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MAZDA CX-30
MÁR 7 990 900 FT-TÓL!
KÉNYELEM ÉS TELJESÍTMÉNY LENYŰGÖZŐ ÁRON
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Mazda
CX-30
WLTP
kombinált
km, károsanyag-kibocsátás:
135–165 g/km.
Maz
da
CX-30 kombinált
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TP szerinti
szerintiátlagfogyasztás:
kombinált átlagfogyasztás:
átlagfog5,1–7,3
yasztás: 5,1–7,3
károsanyag-kibocsátás: 135–165
g /km.
Mazda CX-30 WLTP
szerinti
l/100l/100
km, károsanyag-kibocsátás:
g/km.
Az ajánla
eljes körű,
körű, nem minősül ajánla
ttételnek. A rrészletekről
észletekről ér
deklődjön márkak
ereskedésünkben!
ajánlatt nem tteljes
ajánlattételnek.
érdeklődjön
márkakereskedésünkben!
z ajánlat nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!

Mazda CX-30 WLTP szerinti kombinált átlagfogyasztás: 5,1–7,3 l/100 km, károsanyag-kibocsátás: 135–165 g/km.
Az ajánlat nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!

ZAKAR ÉS TÁRSA KFT.
ZAKAR ÉS TÁRSA KFT.
WWW.ZAKARAUTO.HU
ZAKAR
Z
AK AR ÉS
É S TTÁRSA
TÁ
ÁR SA KFT.
KF T.
WWW.ZAKARAUTO.HU
WWW.ZAKARAUTO.HU
W
W W.Z AK AR AUTO.HU

2700 Cegléd, 4. számú főút 69. km,
2700 Cegléd,
4. 06
számú
főút 69. km
telefon:
53/505-911
2700
4..telefon:
2
70 0 Cegléd,
C e g l é d, 4
sszámú
z ámú főút
fő06
út 69.
653/505-91
9. km,
k m,
telefon: 06
06 53/505-911
53/505-911
telefon:

DRIVE TOGETHER

DDRRI V
GEETTHHE RE R
OG
I VEE TT O

Pa

Del-

ma

n

yei

PestoráMe

Kiadó: Panoráma Média Kft.
2700 Cegléd, Csalogány u. 3.
info@cegledipanorama.hu

cegledipanorama.hu
Lapigazgató-főszerkesztő:
Krizsán Ervin

Tel.: (20) 415-0243
Szerkesztő: Krizsán Anett

Megjelenés: havonta
Nagykőrös - Abony - Csemő
- Jászkarajenő - Kocsér
- Kőröstetétlen - Nyársapát
- Törtel - Újszilvás településeken

Következő lapzárta:
2021. december 2.
Példányszáma: 25.000 db
ISSN 2732-0111
Nyomdai munkák:
Arany Napsugár Kft.,
Nyíregyháza
Felelős vezető:
A nyomda ügyvezetője

Lapunk megjelenését
támogatja:

a

3

z advent a karácsonyra készülődés és várakozás időszaka. Az idei évben november 27. és december 31.
között szombat-vasárnap, a két ünnep között pedig hétköznap is számos programmal várjuk a látogatókat a
karácsonyi hangulat és készülődés jegyében, amely
minden korosztály számára tartogat különlegességeket.
Az ünneplőbe öltözött Szabadság téri Adventi vásár november
27-én nyitja meg kapuit. Az ünnepélyes megnyitón közösen
kapcsoljuk fel a város ünnepi díszvilágítását, majd immár hagyományosan jégrevü nyitja meg a korcsolyapályát. A nyitóhétvégén újabb meglepetés jégszobor készül és a Koktél 4U biztosítja a hangulatot a forraltborozáshoz.
Hétvégente a Manóműhelyben közösen készíthetik el a családok az ünnepi díszeket, a gyerekek pedig kipróbálhatják ügyességüket a Csillagszóró Játékparkban és felülhetnek az újdonságnak számító, fényárban úszó „óriáskerékre” is. Az ünnepre
hangolódást a közös adventi gyertyagyújtások teszik emlékezetessé, melyre várjuk az érdeklődőket. Közreműködik a Baptista, az Evangélikus, a Katolikus és a Református Egyház.
Hangverseny-sorozattal is várjuk a látogatókat, melynek keretében fellép adventi koncertjével Bognár Szilvia, a Ceglédi Fúvószenekar, a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Kardos Pál Pedagógus Énekkar.
December 5-én a gyermekek örömére a Református Nagytemplom
tornyából érkezik a Mikulás, mely az egyik leglátványosabb adventi programunk. A közösségek számára nyújt közös ünnepi készülődésre lehetőséget bejgli- és zserbókészítő versenyünk, melyre évek óta
egyre többen jelentkeznek. Újdonságként idén forraltborral is lehet készülni. A közösségek továbbra is segíthetnek a rászoruló családoknak
jótékonysági karácsonyfadíszítő versenyünk keretében, és a már hagyományossá vált Mikulás-futás is a programok részét képezi.
A színpadon olyan nagyszerű és népszerű előadókat köszönthetünk, mint Kökény Attila, Kollányi Zsuzsi, Vastag Tamás,
Polyák Lilla és a gyermekek kedvencei Kovácsovics Fruzsina,
valamint a Buborék Együttes. Természetesen a fellépők között
megannyi ismert ceglédi előadót üdvözölhetünk. Idén is együtt
énekelhetünk Hernádi Péterrel, a Gríz zenekarral, a Koktél 4Uval, Tom White csapatával és Tánczos Tiborral.
Adventi vásárunkban karácsonyi ételek és italok sorát kóstolhatják,
ahol a hagyományos vásári ételek mellett a streetfood ízvilágát is megtalálják majd. A kézműves árusoknál és a Tourinform iroda információs faházában számos portékára, ceglédi ajándéktárgyra lelhetnek,
melyekkel örömet szerezhetnek családtagjaiknak, barátaiknak.
Hogy szilveszterre is tartogassunk valami programot, várjuk az
érdeklődőket a Ceglédi Hagyományőrző Baráti Kör által szervezet óévbúcsúztató karikás csergetésre, majd az esti Városi
Szilveszterre. Erről bővebben a későbbiekben írunk.
A részletes programért keressék az advent.cegledikultura.hu oldalunkat. Szeretettel várjuk a család minden tagját rendezvényeinken!
DÉTÁRI-LUKÁCS ÁGNES
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100 fő felett az ápoltak száma

i

A covid-járvány negyedik hullámában október 27-e óta újra kijelölt intézmény
a ceglédi Toldy Ferenc Kórház covid-betegek számára. Korábban csak tesztelték a betegeket és pozitív fertőzötteket továbbirányították egy budapesti kijelölt intézménybe. A ceglédi kórházban a központi rendelkezés szerint először 40, majd 74 ágyat kellett biztosítani, a hétvégére pedig várhatóan a 100
főt is meghaladja majd az ápoltak száma.
nformációink szerint a kórházba került betegek körülbelül fele oltott,
fele oltatlan, de az oltott betegek inkább enyhe, középsúlyos tünetekkel
gyógyulnak, nem kerülnek intenzívre, gépi lélegeztetésre.
A covid-betegek számára most nyitott osztály mellett – a nagyszámú megbetegedések miatt előreláthatólag – a hét folyamán az Ápolási osztályon is nyitnak
egy covid-osztályt, az ápolási osztály betegei pedig
ütemezetten
ismét átker ü l n e k
Nagykőrösre.
Információink szerint a
mostani betegszám növekedés országosan és
helyileg is
összevethető az egy
évvel ezelőtti adatokkal. A 3. hullám elején hasonló ütemben emelkedett a kórházi
kezelést igénylő betegek száma, akkor is
október végén lett kijelölt kórház a ceglédi. Jelenleg azonban az akkori 40 %-kal
szemben, csak a betegágyak 10 %-át kell
biztosítani a covid-betegek részére. Ugyan

