkózócsarnok Varga János nevét viseli majd.
Az alapkőletétel alkalmából ünnepi beszédet
mondott Pető Zsolt polgármester, Földi
László országgyűlési képviselő, Németh
Szilárd államtitkár, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, Sárfalvi Péter helyettes államtitkár, Lőrinczy László az Abonyi Birkózó Club elnöke és Fodor Gábor a Ceglédi
Tankerületi Központ igazgatója.
Az építést végző EU-Építő Kft ügyvezetőjének tájékoztatása szerint, várhatóan 2022 nyarán birtokba vehetik a sportolók az épületet.
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Útfelújítások

Idősek Napja

A KÉPVISELŐTESTÜLET DÖNTÉSÉT KÖVETŐEN
megkezdődhet a Bartók Béla utca (Juhász
Gy. utca és Baross G. út közötti szakasz), a
Székely Bertalan és a Türr István utca
burkolatfelújítása.
Az eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően a Bitunova Kft. végezheti el a
munkákat, amihez a – rossz minőségű burkolt utak felújítására kiírt – pályázaton elnyert 40.000.000.-Ft összegű támogatás és
23.395.424.-Ft összegű önkormányzati saját
forrás biztosít fedezetet. Mind a három utca
melegen hengerelt aszfaltburkolatot kap,
ami hosszú távon biztosíthatja a jóminőségű
felületet. A munkaterület átadására október
8-án került sor. A felújítási munkák – az
időjárás függvényében – még október hónapban befejeződnek.

OKTÓBER 1-ÉN AZ IDŐSEK NAPJÁN Abony
Város Önkormányzata támogatásával nagyszabású rendezvényt szerveztek a Varga
István Városi Sportcsarnokban. Több, mint
500 hatvan év feletti abonyi lakos fogadta el
a meghívást, akik boldogan ünnepeltek ezen
a délutánon. Köszöntőt mondott Pető Zsolt,
Abony polgármestere és Földi László országgyűlési képviselő. A rendezvényen hatalmas közönségsikert aratva lépett fel az
Apostol Együttes. A zenekarral együtt énekelték a legendás zeneszámokat a jelenlévők. A koncert végén a vastaps sem maradt
el. Ezek után az Innoven Kft jóvoltából fogyaszthatták el finom vacsorájukat a vendégek. Az asztalra jutott a tarka tortából is
desszertnek, melyet a Sarokház Cukrászda
készített. Az estét önfeledt örömtánc zárta.

ezüstérmes lett Abony város csapata!
A jótékonysági főzőversenyen az Együtt
Egymásért Alapítvány javára gyűjtött
Abony. Összesen 50.000 forintot tudunk
adományként átnyújtani a Montágh iskola
alapítványának. Köszönet a Korona Pékségnek és a Mészáros Vendéglőnek a segítő támogatásért!
Az abonyiak menüje: Gulyásleves csipetkével, babos káposzta marhahússal, virág alakú sós kalács.

SZEPTEMBER 26-ÁN KOSSUTH LAJOS abonyi
toborzó beszédének emlékére és tiszteletére
a Kossuth relief előtt méltó megemlékezést
szervezett Abony Város Önkormányzata.
Beszédet mondott Szendrei-Juhász Ágnes a
Kinizsi Pál Gimnázium történelem szakos
tanára, intézményvezető helyettes. A programot az Abonyi Fúvószenekari Egyesület
és mazsorett csoportja és Domoszlai Sándor
magánénekes előadása színesítette.

Abonyiak a Huszárkonyhán Kossuth abonyi beszédére
A CEGLÉDI HUSZÁRKONYHA FŐZŐVERSEemlékeztek
NYEN

•
•
•
•
•

www.pimi.hu

A 9-12. évfolyamig általános képzés folyik
párhuzamos művészeti képzéssel egybekötve. A 12. évfolyam végén érettségiznek
magyar, matek, történelem és természettudományos tantárgyból. A 13. évfolyamon
idegen nyelvből és szakmai tantárgyból.
A 13. évfolyamon érettségi bizonyítványt és
szakmai végzettséget is kapnak.
A szakmai végzettség azonosító száma:
4 02 15 09 Táncos II. (szak megjelölésével)
Választható idegen nyelv: angol, német
Szakmai idegen nyelv: francia és angol
Iskolánk a Magyar Táncművészeti Egyetem
partnerintézménye!
Jelentkezni 3-as tanulmányi átlagtól lehet!
Felvétel központi írásbeli és szóbeli felvételi
elbeszélgetés alapján.