nem kívánják leállítani az elektív beavatkozásokat, de mérlegelnek és a személyi
állomány szűkössége miatt csak a sürgős
beavatkozásokat végzik el.
A ceglédi kórházban az előző hullám
csúcspontjaként az év elején csaknem 300
covid-beteget ápoltak, mert akkor több
fekvőosztályon alakult ki fertőzésgóc és
mintegy 150 fő a kórházban kapta el a vírust, míg 150-en pedig betegen kerültek
be. Jelenleg nincs a kórház belső osztályain tömeges fertőződés, a lapzártánk idején
ápolt
mintegy 70
covid-beteg
kívülről került be az
intézménybe, a kijelölés óta eltelt
egy hét alatt.
A
Toldy
Ferenc kórházban és a rendelőintézetben oltás is zajlik, elmondható azonban, hogy nem erős
az oltakozási kedv, körülbelül napi 50 oltást adnak be az intézményben, mert nem
jelentkeznek többen. A november 22-ei
héten azonban kampányoltásra kerül sor,
amelyben egész nap regisztráció és beuta-

ló nélkül lehet igénybe venni a vakcinákat.
A Szputnyik kivételével minden oltás rendelkezésre áll, első, második, vagy harmadik ismétlő oltásként is. Az oltakozóknak
azonban mégis érdemes regisztrálni az oltásra, mert azzal elkerülhető, hogy a várhatóan nagy érdeklődés miatt tömegjelenetek alakuljanak ki. Az oltakozást több
helyszínre a kórházba és a rendelőintézetbe is szervezik.
A járvány előrehaladtával újra egyre többen veszik igénybe a tesztelést. A hivatalos út erre a háziorvos felkeresése telefonon, aki a mentőszolgálatot értesíti, ők pedig elvégzik a tesztet. Egyre többen jelennek meg azonban a kórházban tesztelésre,
ami azért nem szerencsés, mert éppen azért
van látogatási tilalom az intézményben,
hogy minél inkább védjék a bentfekvő betegeket a fertőzéstől. A probléma megoldása lehet, hogy hamarosan megegyezik
Cegléd Város Önkormányzata a mentőszolgálattal arról, hogy egy tesztpontot alakítanak ki a régi Cedent rendelő helyén,
ahová a háziorvosok elirányítani tudják a
tesztelni kívánt betegeket.
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Békemenet térségi
résztvevőkkel

SOK NAGYKŐRÖSI ÉS CEGLÉDI IS részt vett a
nemzeti ünnep budapesti rendezvényén.
Orbán Viktor miniszterelnök az október 23i nemzeti ünnep alkalmából, a budapesti
Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán
mondott beszédet, melyre sok nagykőrösi és
ceglédi is érkezett. Földi László, körzetünk
országgyűlési képviselője és Nagykőrös két
alpolgármestere, dr. Körtvélyesi Attila és
Nagy Balázs is részt vett az eseményen.
Földi László országgyűlési képviselő így
köszönte meg a ceglédiek és környékbeliek
részvételét: „Köszönöm Önöknek, köszönöm nektek! Nemzeti ünnepünkön együtt
tettünk hitet a hagyományos életforma, a
nemzeti önállóság, a kereszténység és a
családtámogatások mellett! Rengetegen
fogtuk meg egymás kezét. Nem fogjuk elengedni. Együtt voltunk hazánk eddigi legnagyobb Békemenetén. Megmutattuk együvé
tartozásunkat, hitünket és erőnket.” – írta a
képviselő.
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Világító útburkolati jelek

KÍSÉRLETI JELLEGGEL VILÁGÍTÓ útburkolati jelek festése kezdődik meg a Cegléd és
Nagykőrös közötti kerékpárúton. – számolt
be Földi László országgyűlési képviselő a
közösségi oldalán. „A Duna-menti nemzetközi kerékpárút burkolatába tavaly ősszel
kevertek világító szemcséket, a fénnyel feltöltött szemcsék napnyugtától napkeltéig kifogástalanul jelzik a vonalvezetést. Ezt az innovatív megoldást a Cegléd-Nagykőrös, közötti kerékpárúton is használni fogja a Magyar Közút.” – írta a képviselő.
November végéig öt megyében tizenegy
helyszínen, jelentős idegenforgalmi célpontok környékén dolgoznak majd a kivitelezők a kerékpárutak mellett két közútszakaszon is. Öt megyében, különböző földrajzi viszonyok tesztelik tovább az innovatív megoldást.

Caritas Hungarica díjas
Dr. Pipicz Imre

A KATOLIKUS KARITÁSZ IDÉN IS elismerte a
Caritas Hungarica díjjal azoknak az önkéntesek a munkáját, akik kitartó szeretettel és
empátiával szolgálják rászoruló embertársainkat. A Váci Egyházmegyéből idén négy
önkéntes munkatárs részesült az elismerésben,
amelyet október 9-én
adott át Spányi Antal
püspök, a Katolikus
Karitász elnöke, Écsy
Gábor a Katolikus Karitász igazgatója, valamint Kovács Gábor a
Váci Egyházmegyei
Karitász igazgatója a
Magyar Szentek Templomában Budapesten. A váci egyházmegyei
díjazottak Cegléd, Kerepes, Szécsény és
Váchartyán karitászcsoportjaiban végzik áldozatos segítő szolgálatukat.
A ceglédi díjazott méltatásában ezt írta Kovács Gábor, Váci Egyházmegyei Karitász

igazgató: „Dr. Pipicz Imre évek óta a Ceglédi Karitászcsoport legaktívabb tagja; nagycsaládos édesapa. Sokirányú tevékenységgel
támogatja a karitász munkáját. A karitászcsoport által támogatott mintegy 200 család
helyzetét, köztük a tanyavilágban élőket orvosként is jól ismeri. A tanyavilágban lakókat személyesen is felkeresi és érdekükben a
kapcsolatait is megmozgatja, amivel már jelentős támogatásokat is biztosított számukra. Nem csak orvosként ad a hozzá fordulóknak. Mindig szakít egy kis időt, hogy a betegekkel beszélgessen is, akiket gyakran személyesen, otthonukban is meglátogat.”

Óriástökök a Toldiban

TÁPIÓSZENTMÁRTONI ŐSTERMELŐK óriási
méretű tök termése volt látható a nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégiumban. Az iskola nyílt napjára látogató diákoknak és a
Toldi-s diákoknak is halloweeni meglepetésnek szánták a TV2-ben is bemutatott hatalmas termést.
Kókai Tibor idén két hazai és egy szerbiai
versenyen is az első helyen végzett. A termelő három éve kötelezte el magát egy ritka hobbi mellett, ez pedig az óriástökök
termesztése, két éve pedig szakmai segítséget is igénybe vett. Az együttműködés
eredménye az első évben egy 80 kg-os tök
lett, melyet a második évben már egy 378
kg-os követett.
Az idei termelést teljes szakmai támogatással kezdte a tökös-gazda. Az egyedi kertészetben a legnagyobb tök elérte a 630 kg-ot,
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Gyermekétkeztetéssel foglalkozó cégünk

az alábbi pozíciókba keres
új munkatársakat:

de sajnos egy apró sérülés miatt versenyzésre alkalmatlan volt. A második legnagyobbal, egy 527 kg-os, ép tökkel indult a hivatalos megmérettetésekre a tápiószentmártoni
őstermelő.

Tökfaragó verseny
az Infineonnál

A COVID-JÁRVÁNY MIATT AZ IDEI ÉVBEN is
elmaradtak az Infineon hagyományos közösségépítő, családbarát rendezvényei. A tavalyi sikeren felbuzdulva az Infineon
Technologies Bipoláris Kft. október végén
azonban ismét meghirdette munkatársai számára II. Tökfaragó Versenyét.
A kollégák otthon, családi körben, akár gyerekekkel együtt készíthették el a műalkotásokat, amelyeket azután telephelyükön állítottak ki. Ismét kiváló remekművek születtek,
volt, aki a tök hímzéssel is megpróbálkozott.
A díszlet is munkatársak segítségével készült el. A sötétben kivilágított töklámpások,
kedves kis pókhálók, denevérek ismét egy
szellemes, jó hangulatú közösségi programot nyújtottak. Az első három helyezettet a
hangulathoz illő ajándékokkal díjazták és
minden résztvevő egy Halloween ötleteket
tartalmazó könyvet és oklevelet vehetett át.

ÉTELSZÁLLÍTÓ SOFŐR – Albertirsa
Főbb feladatok:

• az ételek megadott címekre, időben

történő kiszállítása

• gépjármű és egyéb használt eszközök

tisztántartása
• elvárások: „B” kategóriás jogosítvány,
autóvezetésben jártasság

ADMINISZTRÁTOR – Albertirsa
Főbb feladatok:

• az iroda gördülékeny működésének

elősegítése, a hozzátartozó pénzügyi
és adminisztratív feladatok ellátása
• étlapok küldése az intézmények felé,
létszámok rögzítése
• számlázás

KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHAVEZETŐ

– 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
Előny:
• 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
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Színpadon a Lőrincz testvérek

A Lőrincz testvérek elismerések sorát
kapták az olimpia óta. Színészi szerepet is vállaltak és hatalmas sikert arattak október 20-án az Erkel színházban.

z olimpiai bajnok Lőrincz Tamás
és Tokióban ezüstérmes öccse,
Viktor együtt vállalták a Puskás,
a musical miniszerepét, amelyben fellépett már korábban
Shane Tusuptól Bozsik Péteren
át Győrfi Pálig egy sor híresség: ők alakították az angol intézőt (pontosabban ezúttal intézőket), akik bekopogtatva az Aranycsapat
öltözőjébe, jelzik Grosicséknak, hogy közeleg a kezdőrúgás időpontja. A birkózóbajnokokat nagy taps fogadta már akkor, amikor
megjelentek a színpadon, s néhány másodperces, fejenként pár szavas szerepük eljátszása után és az előadás végén ugyancsak
ünnepelte őket a közönség.
„Hatalmas élmény volt! A darab producere,
Szabó László keresett meg minket, tulajdonképpen felkért, hogy Tomival együtt vállaljuk
el az egyik szerepet, méghozzá a Wembley
angol intézőjének szerepét” – idézte fel a
szerda estét Lőrincz Viktor. „Először azt hittem, ez csak valami vicc lehet, hiszen semmiféle ilyen jellegű tapasztalatunk, képesítésünk nincs... Megmondom őszintén, én először vonakodtam is, mert bár hozzá vagyok
szokva a tömeghez, azért egészen más egy
szőnyegen birkózni, mint ezernyolcszáz ember elé kiállni a reflektorfénybe – ráadásul
angol szöveggel! De végül aztán csak meggyőztek, és nagyon örülök neki, hogy elvál-

laltuk: nagyon színvonalas előadás részei lehettünk, kiváló színészekkel, tényleg szuper
élmény marad. Külön öröm, hogy utána a
közönség soraiból volt, aki nemcsak az olimpiai eredményemhez, hanem az alakításomhoz is gratulált, ez igazán jólesett –
poénkodtam is vele, hogy ha majd egyszer
visszavonulok, szabadúszó színészként keresem majd tovább a kenyerem...”

A LŐRINCZ TESTVÉREK ELISMERÉSEK SORÁT
kapták az olimpia óta. Október 17-én Orbán
Viktor, Magyarország miniszterelnöke Áder
János köztársasági elnökkel pénteken állami
kitüntetésben részesítette a tokiói olimpia és
paralimpia érmeseit és szakmai segítőiket a
Parlament kupolatermében. Az olimpiai bajnok Lőrincz Tamás a Magyar Érdemrend
tisztikeresztje, míg ezüstérmes öccse, Lőrincz
Viktor a Magyar Érdemrend lovagkeresztje
elismerésben részesült. – számolt be a Magyar Birkózószövetség oldala. Emellett hivatalosan is előléptették Lőrincz Tamás századost, a Magyar Honvédség Sportszázadának
olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnok
katonasportoló birkózóját.
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Épül a jégpálya

MÁR ZAJLANAK A SZABADSÁG TÉREN a
jégpálya kialakítási munkálatai. Tavaly – a
koronavírus járványhoz kapcsolódó korlátozások miatt – ugyan nélkülözniük kellett
a gyerekeknek, fiataloknak, családoknak
ezt a népszerű téli sportot, idén azonban
november 26-a péntektől, több mint egy
hónapon át ismét élvezhetik a korcsolyázás örömeit.
Ványi Zsolt, a jégpályát is üzemeltető
Ceglédi Sportcsarnok Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta: idén is 5-6 hétig lesz
majd nyitva a pálya, amely az adventi programokhoz, vásárhoz kapcsolódik.
- A korábban bevált módon idén is lesz korcsolyakölcsönzési lehetőség és lesznek értékmegőrzők is. – mondta el Ványi Zsolt és
hozzátette: - Reméljük, hogy nem lesz olyan
súlyos a járványügyi helyzet, mint tavaly, de
ha korlátozó rendelkezések is lépnének életbe, mivel ez egy szabadtéri rendezvény, csak
az öltöző sátornál, vagy a kölcsönzésnél lehetnek létszámkorlátozó változtatások.
Az ideiglenes – adventi időszakra üzemelő –
jégpálya sok éve a ceglédiek kedvelt találkozóhelyszíne és sportolási lehetőséget is jelent
a téli időszakban. Az iskolák dupla testnevelés órákat tartanak a pályánál, ahol a gyerekek elsajátíthatják a korcsolyázás alapjait.
Időnként felvetődik a ceglédiek részéről,
hogy hosszabb nyitvatartási idővel, vagy állandó jégpályaként is lehetne üzemeltetni. A
szervezők tapasztalata azonban az, hogy januárban az ünnepek után, a karácsonyi vásár
végével jelentősen megcsappan az érdeklő-

> 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

dés a Szabadság téri jégpályánál. Egy állandó jégpálya ugyan vonzó turisztikai lehetőség is lehetne, de erre viszont a belváros
nem alkalmas helyszín.

Tanulj esni!

GYEREKZSIVAJTÓL VOLT HANGOS október
21-én az Ungvári Miklós Judo Csarnok,
ahol a Ceglédi Táncsics Mihály Általános
Iskola első évfolyamos tanulói mutatták be
szüleiknek, hogy mit tanultak a Tanulj esni
program keretein belül. A megjelenteket Bíró Tamás, a CVSE Judo Szakosztályának
vezetője, valamint Kőházi Ádám városi
sportkoordinátor köszöntötte. A diákok után
Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes sportoló és testvére, a Tokiót megjárt Ungvári
Attila is bemutatót tartottak. Végezetül kiosztották minden tanulónak a Magyar Judo
Szövetségtől kapott judos kifestőket, valamint az edzők választása alapján a legügyesebb diákok judoruhákat kaptak.
CEGLÉD VÁROS OLDALA
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hogy mérgező anyagokat tüzelnek el fűtés
céljából. Javaslom a helyi környezetvédelemre vonatkozó rendeletek átfésülését, fel
kéne ezeket az eseteket deriteni és szankcionálni!” – mondta Csuri Károly.
Végül dr. Ferenczi Norbert önkormányzati képviselő, a Fidesz-frakció vezetője szólt
arról, hogy klíma akcióterv tárgyban a
Fidesz frakció előterjesztést adott be.