Szakok és tanulmányi kódjaik:
0004 színházi táncos,
0005 kortárs - modern ‒ táncos,
0006 néptáncos

Képzési idő 5 év

TÁNCOS szak

Szakgimnázium 9. évfolya

•
•
•
•
•
•

www.pimi.hu

Nyilvántartási szám: 20/2955/2001
OM azonosító: 200185
Intézmény telephely kódja: 002
E-mail: pimititkarsag@gmail.com

Ne habozz!
Jelentkezz hozzánk!

kodnak arról, hogy tanulóink sikeres érettségi vizsga után, művészeti szakvizsgát
tegyenek, vagy tovább tanulhassanak!
Emelt szintű érettségi felkészítő és nyelvvizsga felkészítő, akár egyénileg is!
Kollégiumi elhelyezés biztosított!
Ingyenes képzés. Ingyenes korrepetálás,
Személyre szabott fejlesztés és tehetséggondozás!
Magánórák biztosítása!
Speciális felkészítés az óvodapedagógus,
pedagógus, egyéb felsőoktatási és művészeti továbbtanulásokra!

• Kiváló pedagógusok és művészek gondos-

„AMIT CSAK NÁLUNK-,
AMIT CSAK TŐLÜNK
KAPHATNAK MEG:

www.pimi.hu

BEISKOLÁZÁSI tájékoztatót és szülői
értekezletet tartunk 2021. november 20-án
(szombaton) 9 órakor. Helye az iskola aulája:
(Cegléd, Széchenyi út 16.) Bejelentkezés
írásban, a titkárság e-mail címén:
pimititkarsag@gmail.com

BEISKOLÁZÁSI
TÁJÉKOZTATÓ

Művészeti Iskola, Gimnázium
Szakgimnázium és AMI
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Szakgimnázium 9. évfolyam

SZÍNÉSZ szak
Képzési idő 5 év

Szak megnevezése
és tanulmányi kódja: 0007
színész II. ( színházi és filmszínész)
4 02 15 07

GIMNÁZIUM
9-12. évfolyam
Képzési idő 4 év

Választható tagozatok és kódjaik
0001 sport tagozat
0002 humán és dráma tagozat
0003 általános tagozat

• 3,5-ös, vagy a feletti tanulmányi átlaggal
lehet jelentkezni.

FONTOS! Kollégiumi elhelyezés biztosított!

Tanulóink a 12. évfolyam elvégzését követően
érettségi vizsgát tesznek. Sikeres érettségi
után lehetőségük van felsőoktatási intézményben továbbtanulni, vagy ha akarnak,
maradhatnak iskolánkban szakmai képzésen.
Emeltszintű oktatást biztosítunk minden
tárgyból, amire a tanulónak a továbbtanuláskor szüksége lesz!
A jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell
tenni magyarból és matematikából.

A 9-12. évfolyamig általános képzés folyik
párhuzamos művészeti képzéssel egybekötve. A 12. évfolyam végén érettségiznek
magyar, matek, történelem és természettudományos tantárgyból. a 13. évfolyamon
idegen nyelvből és szakmai tantárgyból. A
13. évfolyamon érettségi bizonyítványt és a
szakmai végzettséget is kapnak.
A szakmai végzettség azonosító száma: 4 02
15 07 Színész II. (szak megjelölésével)
Választható idegen nyelv: angol, német
Szakmai idegen nyelv francia és angol
Felvétel központi írásbeli és szóbeli felvételi
elbeszélgetés alapján
Jelentkezni 3-as tanulmányi átlagtól lehet!
Szakmai gyakorlat biztosított.

www.pimi.hu

•
•
•
•

www.pimi.hu

•

•

•
•

Választható nyelvek:
Első idegen nyelv: angol, német, francia,
spanyol
Második idegen nyelv: angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz (szakkörként kínai)
A gimnáziumi tagozaton tanulóinknak
alapszintű művészeti képzésben is részt
kell venni! (néptánc, társastánc stb.)
Sporttagozaton az élsportolóknak egyéni
tanrendet biztosítunk!
Saját sportegyesületünkben leány röplabda és fiú futsal versenysportra van lehetőség!

tem partnerintézménye!

• Iskolánk a Károli Gáspár Református Egye-

Működésﬁlozóﬁánk

SZAKMAI GYAKORLATI HELY BIZTOSÍTOTT!

A nevelő-oktató munka minden területének a
TANULÓK fejlődését kell szolgálnia! Olyan embereket kell nevelnünk, akik hatékonyan és önállóan tudnak dolgozni, képesek alkalmazkodni
a kor követelményeihez, nyitottak az új dolgok
befogadására és képesek az önművelésre. A
magyar nyelv és kultúra ápolása, szolgálata, tudatos vállalása, egyfajta küldetéstudat legyen a
részükről. Gondoskodik arról, hogy növendékeink elsajátítsák az alapvető erkölcsi normákat, valamint a választott hívatás magas színvonalú
elméleti és gyakorlati anyagát. Fontos emberi
értéknek tartjuk - erre neveljük Őket - az állandó
intellektuális fejlődés igényét, a közösségbe való
hatékony beilleszkedés képességét és az egészséges életmód iránti igényt, a környezettudatos
életvitelt, a művészi és szakmai tisztességet, a
hivatás iránti alázatot. Valljuk, csak a tisztességes
munka hozhat boldogulást! Intézményünk országos beiskolázási körű, ezért ha igény van rá,
kollégiumi elhelyezést is biztosítunk!