Érdektelenségbe fulladt
közmeghallgatás

A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN október 21-én
tartotta meg a közmeghallgatást dr. Csáky
András polgármester és a képviselőtestület.
A meghirdetett rendezvény érdektelenségbe
fulladt, mindössze egyetlen felszólaló volt.
Először a polgármester beszámolója hangzott
el. Dr. Csáky András hangsúlyozta a jelenlegi járványügyi helyzetben ajánlja, hogy a lakosság adassa be magának az oltás harmadik
adagját is. A város első embere elmondta: a
rendkívüli helyzet alatt ő gyakorolta az önkormányzati jogokat, de minden döntést a frakciókkal egyeztetve hozott meg, ezt később a testület is elfogadta. Ezután a folyamatban lévő
beruházásokról számolt be. „Jó hírnek tekinthető, hogy a kórház bővítése még nem kezdődik el, mert szeretném, hogy a közlekedési csomópont előbb rendezve legyen.” – mondta el
a polgármester. A beszámolóból kiderült: 5-8
éven belül megépítik a várost elkerülő utat.
Kocsis István, a Városvédő és Szépítő
Egyesület elnöke a Köztársaság téren kialakítandó parkoló ügyében és a Gerje növényzetének elburjánzása kapcsán írt levelet a
polgármesternek, amire a közmeghallgatáson nyilvánosan válaszolt. Csáky András
kérte: „a Szentháromság szobor és környezete felújítását a testülettől.”
Egyetlen felszólalóként Csuri Károly, korábbi önkormányzati képviselő a környezetvédelem témájában tett javaslatot. „A városban található 5G internet és a ceglédi lakosok egy része szennyezi a környezetet azzal,

Kétfarkú irányjelzők és
„ceglédi ferde táblák”

MKKP CEGLÉDI KISTÉRSÉG A KÖZÖSSÉGI
oldalán számolt be a legújabb akciójáról. „A
városfelújíttató kéthét keretén belül kihelyeztünk két irányjelző oszlopot a TelekiSzent Imre herceg utca sarkán. Az egyik oszlop egyfajta kiindulási pontként az eddigi
ceglédi kutyapártos akcióink irányát és távolságát mutatja meg az érdeklődőknek.” –
utaltak a korábbi kétfarkú kutyás megmozdulásokra, mint a bálnásított pad, az otthonosított buszmegálló és a robotkuka. „A másik oszloppal Cegléd sajnálatosan alulértékelt nevezetességeire, az úgynevezett ferde
közlekedési táblákra és villanyoszlopokra
szerettük volna felhívni a figyelmet. A jelenség előtt egyébként a tudósok is értetlenül
állnak egyelőre: elképzelhető, hogy Cegléden nagyobb a gravitáció, ami a föld felé
húzza az oszlopokat, de az is lehet, hogy az
oszlopok környékén kialakult téridő görbület okozza a különleges anomáliát. Addig is
fény nem derül a rejtélyre, bátran fotózkodjatok az irányjelző tábláinknál!”
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Üzemel a traffibox

HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK ÉS MÁR ÜZEMEL
a traffibox a Kossuth Ferenc utca és a József
Attila utca sarkán. A készülék a közeledő és
távolodó járművek sebességét egyaránt méri. Aki túllépi a megengedett 50 km/h-t, büntetésre számíthat. A traffibox ugyanolyan elven működik, mint a Véda, vagyis a kamera
felvételei a rendőrség központi rendszerébe
kerülnek. A sebességmérő doboz átadóján
dr. Csáky András polgármester, Hegedűs
Ágota alpolgármester és Török Csaba, a
Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője volt jelen. CEGLÉD VÁROS OLDALA

Ceglédi lányok a Pest
Megye Szépe döntőjében

KÉT CEGLÉDI HÖLGY – DÉTÁRI VIRGÍNIA és
Fehér Fanni – is szerepel a IV. Pest Megye
Szépe verseny döntőjében. November 12-én a
Törökbálinti Munkácsy Mihály Művelődési
Házban rendezik a IV. Pest Megye Szépe választás gálaesttel egybekötött döntőjét , ahova
idén is tizennégy hölgyet választott be a zsűri.
A két ceglédi lány már tavaly is nevezett és
bejutott a döntőbe, Virginiának pedig egyszer
már a fejére került a szépségkirálynői korona
– egy másik versenyen idén augusztus végén.
A lányokat a gáláig igazi profi szakemberek
készítik fel. Cseh-Szakál Tibor többszörös országos bajnok, latin amerikai és standard táncos, valamint Zámbó Viktória szakmai koordinátor segítségével sajátítják el a legfontosabb mozdulatokat. A döntősök közülük kerül

majd ki a királynő, aki kétszemélyes külföldi
utazással lesz gazdagabb, és egy vadonatúj
autót is díjmentesen használhat belföldön.

Felüljáró építés
vs lakótelepiek

ÚJRA MEGNYITOTTÁK A FORGALOMNAK a
Jászberényi úti felüljárót mindkét irányban.
Az építkezés azonban még folytatódik és a
felfestések sem készültek el. Zs. Lilla olvasónk a felüljárónál lévő lakótelepen lakik és
a Ceglédi Panoráma fórumában írta le véleményét az elhúzódó építkezésről:
„Olyan gyönyörű lesz már a felüljárónk,
hogy a Napra lehet nézni, de rá nem...Április eleje óta itt olyan fejetlenség van, hogy
csak na. Hol dolgoznak minden nap kora
reggeltől, hol állnak heteket, hónapot. Volt
már itt szombat reggel fél 6-kor kezdődő térkő-feltörés, akiket mikor megkérdeztem, azt
mondták ma van a határidejük, hogy befejezzék, ezért ki is jöttek, mert el vannak maradva. Rendszeresen 3 hete hétvégén is reggel 7-fél8-tól megy a zörgés, azért legalább
szombat-vasárnap megvárhatnák a 9 órát.
De nem! Most meg neki állnak este 6-kor
ennek... Gondolom, ők is maszek cég, napközben máshol dolgoztak, kiszaladtak még
ide is gyorsan, kell a pénz... Nekik jó legyen
az a lényeg. De ez még mindig egy lakópihenő övezet, gondolni kéne arra is, hogy rengeteg ember él itt és jár innen dolgozni, akár
több műszakban, akár egyben. Van egy határ! Jár nekünk is a pihenés! Anno nem emlékszem ilyenekre...Ki nem tudja kordában
tartani a felújítást?? Felelős? Köszönettel az
itt lakók nevében” – írta olvasónk, aki videókat is mellékelt a panaszához.
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Nagykõrös

November 4. megemlékezés

A 65 ÉVVEL EZELŐTTI BORZALMAS eseményekre emlékeztek november 4-én Nagykőrösön, a Hősök terén. A megjelenteket a
nagykőrösi megemlékezés kezdeményezője,
szervezője dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester köszöntötte, majd Schanda Tamás,
az Innovációs és Technológiai Minisztérium
miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai
államtitkára mondta el emlékező gondolatait. Megható és szép emlékműsort adtak a
Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói.
A Barta Margit emlékműnél és Zódor János
emléktáblájánál koszorút helyezett el
Schanda Tamás miniszterhelyettes, Földi
László országgyűlési képviselő, dr. Czira
Szabolcs polgármester, dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester. Őket követve számos
megjelent hajtott fejet az ’56-os hősök előtt.
Koszorúkat, virágokat helyeztek el a Nagykőrösi Büszkeségponton.

Megújul a Pesti út

NAGYON JÓ HÍR A KÖZLEKEDŐKNEK, hogy
teljesen megújult, újjáépült a 4601-es út
Kocsér felé és Budapest felé (a köznyelvben
Pesti útként nevezett), az M5-ös autópálya
irányába vezető szakasza is a Lyukas-híd
után. Az elkészült utat a nemrég kihelyezett
projekt táblánál tekintette meg dr. Czira

Szabolcs polgármester és dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester november első hetében. Ez egy térségi szinten is kiemelkedő
infrastrukturális beruházás. A megyehatárig
az útburkolati jelek felfestése is megtörtént
már. A kivitelező a Duna Aszfalt Zrt. volt.