www.pimi.hu
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Csemõ

Csemői lány a Belgium
Got Talent-ben

VERHEUGEN ELOWYN, A CSEMŐI PALOTÁS
Sportegyesület Mediball szakosztályának
tagja részt vesz a Belgium Got Talent című
műsorban, ahol az élő showba már továbbjutott. A fiatalt október 15-én lehet megnézni a belga tehetségkutató tévéshow-jában.
Szavazni lehet rá Magyarországról is, ezért
édesanyja részletes posztban kérte a helyiek,
barátok, ismerősök szavazatát is: „Kedves
Ismerőseim és Családom! Végre elmondhatjuk Nektek, hogy október 15-én Elowyn részt
vesz Belgium Got Talent című belga TV-s
műsorban. Szeretnénk a segítségeteket kérni
abban, hogy bent tartsuk őt a következő műsorban. Kérjük szavazzatok rá jövőhét pénteken, műsoridőben a www.VTM.be oldalon!
A regisztráció aktiválása után tudtok szavazni, műsoridőben. Fontos, hogy nem csak
Belgiumból tudtok szavazni. Remélem tetszeni fog az előadás és reméljük láthatjuk
Elowynt a következő körben is! Köszönjük a
segítséget és élvezzétek a showt!”

Újszilvás

Gyümölcsöző
értékteremtés Újszilváson

OKTÓBER 1-JÉN KERÜLT ÜNNEPÉLYES átadásra a Belügyminisztérium Gazdaságélénkítő
programjának támogatásával megvalósult
újszilvási gyümölcslékészítő üzem és fóliaház.
A beruházást Réthy Pál, a Belügyminisztérium
közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára, Földi László országgyűlési képviselő
és dr. Petrányi Csaba polgármester adta át.
A mintegy 102 millió forintos beruházás keretein belül jött létre a zöldség- és gyümölcsfeldolgozásra alkalmas, modern technológiával, gépsorral ellátott feldolgozóüzem és az 1000 négyzetméter alapterületű
fóliaház, teljes fűtési rendszerrel. Emellett
bekötő út és kerítés épült, kamera- és riasztórendszer, valamint az üzem tetejére 2x10
KW-os napelem is telepítésre került az energiahatékonyság érdekében.
Az üzem 5 fő helyi lakos számára nyújt
munkalehetőséget. Korszerű, nagyrészt automatizált gépezettel elvégezhető a gyümölcsök mosása, darálása, préselése, pasztörizálása és a gyümölcslevek üvegekbe, valamint
légmentesen zárt, 3-5-10 literes zacskókba
(bag-in-boxba) való kimérése is. A végeredmény pedig 100 %-os, tartósítószer- és
vegyszermentes zöldség- és gyümölcslé,
ami az Újszilvás Kincse márkanevet kapta.
Manapság tapasztalható, hogy egyre inkább
igény van az egyedi ízekre, egészséges gyümölcsökre, ételekre, ezért ezúton is köszönjük
a Magyar Kormánynak, a Belügyminisztériumnak, hogy egy ilyen projekttel tudtuk növelni Újszilvás, tágabb értelemben a nemzet
értékeit, vagyonát. ÚJSZILVÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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Nyársapát

Nyugdíjasnap

NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 8-án délre hívta a község nyugdíjasait
a Szarka-kúriába, ahol szeretettel vártuk az
ünnepelteket a téliesített szalétli gyönyörűen
feldíszített asztalai mellett. Az ízléses őszi
dekorációt az óvoda dolgozói készítették
nyugdíjasaink tiszteletére. Az érkezőket Mészáros István és polgármester úr pálinkájával
fogadtuk.
Először Kis Miklós, Nyársapát község polgármestere mondta el szívhez szóló köszöntőjét, majd Murvai Julika és Tánczos Tibor
zenés nosztalgia műsorát láthattuk, hallhattuk. A csodálatos hangú zenészek magas
színvonalú előadása hatalmas tetszést aratott. Az ismert melódiákat együtt énekeltük,
és tapsoltuk végig az előadókkal. Köszönjük
a nem mindennapi élményt!
Ebédre az önkormányzat Varga Dániel által
főzött finom marhapörköltet kínált a vendégek részére. Az ebéd után felszolgált rétes
Kis Miklós polgármester úr személyes ajándéka volt. Ebéd után a képviselő-testület
tagjai mindenkit virággal ajándékoztak meg.
A mindent eláruló fotókat Varga Irénke készítette. A nagyon jó hangulatú rendezvény
baráti beszélgetéssel zárult a kellemes őszi
napsütésben. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki munkájával, közreműködésével, segítségével hozzájárult a nyugdíjasok napja
sikeréhez! NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA

50 éves az óvoda

NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÓVODÁJA 1971. október
1-jén nyitotta meg kapuit 1 csoporttal, egy
óvónővel és két dajkával. A fél évszázados
születésnapot 2021. október 1-jén ünnepeltük
az óvodások, Földi László országgyűlési
képviselő úr, Kis Miklós polgármester úr, dr.
Bicskei Krisztina jegyző asszony, az óvoda
volt és jelenlegi dolgozói jelenlétében.
Az óvoda nagycsoportosai nyitották vidám
műsorukkal a szülinapi ünnepséget. Földi
László országgyűlési képviselő mondott ezután köszöntőt, úgy igazán a gyerekekhez
szólóan. Ezután a fenntartó nevében Kis
Miklós polgármester úr mondta el gondolatait és felolvasásra került az óvoda első
óvónője, Fodor Ferencné Gyöngyvér viszszaemlékezése.
Meglepetésként, haladva a korral egy kisfilmet készítettek az 50 éves évfordulóra
nagy szeretettel, amit meg is nézhettünk az
ünnepségen. Köszönet a film szereplőinek:
Bognár Istvánnak, Dobos Józsefnek, T.
Nagy Andrásnak, Biró Csillának, Mogyorósi-Erdős Beátának, Fónagy Adriennek és
az iskolásoknak, hogy vállalták emlékeiket
a nagyközönség előtt. A gyerekek legnagyobb örömére egy igazán jól sikerült interaktív koncertet adott a Répa, Retek, Mogyoró Együttes.
A műsor után az SZMK elnöke, MogyorósiErdős Beáta és Tóthné Kapus Diána egy
gyönyörű fényképalbumot adott át az óvoda
vezetőjének, hogy folytatni tudják az óvoda
emlékeinek dokumentálását a jövő számára.
Ezt követően az óvoda udvarának közepén

egy gesztenyefát ültetett el Kis Miklós polgármester úr, Bognár István, Dobos József
és T. Nagy András. A fa mellé helyezték el
azt az időkapszulát, amibe az ünnepség elején írt gondolatokat raktuk. A Szarka
György által készített kapszulát majd 50 év
múlva bontják föl az akkori ünneplők, a
mostani óvodások. Egy születésnap sem
múlhat el torta nélkül, így az óvoda szülinapját is egy közös tortázással zártuk.
Köszönjük minden szervezőnek, segítőnek, támogatónak a munkáját, ami nélkül mi vendégek nem érezhettük volna ilyen jól magunkat
ezen a csodás születésnapon. NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA

Szüreti mulatság

SZEPTEMBER 18-ÁN A HAGYOMÁNYOS Szüreti mulatságra került sor Nyársapáton a Szarka kúriában. Az esemény kísérőrendezvényeként a IV. Magyar Konyha világnapját is
Nyársapáton rendezték meg, ahol a magyar
gasztronómia nagykövetei népszerűsítették a
hazai konyha finomságait. Az egész napos
program a szüreti ételek főzőversenyével
vette kezdetét. Délelőtt került sor a turulszobor avatására is, melyen Földi László országgyűlési képviselő köszöntötte a résztvevőket, aki köszönet mondott az emlékmű
költségeit álló önkéntes adományozóknak.
Kis Miklós polgármester lapunknak elmondta: fontosnak érezték az Árpád szobor
mellett, a turul – mint a magyarság szimbóluma – megörökítését a faluban. A szobor
kivitelezése jórészt a polgármesteri és az ön-
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kormányzati képviselők tiszteletdíjának felajánlásából valósult meg. – Nagyon nagy
öröm, hogy most ezen a szüreti mulatságon
együtt ünnepelhet a falu, hiszen tavaly elmaradt a Lecsófesztivál, a Szüreti mulatság
is, így nagyon hiányolták a nyársapátiak a
rendezvényeket. Ugyan néhány éve a hasonló eseményeken még 40-50 csapat főzött,
azért most – a Covid árnyékában – mintegy
a fele nevezett, de most is voltak határon túli résztvevők a főzőversenyen. – számolt be
a helyszínen Kis Miklós.
A mulatságon az önkormányzat által biztosított birka- és marhapörkölt ebéd után került sor az első osztályosok fogadalomtételére és a „Virágos, rendezett kert és utca” díjak átadására. Bemutatták az önkormányzat
által kiadott Nyársapát nevezetességeit bemutató kiadványt is, aminek kiadásához az
önkormányzati képviselők is hozzájárultak a
tiszteletdíjukból. A délután és az este koncertekkel, kulturális programokkal folytatódott az Őszi Hacacáré programsorozat keretében, majd utcabállal zárult.

Tankó-Walter

és társa Kegyeleti kft.
Éjjel-nappal ügyelet
06-20/9311-711, 06-30/661-5831

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Cegléd, Rákóczi út 30-32. 53/317-225
CEGLÉD KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!
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Kocsér

Örömteli pályaavató

SZEPTEMBER 22-ÉN SZERDÁN DÉLUTÁN kedves kis ünnepség keretében vette birtokba a
diákság az iskola udvarán kiépített remek
sportpályát. A pályaavatón megjelent Földi
László országgyűlési képviselő, Selmeczi
Zoltán EKIF főigazgató, Hernádi László plébános atya, Hriagyel Csaba polgármester, Sági Anikó igazgatónő, több önkormányzati képviselő, érdeklődő szülő és beszámolt róla a
Cegléd Városi Tv is.
A sportpályát belügyminisztériumi pályázati forrásból a községi önkormányzat építtette ki, mintegy 23 millió forintos beruházással. Az önrészt fele-fele arányban a községi
önkormányzat és az iskola fenntartója, a Váci Egyházmegye biztosította.