Idősek vacsorája

OKTÓBER 1-ÉN, AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁN
újra megrendezésre került az Idősek vacsorája Nagykőrösön, a Nagykőrösi Kossuth
Lajos Általános Iskola tornacsarnokában. A
közel 350 fő, – akik között a városban sok
éve működő nyugdíjas klubok, egyesületek
tagjai, vakok és gyengénlátók, valamint
mozgáskorlátozottak is voltak – egy jó hangulatú estét töltöttek egymással szeretetben,
barátságban. A megjelenteket dr. Czira
Szabolcs polgármester és Földi László, országgyűlési képviselő köszöntötte. Nagyszerű hangulatban telt az este, melynek idei
sztárfellépője Balázs Pali Fonogram- és
Zámbó Jimmy-díjas énekes volt.

14

Nagyon jól halad a
kerékpárút építése

JÓ ÜTEMBEN HALAD A NAGYKŐRÖS gesztorságával épülő Nagykőrös – Nyársapát –
Cegléd kerékpárút, mely elkészültét követően azon túl, hogy biztonságosabbá teszi a
közlekedést, a térség turisztikai életében is
fontos szerepet tölthet be.

Őszi hacacáré

NAGYKŐRÖSÖN IS SOR KERÜLT a Magyar Kormány támogatásával megvalósuló Őszi Hacacáré programra, október 24-én, vasárnap. Délután
a helyi fellépőké volt a színpad, majd Nagy Szilárd feat. Ragány Misa koncertjét hallhatták a
Deák téren. Negyed nyolckor pedig a hatalmas
tömeg előtt a Hooligans lépett színpadra, akik a
legnagyobb és legújabb slágereikkel is készültek, tényleg szuper bulit rendeztek. A megjelenteket Földi László országgyűlési képviselő és dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester köszöntötte.

Nagykőröstől Hollywoodig

HOLLYWOOD MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ, magyar kötődésű csillagairól, a magát mindig is
kőrösinek valló, Ilona Masseyről, azaz
Hagymási Ilonáról, – aki egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a Hollywoodi hírességek sétányán, – számos más
filmes témájú érdekességről hallhattak, akik
ellátogattak október 20-án a Nagykőröstől
Hollywoodig címmel rendezett estre a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központba.
A megjelenteket Dr. Czira Szabolcs polgármester köszöntötte. Kifejtve mennyire nagyra
becsüli azt a kiállást, hazája és Nagykőrös
iránti szeretetet, melyet Ilona Massey példája
is mutat. Az ünnepelt sztár az 1956-os forradalom idején tüntetéseket szervezett az USAban, melyekben kiállt a forradalom eszméje
mellett, ennek meg is lett a következménye, hiszen hiába kérvényezte a színésznő, ezt követően nem térhetett többé haza Magyarországra.
Bokor Balázs a Magyar Hollywood Tanács
elnöke tartalmas előadásával sokakban ébreszthette fel a kíváncsiságot Hollywood
magyar értékteremtői iránt.
Az általa elmondottak remek egységet alkottak
a következő előadó Varga István könyvtáros,
helytörténeti kutató, Ilona Massey életének kutatója előadásával. Miként lett a Budapesten,
tősgyökeres nagykőrösi család gyermekeként
született, magát kőrösinek valló Hagymási
Ilonából varrónő, majd Hajmássy Ilona néven
Budapesten és Bécsben ünnepelt színésznő és
később Ilona Massey néven Hollywodban csillag, aki kiállt az 1956-os forradalom mellett,
aki szót emelt az 1951-es kitelepítések ellen.
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Átadták az
ovi-sport pályát

ELKÉSZÜLT ÉS BIRTOKBA IS VEHETTÉK a
gyermekek az ovi-sport pályát, melyet sikeres pályázatnak köszönhetően valósítottak
meg a Nagykőrösi Városi Óvoda Batthyány
utcai óvodájában. A szép, modern és biztonságos pályát dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös
polgármestere és dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, a körzet települési képviselője, dr. Molnár Andrea, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány elnöke, ifjabb Buzánszky

Jenő, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány
alapítói jogainak gyakorlója
és Talamon Attiláné, a Nagykőrösi Városi
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták
Óvoda
intézményvezetője
Cegléd Alszegi u. 35.
adta át ünnepéT.: 53-310-285
lyesen, október
M.: 70-368-2816
19-én. Az ünnepélyes szalagátfurdoszobaszakaruhaz.hu
vágást megelőzően az óvodások tartottak látFacebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
ványos labdás
bemutatót.

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
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Abony

NOVEMBER 7-ÉN RENDEZTÉK MEG az Abonyi
tarka rendezvények keretében a Trak & Roll
Traktor találkozót. Látványos traktoros felvonulásra is sor került a kicsik és nagyok örömére. Jó volt látni a hatalmas traktorokat és
különböző mezőgazdasági gépeket. A felvonuláson a régi öregek és a legmodernebb gépek is felvonultak egymás után. A bemutató
után a Harmadik Abonyi Tarka Téri Éjszakai
Piac is nagyon jó hangulatú volt. – számoltak
be az eseményről a szervezők.

ben meghatározó szerepet vállalt Izsó Balázs
a Városfejlesztési Bizottság elnökhelyettese.
A napokban tett városvezetői látogatás alkalmával az abonyi üzem vezetője elmondta, hogy egyre gördülékenyebben haladnak az ékszerek hitelesítésével és az
Európai Unión kívüli országokba történő
szállításokkal kapcsolatos hatósági eljárások, így egyre nagyobb mennyiségű készterméket tudnak előállítani és a megrendelőkhöz eljuttatni. Az elmúlt időszakban
több új gép is érkezett hozzájuk, ezáltal a
gyártható termékek köre is nő. A gyártás
növekedésével együtt bővül a foglalkoztatottak száma, ami november hónapban eléri a 40 főt.

A TGE COMMERCE KFT. ÉKSZERGYÁRTÓ
üzem Abonyba az ipari parkba költözését és
indulását a kezdetektől fogva támogatta a
városvezetés. A cég és a város kölcsönös bemutatásában, az abonyi letelepedés segítésé-

NOVEMBER 3-ÁN PETŐ ZSOLT polgármester
az úgynevezett Hivatali COOL- Túra program keretében fogadta a Kinizsi Pál Gimnázium 12/a osztályát. Az ilyen látogatások
célja, hogy a diákok megismerkedjenek az

Traktor találkozó

Bővülő munkahelyek

Gimisek a hivatalban

önkormányzatisággal, illetve a Polgármesteri Hivatal működésével.
A városvezető a díszteremben tartott előadást a
diákoknak, akik Életvitel tantárgy keretében
Óré Vivien tanárnővel érkeztek. Pető Zsolt polgármester reményét fejezte ki a tekintetben,
hogy a diákok közül is lesz majd olyan, aki önkormányzati képviselő, vagy a Polgármesteri
Hivatal munkatársa lesz egyszer. A városvezető arról kérdezte a diákokat, hogy szerintük melyek lennének a fontos fejlesztendő területek.
Az egyik tanuló elmondta, hogy fontosnak
tartja, hogy olyan fejlesztések valósuljanak
meg, melyek a fiatalok számára is még vonzóbbá teszik a települést. Pető Zsolt polgármester maximálisan egyet értett a felvetéssel,
és újabb látogatásra is invitálta a diákokat. A
következő COOL-Túra program keretében
egy előterjesztést is készíthetnek a tanulók,
melyet megtárgyalnak, majd megszavaznak,
úgy, mint egy képviselőtestületi ülésen.

Tervezői egyeztetés
a gimnáziumról

OKTÓBER 20-ÁN A VÁROSHÁZÁN EGYEZTETÉST
tartottak a Kinizsi Pál Gimnázium felújítása,
valamint bővítése tárgyában. A megbeszélésen
részt vett Pető Zsolt polgármester mellett dr.
Oláh Mihály Zoltán okleveles építészmérnök,
Stummer-Mészáros Bernadett intézményvezető valamint a Településfejlesztési Osztály
munkatársa. A fejlesztési elképzelések tervezési szakaszába természetesen bevonják a
fenntartót, a Ceglédi Tankerületi Központot is.
A napokban felmérik az épületet.
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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.

rülmények alkalmasak arra, hogy az eredeti
ütemterv szerint haladjon az építkezés. A
Varga János Birkózócsarnok alapkőletételére október 8-án ünnepélyes keretek között
került sor. A projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja. A támogatás
összege: 204.070.985 forint.