VII. Kutyakaparó
futófesztivál

SZEPTEMBER 25-ÉN DÉLUTÁN RENDEZTÉK
meg a VII. Kutyakaparó futófesztivált a
Kocséron. A gyülekező, rajt és cél a Kutyakaparó csárdánál volt, a nap közös bemelegítéssel indult. A versenyzők 1848
méteres, 5544 méteres és 10 km-es távot
választhattak. Minden résztvevő futó kapott
egyedi emlékérmet. A rendezvény fővédnöke Földi László országgyűlési képviselő
is beszámolt a közösségi oldalán az ese-

Az ünnepség során Juhász Anikó tanárnő
vezetésével az énekkar bemutatta az iskolai
új indulóját, Sági Lajos szerzeményét.
Az ünnepség keretében vette át Molnár
Zsuzsanna és Szaszkó Sándorné Marika néni nyugdíjba vonult pedagógusként a Szolgálati Érdemérmet, melyet több évtizedes
pedagógusi pályafutásukkal érdemeltek ki.
A szalag átvágása és a pálya megáldása után
a Dalma Dance Tánciskola növendékei akrobatikus elemekkel tarkított modern táncot adtak elő, majd a kosarasok és a focisták vették
birtokba a gumiborítású, remek sportpályát.
Hriagyel Csaba polgármester tájékoztatása
szerint villanyvilágítást is kap majd a pálya
és egy elektronikus beléptető rendszert is ki
fognak építeni, hogy esténként vagy hétvégenként a kocséri lakosság is tudja használni a pályát. A vagyonbiztonság érdekében
pedig napokon belül kiépül a pályára irányuló kamerás megfigyelőrendszer is.
GÉVAI IMRE tagintézmény-vezető

ményről: „A sport nagyon közel áll hozzám, ezért minden évben szívesen látogatok
ki erre a nagyszerű rendezvényre. Jó volt
újra együtt lenni!”
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A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.)

rendszeresen ír ki pályázatokat

Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére,
valamint lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadására.

Aktuális értékesítésre kiírt ingatlanok:

• Cegléd, belterület 9182 hrsz-ú, 982 m2 nagyságú, kivett beépítetlen
terület megnevezésű, valóságban a Külső-Budai út mellett található
ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó 2.500.000.- Ft +ÁFA).
A pályázat benyújtási határideje 2021. október 29. (péntek) 1000 óra.
• Cegléd, belterület 4549/33;/34;/35;/36;/37;/38;/39;/40;/41 és a
4549/42 hrsz-ú, 552-555 m2, természetben 2700 Cegléd, Cigle téren található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok
Kikiáltási ár ingatlantól függően: bruttó 4.762.500-4.787.900- Ft).
• Cegléd, belterület 6830/1 hrsz-ú, 769 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban a Bulcsú utcában található ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó 3.100.000.- Ft).
• Cegléd, belterület 6830/2 hrsz-ú, 820 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban a Bulcsú utcában található ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó 3.200.000.- Ft).
A pályázatok benyújtási határideje 2021. november 2. (kedd) 1000 óra.

A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a www.varvag.hu honlapon, illetve a pályázatokkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a
VÁRVAG Nonprofit Kft. irodájában lehet kérni (2700 Cegléd,
Gubody u. 28.) személyesen, vagy a 06/53-505-240-es telefonszámon.

Nyelvvizsgaközpont a
közgázban

MÁR ÖTÖDIK ÉVE LEHET ANGOL NYELVBŐL
alap-, közép-, és felsőfokú nyelvvizsgát tenni a
Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és
Informatikai Technikumában. Az októberi vizsgára több mint harmincan jelentkeztek be.
A legközelebbi vizsga, amire még lehet jelentkezni 2021. december 5-én lesz. Bejelentkezés
a https://languagecert.hu/ honlapon lehetséges.
A nyelvvizsgához nem kell utazni, a ceglédi
vizsgázó kipihenten kezdhet neki a feladatoknak és kevesebb stressz éri.
Az iskola kiemelt feladatának tekinti a vizsgák megszervezését, hogy helyben biztosítson olyan lehetőséget, melyre helyi oktatók
készítik fel a diákokat.
A nyelvvizsga egynyelvű és vizsgázóbarát.
A feladatok nem elvontak, általában közel
álnak a vizsgázók szívéhez.
A vizsga a következő készségeket méri: írás, olvasás, beszéd, hallás utáni szövegértés. Készségenként és vizsgatípusonként 50 százalékot
szükséges elérni a sikeres nyelvvizsgához.
A vizsgaközpont vezetője Czerovszki
Mónika, aki minden kérdésre szívesen válaszol a cermonika@ckik.hu e-mail címen.
MIHÁLYI SZABOLCS igazgató

Ha október, akkor őszi
érettségi vizsgaidőszak

MEGTISZTELŐ FELKÉRÉST KAPOTT a Ceglédi
SzC SZC Közgazdasági és Informatikai Technikuma a Pest Megyei Kormányhivataltól. A
2021/2022. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában intézményünk került kijelölésre
az érettségi vizsgák megszervezésére. Külön

kiemelendő, hogy a középszintű érettségi
vizsgák mellett két tantárgyból (angol nyelv
és informatika) az emelt szintű érettségi vizsgák lebonyolítása is iskolánkban történik.
Néhány fontosabb adat a vizsgára jelentkezők
létszámáról és a vizsgatárgyakról. Összesen
207 vizsgázó jelentkezett, a vizsgák száma
középszinten 161 db, emelt szinten pedig 61
db. A jelöltek többsége egy vizsgatárgyból jelentkezett érettségi vizsgára, mindössze 15 fő
tesz 2 vagy több tantárgyból vizsgát.
A legtöbben angol nyelvből (81 középszintű
és 52 emelt szintű) vizsgáznak, többnyire
előrehozott vagy szintemelő vizsgát tesznek.
Az angol nyelvet 51 fővel a matematika követi, majd az informatika, német nyelv, történelem, magyar nyelv és irodalom, biológia,
földrajz, informatikai ismeretek és az etika.
Az írásbeli vizsgák október 18. és 26. között
lesznek, az emelt angol nyelv és informatika
szóbeli vizsgák időpontja november 11-12.,
a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 22-23. és november 24-25. időpontokban kerülnek lebonyolításra. MIHÁLYI SZABOLCS

igazgató

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

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

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

dombidentalcegled@gmail.com,
www.dombi-dental.hu
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bűntette kísérletének megalapozott gyanúja
miatt folytatott eljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya befejezte, az ügy iratait átadta az ügyészségnek.

„Megöllek!”

A PEST MEGYEI NYOMOZÓK BEFEJEZTÉK
annak a 65 éves férfinak az ügyét, aki a gyanú szerint megromlott szomszédi viszonyát
akarta vasvillával és kisbaltával rendezni.
Farmoson kerékpározott egy helyi nő 2020.
július 31-én reggel, amikor a háta mögül
lovaskocsi közeledtét hallotta. Hajtója azonban kikerülés helyett ráhúzta a szekeret a biciklizőre, elsodorta, a nő bedőlt az út menti
bokrok közé. A bakról lemászva a férfi vasvillát ragadott, azzal közelített áldozata felé.
„Megöllek!” – kiabálta, közben szúró mozdulatokkal tartotta sakkban. A sértett a hasán,
a lábán, a kezén és a hátán kisebb sérüléseket
szenvedett, de el tudta venni támadójától az
eszközt. A férfi ezután kisbaltájával indult
felé, többször ütött, a nő pedig próbált hárítani, védekezése közben fején és a kezén sérült, ám ismét le tudta fegyverezni a férfit,
aki bakra ült és elkocsizott a helyszínről.
Az áldozat a támadás következtében nyolc
napon belül gyógyuló fej, hasi, mellkasi és
kéz sérüléseket szenvedett, de a szakértői
vélemény szerint csak a védekezésnek köszönhető, hogy nem lettek súlyosabbak a sérülések. A férfit a rendőrök még aznap őrizetbe vették, vele szemben súlyos testi sértés bűntette kísérlete miatt indítottak nyomozást, időközben az elkövetett bűncselekményt emberölés bűntette kísérletére minősítették át. A férfi nem tagadta a bűncselekmény elkövetését, indokként a nő élettársával régóta megromlott viszonyára hivatkozott, haragosának így akart visszavágni és
fájdalmat okozni. Továbbá azt is elmondta,
hogy ölési szándékkal ütötte el a sértettet a
lovaskocsival és le akarta szúrni a vasvillával, azonban ez csak pillanatnyi állapotában
gondolta, amit mostanára megbánt.
Az azóta letartóztatott férfi ellen emberölés