Figyelemfelkeltő
burkolati jelek

Alapozó munkálatok
a birkózócsarnoknál

OKTÓBER 26-ÁN A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST
követően nyertes cég, az EU Építő Kft megkezdte a Varga János Birkózócsarnok alapozási munkálatait. Az épület összesen 41 cölöp alapon áll majd, mely biztosítja a rendkívüli stabilitást.
Simon Szabolcs az EU Építő Kft. építésvezetője elmondta, hogy először a 41 darab cölöp alapját fúrják ki géppel, és a lyukakba
mixerrel szállítják a betont. Az időjárási kö2021. november 15 - 19.

ÍZi Ebédrendelés
0621/200-0220

A SOMOGYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA Közlekedés szakkörösei Farády Csilla tanárnő
vezetésével a közelmúltban öt forgalmas
gyalogatkelőhelyeknél festett figyelemfelhívó burkolati jeleket. Az elképzelés megvalósítását segítette a helyi önkormányzat. A
kivitelező Orosházi-Soós Kft-t felkérte a feladatra a Településfejlesztési Osztály. Farády
Csilla elmondta, hogy már Cegléden is végeztek ilyen akciót. A sablonokat a közútkezelő bocsátotta rendelkezésükre. A cél a balesetek megelőzése.

46. hét 2021.11.15 - 11.19.
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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.
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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

•
•
•
•
•
•
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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




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
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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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Hadnagy Jolán tartott
Abonyban előadást

OKTÓBER 25-ÉN AZ ABONYI VÁROSI
Könyvtár vendégeként Hadnagy Jolán tartott
előadást óvónőknek a Kultúra Háza tükrös
termében. Az erdélyi születésű óvónő, négy
gyermekes édesanya és nagymama, a
farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület elnöke előadásának középpontjában a
magyar népmesékben gyakran előforduló
családmodell és gyermekvállalás állt.

Fűtéskorszerűsítés az
Arany János utcai oviban

A NAPOKBAN MEGTÖRTÉNT A PRÓBAFŰTÉS
az Arany János utcai óvodában, ahol az elmúlt hetekben fűtéskorszerűsítést hajtott
végre a kivitelező, Abony Város Önkormányzatának megrendelése alapján. Pető
Zsolt polgármester elmondta: „Az önkormányzat tervezi az Arany János utca óvoda komplex felújítását. Az épület fűtése
azonban már nem volt megfelelő arra,
hogy a gyermekeknek komfortos körülményeket biztosítson. Ezért gyors, soron kívüli intézkedéssel meg kellett újítanunk a fűtési hálózatot. Új radiátorokat szereltettünk fel, új kazán került beépítésre. Az önkormányzat a fűtési rendszer korszerűsítését önerőből végeztette el. Köszönjük a
szülőknek a türelmet és megértést, hiszen
az óvodai időszakban kellett ezt a feladatot
elvégezni.”

Lakossági fórum a
Temető dűlőben

OKTÓBER 21-ÉN A TEMETŐ DŰLŐ LAKÓI
számára lakossági utcafórumot szerveztek, melyen részt vett Pető Zsolt polgármester, Kovács László önkormányzati
képviselő, valamint a DAKÖV Kft. képviselői. A lakosságot érintő fejlesztések
voltak a legfőbb pontok az összejövetelen.
Így az, hogy megindulhatott végre a napokban a szemétszállítás a területen. Ehhez a lakosoknak be kell szerezniük a hulladékgyűjtő edényzeteket, valamint szerződést kell kötniük az NHSZ-szel. A másik fontos téma az ivóvízhálózat kiépítése
volt, melynek lehetőségét megteremti a
helyi önkormányzat azzal, hogy már megterveztette a hálózatot, illetve igény esetén azt ki is építik.

Új napelemes lámpák
a temetőnél

A KISTEMETŐNÉL NAPELEMES LÁMPÁK kerültek kihelyezésre a bejáratokhoz, melyeket
ezúton is köszönünk a lakosság nevében
Molnár Péter plébános úrnak és Kecskés
Nándor temetőcsősznek, valamint PélyiTóth Gábornak, akik felszerelték az új lámpákat. Így már nem kell sötétben botorkálva
bejutni az esti órákban a temetőbe. Sajnos, a
normál lámpa kivitelezése nem volt lehetséges, ezért szerezte be a Katolikus Egyház a
napelemes világítótesteket.
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Abony megvásárolta
a Nagyerdőt

A KÖZELMÚLTBAN ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALTA
az abonyi képviselőtestület a „Nagyerdő” megvásárlására készített polgármesteri előterjesztést.
A mintegy 20 hektár területű erdő egykor a városi rendezvények közkedvelt helyszíne volt és
nagyon sokak számára a mai napig is kitűnő erdei kirándulóhely.
„A terület tulajdonosa a felszámolás alatt lévő
József Attila Agrárszövetkezet volt, ennek ellenére sokszor csak az illegális fakivágások és a
szemétlerakások kapcsán hallottunk róla. Az önkormányzat most határozott lépést tett az erdő
megmentése érdekében. A képviselő- testület
egyhangú döntést hozott arról, hogy a Szövetkezet felszámolási eljárásán megvásárolja és városi tulajdonba veszi a „Nagyerdőt”. A napokban lezárult folyamat végén biztossá vált, hogy
megköthető a szerződés, így megnyílt a lehetőség a vételi szerződés aláírására. A 19.942 ha területű erdőért 26.990.000.-Ft vételi árat fizet az
önkormányzat.” – adott hírt az abony.hu.
- A „Nagyerdőhöz” sok emlékkel és élménynyel kötődik a város lakossága. Emellett a
zöld környezet fejlesztése érdekében az erdő
megmentése, megtisztítása és óvása közös
feladatunk. A városi tulajdonba vétellel lehetőségünk lesz arra, hogy a jó gazda gondosságával biztosítsuk a „Nagyerdő” jövőjét és újabb rekreációs zöldterületet alakítsunk ki a lakosság számára. Az elkövetkező
időszakban várunk minden segítő ötletet és
segítő kezet a közös munkához. – tette hozzá
Pető Zsolt polgármester.

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.
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Nyársapát

Nyársapát applikáció

MÁR LETÖLTHETŐ ANDROID, IOS ÉS
HUAWEI telefonokra is a Nyársapát applikáció. Az alkalmazás célja a község
digitalizációjának erősítése és az információk minél szélesebb körben való eljuttatása a lakosok számára. Az alkalmazásban
megtalálható többek között a hulladékszállítási menetrend, kulturális és sport események, képgaléria és a Nyársapáti Hírmondó számai is, néhány funkció pedig még
feltöltés alatt áll. A lakosok észrevételeket

1956-os megemlékezés

NYÁRSAPÁTON OKTÓBER 22-ÉN 16 ÓRAKOR
emlékeztünk az 56-os hősökre a templom
előtti kopjafánál. Közösen énekeltük el a
himnuszt, majd Jenei Szilveszter: Mi volt
1956 barátom? című versét Molnár Vivien, a
Mátyás Király Általános Iskola tanulója adta
elő. Ezt követően Tóth Tibor alpolgármester
mondta el megemlékező beszédét. Műsorunk
végén a Nyársapáti Napdalkör citera és furulya kísérete mellett a Kormorán együttes Isten ujja megérintett és a Magyarok madara című dalokkal adózott a hősök emlékének.
Ezt követően az 56-os hősök emlékére a
kopjafánál koszorút helyezett el Nyársapát
Község Önkormányzata nevében Kis
Miklós polgármester úr és dr. Bicskei