Egy nap alatt meglett
a tolvaj

A CEGLÉDI RENDÉSZEK ÉS BŰNÜGYESEK közös munkájának köszönhetően, egy nap alatt
meglett a lopással gyanúsítható férfi. Egy
ceglédi telephelyről betörés miatt érkezett
jelzés után indultak meg a rendőrök szeptember 9-én. A munkához elsőként a behatolás helyén megrongált infrasorompó, és egy
raktárhelyiségről lefeszített lakatpánt adott
támpontot, később a körülbelül egymillió forint értékű kábelek hűlt helyénél rögzítették
a hátra hagyott nyomokat.
A birtokukban lévő adatok alapján az egyenruhás állomány pár óra alatt azonosította a cselekménnyel összefüggésbe hozható férfit, ezzel
párhuzamosan a civil ruhás nyomozók kiderítették, az ellopott kábelek egy részét a férfi értékesítette, lefoglalására soron kívül intézkedtek.
R. Mihályért lakhelyére másnap már célirányosan indultak a zsaruk, előállították és kihallgatták. A 39 éves férfi vallomásában elmondta,
hogy mivel alkalmi munkájából nem tudta magát fenntartani, a kábelek eladásából akart több
pénzhez jutni. Készségesen megmutatta a rendőröknek, hová rejtette az el nem adott kábeleket
– azt is lefoglalták –, így a bűncselekménnyel
okozott kár teljes egészében megtérült.
A férfi letartóztatását a bíróság szeptember
14-én elrendelte. Vele szemben a további eljárást lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a Ceglédi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya.
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Több ügyben is feleltek
Cegléden

A CEGLÉDI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG szeptember
23-án három ügyben állított bíróság elé elkövetőket.
Az első ügyben az elkövető augusztus 26-án
úgy vezette Kocséron gépkocsiját közúton,
hogy előtte már három esetben is eltiltották
a járművezetéstől szabálysértési eljárásban.
Neki járművezetés az eltiltás hatálya alatt
vétség miatt kell felelnie. A második ügyben
az elkövető augusztusának közepén albertirsai ingatlanjának kerítése mellett, a szomszédban játszó három kiskorú leányt próbálta a kerítéshez közelebb csalni, miközben
először csak simogatta nemi szervét, majd
önkielégítést is végzett. Terhére szeméremsértés bűntettét rója az ügyészség.
A harmadik ügy elkövetője augusztus 7-ről 8ra virradó éjszaka munkáltatójával történt veszekedést követően gyújtotta fel annak ceglédi
telephelye mellett tárolt széna és szalmabálákat. A férfi magatartása folytán majdnem ezer
bála égett el, amellyel közel kilencmillió forintos kárt okozott a vállalkozásnak. Őt jelentős
kárt okozó rongálás bűntettével vádolják.

Tűzesetek

KIGYULLADT EGY HUSZONÖT négyzetméteres melléképület szeptember 18-án délután
Kőröstetétlenen, az Új utcában. A tűzben
egy gázpalack felrobbant, a lángok átterjedtek a családi ház tetőszerkezetére is. A tüzet
a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, akadályozták meg a tűz továbbterjedését, majd
vizsgálták át az épületeket.
BÚTOROK, KANAPÉK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK

gyulladtak ki szeptember 24-én
délután Cegléden, a Szolnoki
úton egy elhagyatott, romos épületben. A tűzoltók kiérkezése
előtt két embert a rendőrök kikísértek az épületből. A tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el,
majd vizsgálták át a helyiségeket.
KIGYULLADT EGY HÚSZ NÉGYZETMÉTERES épület szeptember
25-én délután Nagykőrös külterületén. A tűzoltók kiérkezésekor a ház már
teljes egészében égett. A tüzet a nagykőrösi
önkormányzati és a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, majd vizsgálták át a kiégett
épületet.
MENET KÖZBEN KIGYULLADT EGY GÉPKOCSI
szeptember 28-án a kora reggeli órákban az
M4-es autóút újszászi lehajtójánál. A tűzoltók kiérkezésekor az autó motor-és utastere
teljes egészében égett. A tüzet a ceglédi és a
szolnoki hivatásos tűzoltók eloltották, vissza
hűtötték a felhevült fém alkatrészeket, majd
átvizsgálták a kiégett járművet. - tájékoztatott Csámpai Attila tű. százados, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Halálos baleset
Nyársapátnál

SÚLYOS BALESET TÖRTÉNT SZEPTEMBER 18-ÁN
reggel a 441-es úton Nyársapát közelében,
ahol két személyautó ütközött össze frontálisan. A Pest megyei Rendőr-főkapitányság
honlapján később megjelent közlemény szerint két személygépkocsi és egy busz ütközött össze. Az egyik autó vezetője, egy 31
éves férfi a helyszínen meghalt, a másik sofőrje súlyos sérüléseket szenvedett, a buszon

utazók közül senki nem sérült meg.
Mint megtudtuk, a balesetet okozó nyársapáti fiatalember Ceglédre indult vásárolni.
Járművével egy busz előzésébe kezdett, de
azt befejezni már nem tudta, és a szemből
érkező másik járművel frontálisan ütközött.

Elgázolt, majd magára
hagyott egy gyalogost

MEGÁLLÁS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL hagyta el a helyszínt az az autós, aki 2021. szeptember 13-án 17 óra körül Cegléden elsodort egy
férfit. A gyalogost súlyos sérülésekkel vitték
kórházba. – írta meg a police.hu. A ceglédi rendőrök hasznos információkat gyűjtöttek be a megállás nélkül elhajtó gépjármű típusára, színére és
rendszámára vonatkozóan. Azonosították, szeptember 15-én már elfogták és előállították a rendőrkapitányságra. Kihallgatásán a 36 éves helyi
férfi csak részben ismerte el a felelősségét, szerinte a gyalogos is hibázott. Vele szemben közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasz-

tása vétségének megalapozott gyanúja miatt
folytatja le a büntetőeljárást a Ceglédi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya.

Közúti balesetek

LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, ÁROKBA HAJTOTT és felborult egy személygépkocsi
szeptember 17-én este Abonyban, a Szolnoki úton. A gépkocsiban hárman utaztak,
mindannyian önerejükből elhagyták az autót. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtala-

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
Aktuális tü zelő árak

LEDVICEI DARASZÉN 7.169 Ft / 100 kg

CSEH DIÓSZÉN 4500 cal 6.119 Ft / 100 kg

NÉMET BRIKETT 7000 cal 9.568 Ft / 100 kg

LIGNIT 2.199

BÜKK,TÖLGY, TÜZIFA, HASOGATVA 4.129 Ft / 100 kg

Ft / 100 kg

PELLET 1.858 Ft / csomag - 15 kg

FABRIKETT 519 Ft / csomag - 6 kg

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

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

Sport
Kosársiker a Hősök terén

I. Extrém sportnap

LÁTVÁNYOS BEMUTATÓKKAL, különleges
műsorszámokkal és jó hangulattal várták
szeptember 18-án az extrém sportok szerelmeseit a Vörösmarty térre. A rendezvény fővédnöke Földi László országgyűlési képviselő volt. Az egész napos programban a teljes extrém sport bemutatkozott: Bmx-bemutatók, Hege-show, akrobatikus bemutatók,
parkour show, break és capoeira bemutató
színesítette a rendezvényt, amelyre szép
számmal látogattak ki családok és extrém
sportot kedvelő fiatalok egyaránt.
A szervező Kőházi Roland a Crazy Actions
Bmx-csapat vezetője, a rendezvény megálmodója 22 éve Bmx-ezik és csapatával sok
rendezvényen megfordul az országban.
Cegléden a néhány hónapja nyílt pumpapályán is szoktak edzeni, ezért ide szervezték a
nagyszabású rendezvényt, ahová az ország
legelismertebb extrém sportolóit várták, aki
elfogadták a meghívást és magas színvonalú
bemutatókat tartottak.
- Ezzel a nappal szeretnénk közelebb hozni a
ceglédiekhez az extrém sportokat, bemutatni
milyen szépség rejlik ezekben és hogy megtanulható, elsajátítható tudás, amely a következő generációból sok fiatalnak jelenthet
motivációt. – nyilatkozta Kővári Roland,
aki maga is részt vett a Crazy Actions bemutatóin veszélyes mutatványokkal. Este az
Irie Maffia koncertje zárta az I. Extrém
sportnapot Cegléden.

SZEPTEMBER 18-ÁN, SZOMBATON délelőtt
benépesült Budapesten a Hősök tere, a Kosárlabdázás Napja rendezvénysorozaton belül rendezett szezonzáró streetball-on a különböző kategóriákban, majd a délutáni döntőkben összesen több mint 200 csapat versengett – köztük Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület tagjaiból álló csapat is.
„A Streetball Challenge rendezvény sorozat
Országos Döntőjében részt vett a Fin Morte
nevű társulat is, mely kosaras lányok alkotta
négyest takar, akik a szeptemberi kecskeméti
selejtezőben szerezték meg az első helyet, és
ezzel kvalifikálták magukat a fővárosi döntőre, a 2003-2004 között született lányok kategóriájában. Gratulálunk a Fin Morte csapatának, ugyanis ha valaki névazonosságot vél
felfedezni Sólymok csapattagokkal, az nem a
véletlen műve. A csapat névsora: Botocska
Gréta, Kovács Orsolya, Smith Daisy és Szarka Noémi. És egyúttal gratulálunk a fővárosi országos döntő női U23-as győzteseinek is!
A lányok, ugyan nem Sólymok kosarasok, de
nagykőrösiek: Barabás Szindi, Berényi Petra,
Borsányi Boglárka, Mester Nikolett.” – számolt be a Sólymok közösségi oldala.

A Renault ajánlásával

renault.hu

* Az akció 2021. szeptember 17-től 2021. október 31-ig vagy visszavonásig érvényes, a legalább 1 000 000 Ft kedvezmény az Új Arkana TCe 140 EDC mHybrid, TCe 160 EDC mHybrid verziókra vonatkozik, és a listaárból kerül levonásra.
A kedvezmény mértéke felszereltségenként eltérhet. Új Arkana vegyes fogyasztás l/100 km: 5,7 – 6,1; CO 2-kibocsátás g/km: 130-137. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a
Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás
függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek
ajánlattételnek. Részletek a Renault Márkakereskedéseknél! A képek illusztrációk.

mHybrid verziók
legalább 1 millió ft kedvezménnyel*

RENAULT
ARKANA
még sokoldalúbb
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