és javaslatokat is tudnak küldeni az applikáción keresztül a hivatal számára. Az aktuális híreket az Üzenetek menüpontban
lehet megtalálni.
Krisztina jegyző asszony, intézményeink vezetői és a civil szervezetek képviselői. A koszorúzás után a tisztelet jeleként minden jelenlévő mécsest gyújtott és helyezett a kopjafa talapzatára. NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA
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Kocsér

Folytatódó útfelújítások

TÁJÉKOZTATOM A LAKOSSÁGOT, hogy
Tiszakécske irányában a 4601 j. BudapestTiszakécske összekötő út 91+660 – 95+058
km szelvények közötti szakaszán (Toma-tó
– megyehatár) megkezdődik a burkolatfelújítás.
A munkálatok ideje alatt részleges forgalomkorlátozás lehetséges. Az arra lakók és
közlekedők türelmét és megértését kérjük.
A 4601-es út 81+750 – 85+200 km közötti
szakasz felújítása Nagykőrös külterületi részén várhatóan október 25-én kezdődik. Így
a már megkezdett felújítás Nagykőrös felé
ismét megindul.
Az arra közlekedőktől türelmet kérünk az
esetleges forgalomkorlátozások miatt, de
ezeket a kényelmetlenségeket is könnyebben viseljük talán, hiszen már látható, milyen sokat jelent számunkra a jól járható,
megújult út.

Pályázati sikerek

KOCSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázati támogatások segítségével több projektet
is meg tud valósítani a jövőben.
- Kommunális eszköz beszerzése – 2021 című pályázaton 14.998.700 Ft támogatást
nyertünk, melyen egy MTZ 952.3
típusú
erőgépet
vásárolunk
BlackBull JX80 típusú homlokrakodóval és csíptetősvillával.
- Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2021 címen
4.917.931 Ft-ot nyertünk, így a
Szabadság utcán a Goods-Market
üzlet és a Hunyadi utca sarka közötti szakaszon 140 méter hosszan
210 m2 járdát újítunk fel, a jelenlegi járdalapokat térkőre cseréljük.
- Tanya-és falugondnoki buszok
beszerzése
–
2021
címen
14.998.065 Ft támogatásban része-

sültünk, melyen egy FORD Transit típusú
kisbuszt vásárolunk majd. A 18 személyes,
automataváltós korszerű gépjármű a jelenleg használt buszok tehermentesítését, illetve kiváltását oldja majd meg, de a jelenlegi
új gépjármű-beszerzés miatt az új busz csak
körülbelül egy év múlva érkezik majd meg.

Megújult honlap

ÖRÖMMEL ÉRTESÍTÜNK MINDENKIT, hogy
megújult weboldalunk.
Teljesen új külsőt kapott, valamint új funkciókkal várja a látogatókat a www.kocser.hu
weboldal. Friss információkkal, átlátható
tartalommal, modernebb felület, és mobileszközökre is optimalizálva lett.
Reméljük, az új felület könnyebben kezelhető lesz az önök számára, és hamarabb
megtalálnak mindent, amit keresnek.
HRIAGYEL CSABA polgármester
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Újszilvás

Egy álom vált valóra

OKTÓBER 29-ÉN ÜNNEPÉLYESEN ÁTADTUK az
Újszilvási Tan- és Sportuszodát. Történelmi pillanatnak lehettek részesei mindazok, akik jelen
voltak az Újszilvási Tan- és Sportuszoda átadóján. Hat évvel ezelőtt egy homokbánya volt ezen
a területen. Hosszú, nehézkes út vezetett el addig, hogy ennek az értékes beruházásnak köszönhetően egy nem mindennapi létesítménnyel
gazdagodjon a település. A cél mindvégig egy
volt, mégpedig, hogy minden újszilvási és a
mikrotérségben élő gyermek megtanuljon úszni
és a tehetségesebbek a régió úszói, vízilabdásai
legyenek majd egyszer.
A korszerű, modern, automatizált, két medencét

Jászkarajenõ

Ipari terület létesül

JÁSZKARAJENŐ KÖZSÉGBEN JAVÁBAN TART a
közel 25.000 m2-es ipari park kialakítása. Az
Önkormányzat tulajdonában lévő területen 5 db,
egyenként 5000 m2-es ipari telek kerül kialakításra, mely telkek teljes egészében közművesítettek (víz, villany, gáz, szennyvíz) drótkerítéssel bekerített és aszfalt bekötő úttal ellátottak,
közvetlenül kapcsolódva a 4615 jelű összekötő
úthoz. Az Önkormányzat az ipari telkeket hoszszú távra szándékozza bérbe adni.
A telkeken felépítmény nem található, amennyiben szükséges, azok kialakítása teljes egészében
a leendő bérlő elképzelésére van bízva. A telkek

magába foglaló létesítmény a megújuló energiáknak köszönhetően az ország egyik legtakarékosabb uszodájaként fog működni. Az intézmény
bekerülési költsége mintegy egymilliárd forintot
ölelt fel, amely az építési költségek megemelkedéséből eredően ma több, mint hárommilliárd
forintos nemzeti vagyont, értéket képvisel.
A beruházást Marczinkó Zoltán István a Pénzügyminisztérium versenyképességért és területi
tervezésért felelős helyettes államtitkára, Vári
Attila a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Dr.
Beck György a Magyar Vízilabda Szövetség
társelnöke, Földi László országgyűlési képviselő és Dr. Petrányi Csaba polgármester adta át.
Reményeink szerint az engedélyek birtokában
november 15-től minden sportoló, úszó számára
megnyitja kapuit az uszoda. A nyitás tényéről, az
uszoda igénybevételi lehetőségeiről és nyitva
tartási idejéről a későbbiekben közösségi felületeinken hírt fogunk adni. ÚJSZILVÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
adottságai – elhelyezkedésük, kialakításuk, megközelíthetőség – alapján logisztikai raktárbázis
vagy bármely termelőüzem kialakítására ideálisak lehetnek.
A Jászkarajenői Ipari Park partnerei számára kínált főbb előnyök:
• Kiváló földrajzi elhelyezkedés (Kecskemét,
Szolnok, Cegléd, Tiszakécske, Abony, Nagykőrös közelsége)
• Stabil és tisztázott tulajdonviszonyok, átlátható szabály- és feltételrendszerek
• Magas színvonalon kiépített infrastruktúra,
azonnali közmű rácsatlakozási lehetőség
• Szakképzett, folyamatosan bővülő munkaerő
kínálat
• Gyors és rugalmas helyhatósági ügyintézés
• Széleskörű szolgáltatások letelepedés előtt és
után az Ipari Park üzemeltetőjétől
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Előadások a tudomány
ünnepén

NOVEMBER 9-10-ÉN A MAGYAR Tudomány
Ünnepe keretében a ceglédi középfokú iskolákban Prof. Dr. Surányi Dezső történetiökológus, botanikus vetítettképes előadásaiban Cegléd és környéke veszélyes növényés állatfajait mutatta be hallgatóinak. „Az elmúlt fél évszázadban nemcsak a klímaváltozások, hanem az emberi viselkedéskultúra is
elősegítette új és veszélyes, vagy legalábbis
káros növények s állatfajok térnyerését. Miközben a fülemülék elhallgattak, megfogyatkoztak a vetési varjak, vagy a mezei verebek és vadgerlék, előretörtek a dolmányos
varjak, örvös galambok és természetesen a
gyomok. Selyemkóró, parlagfű már sajnos
megszokott „flóraelem”, akárcsak az átoktüske vagy a bálványfa. Fel kellene végre
ébredni, hogy ez nem a lelkes zöldek ügye,
hanem mindenkié. Az, hogy kultúr sivatagot
és kellemetlenkedő, káros állatfajok tömegét
hagyjuk-e unokáinkra már nem magánügy,
hanem közügy. – hangsúlyozta az előadó a
diákok előtt.

Idősotthon átadó

ÁTADTÁK A SZENT ILONA IDŐSEK OTTHONA új
épületszárnyát október 29-én Ceglédbercelen.
Az új szárny csaknem 150 millió forint kormányzati támogatásból készült el. Az ünnepségen részt vett Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége is.
Az ünnepségen Pogácsás Tibor önkormányzat-

okért felelős államtitkár, a térség
fideszes országgyűlési képviselője elmondta: az idősek helyzete jellemzi a
közösséget is, amelyben élnek; a
ceglédberceli önkormányzat pedig
gondoskodik róluk.
Török József Ceglédbercel polgármestere köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy óriási mérföldkőhöz értek az
idősek gondozását, ellátásuk színvonalának emelését illetően. A beruházásnak köszönhetően tizenöt bentlakásos
hellyel bővült az intézmény és minden
szobához van fürdőszoba is. A nappali ellátás
színvonala is emelkedett, közösségi tér, korszerű konyha létesült, a szociális étkezést is meg
tudják oldani. Az új épületben a dolgozók számára is épültek kiszolgálóhelyiségek, raktárak és
mosoda létesült, minden helyiség akadálymentes
– sorolta. Hozzátette: napelemes rendszert is telepítettek. MTI

Döntőben az Eatrend

HOSSZÚ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA, TÖBBSZÖRÖS finomhangolás és próbafőzés után az az Eatrend
csapata bejutott a 2021/22-es Közétkeztetési
Szakácsverseny döntőjébe! A menüsorban
zöldségleves sütőtökös palacsintametélttel
kacsacombbal töltött pulykamell sütőtökpürével, burgonyafelfújttal és sütőtökkel,
profiterol vaníliával, áfonyával, karamellel
szerepelt. A csapat tagjai Tárnok Angelika,
Boros Jenő Olivér, Sebestyén István voltak.
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Suli

Fejlesztések az Unghváry-ban

e

Immár második éve tart a Szakképzés
4.0 stratégia keretében szervezett oktatás a technikumi illetve a szakképző
iskolai rendszerben, melynek egyik fő
célja hosszú távon a szakemberhiány
megszüntetése, a szakmatanulás
presztízsének helyreállítása, a szakképzés vonzóvá tétele.

nnek egyik eszköze, hogy minden – a szakképzésbe belépő –
tanuló ösztöndíjat kap, majd
szakképzési munkaszerződéssel,
komoly anyagi juttatás mellett
duális képzésben folytatja szakmai tanulmányait.
Jól felszerelt, szép iskolánk a Ceglédi SZC
Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola és az itt tanulható
szakmák eddig is igen népszerűek voltak,
mind a kereskedelem, mind a turizmus-vendéglátás ágazatban vonzó karrierlehetőséget,
biztos megélhetést nyújtanak. A Ceglédi

Szakképzési Centrummal közösen kiemelt
figyelmet fordítunk a technológiai fejlesztésekre és olyan beruházásokat hajtunk végre,
melyek tovább növelik a tanulók motivációját, hogy nálunk tanuljanak. Mivel több
olyan új szakmai tantárgy is megjelent a
megújult szakképzésben, melynek keretében
számítógépen dolgoznak a tanulók, egy új
informatikai szaktantermet rendeztünk be új
gépekkel, monitorokkal. A kor követelményeinek megfelelő falitáblákra cseréltük a
tantermek tábláit és egy jó minőségű színes
fénymásolót is beszereztünk – ezek mind a
tanulók sikeres felkészítését szolgálják.
Az igényes, kulturált környezet biztosítása
érdekében az elmúlt évben felújított férfi vizesblokk után idén a női oldal is megszépülhetett, mely a kapcsolódó vezetékhálózat
cseréje miatt több tízmillió forintba került.
Megszépült az iskola kerítése is, ez utóbbira több, mint 7 millió Ft-ot fordított a fenntartó. 2021-ben összesen közel 52 millió Ft
értékű felújítással, beruházással biztosítjuk,
hogy vonzó szakképzési környezetben tanulhassanak diákjaink.

Illegális szemét Abonyban

NAGY MENNYISÉGŰ HULLADÉKOT TALÁLTAK
Abonyban a helyi közterület-felügyelet munkatársai. Az ügyben rendőrségi eljárás is indul
– jelentette be Facebook-oldalán a polgármesteri hivatal. Közölték, az ABOPOL Kft. járőre
nagy mennyiségű, autóbontásból származó
hulladékot talált a város erdős részén. Az eset
kapcsán a helyi közterület-felügyelet munkatársai intézkedtek. A helyszínen fellelt hulladékból olyan bizonyítékok is előkerültek, melyek miatt hatósági intézkedés történt – olvasható a közleményben.
Korábban is többször szükségessé vált, hogy
feljelentést tegyenek a szemétkupacok miatt.
Augusztusban beszámoltak róla, négy feljelentést is tettek a közterület-felügyelők. Mint
írják: sajnálatos módon az illegálisan lerakott hulladékkupacok száma emelkedő tendenciát mutatott az elmúlt időszakban. Több
szeméthalmot jelentettek a lakók, az
ABOPOL Kft. munkatársai pedig a pontos
koordináták megjelölése mellett le is fényképezték az illegális gyűjtőket. Ennek megfelelően a közterület-felügyelet munkatársai
az utóbbi napokban összesen négy feljelentést tettek, ezekben hatósági eljárás is indult
– számolt be az újabb esetekről a polgármesteri hivatal. SZOLJON.HU

Családi háború

ÉLETVESZÉLYT OKOZÓ TESTI SÉRTÉS kísérletével és más bűncselekményekkel vádolnak több embert, amiért Nagykőrösön gumilövedékes puskával, gázpisztollyal, fémbotokkal, karddal és ütésre alkalmas eszközökkel estek neki egy másik család tagjainak,
akikkel rokoni szálak fűzik őket egymáshoz.

A negyedrendű vádlott, egy férfi, 2016 óta
élettársi kapcsolatban élt az egyik áldozattal,
amit a nő családja nem nézett jó szemmel.
2018. november 27-én a negyedrendű vádlott, a férfi Nagykőrös utcáján találkozott az
élettársa testvérével és édesanyjával. Összeveszett a nő testvérével, amiért a testvér számon kérte a férfit amiatt, mert szerinte roszszuk bánik húgával.
A beszélgetésről a negyedrendű vádlott beszámolt testvérének, a harmadrendű vádlottnak, aki ezen felháborodva még aznap felhívta telefonon a férfi élettársának édesapját,
és közölte, hogy szólni fog az apjának, az
ügy elsőrendű vádlottjának is. Az idős férfi
a család részéről fenyegetésnek vette a történteket, majd egy közösségi portálon írt bejegyzésben tudatta a másik családdal, hogy
másnap leszámol velük.
A magát a nagykőrösi vajdának tartó elsőrendű vádlott telefonon kereste a másik családfőt és közölte,
hogy a családjának be kell hódolnia neki,
amire a férfi nem volt hajlandó. A beszélgetés után a négy vádlott egyelőre több ismeretlen emberrel együtt autóba ült és gumilövedékes puskával, gázpisztollyal, fémbotokkal, karddal és ütésre alkalmas eszközökkel
felfegyverkezve egyenesen a másik család
házához ment, hogy erődemonstrációval tekintélyt vívjon ki és elégtételt vegyen a korábbi fenyegetés miatt.
A házhoz érkezve kihívták és az utcára rángatták a negyedrendű vádlott élettársának
testvérét, akire a magukkal vitt fegyverekkel
rátámadtak. Az áldozat segélykiáltását meghallotta a testvére és édesapja is kijött a házból. Ekkor tört ki a verekedés a két család
között, amelynek során a negyedrendű vádlott élettársának testvére és édesapja védekezésként az elsőrendűt többször arcon ütötte, amire válaszul a többi vádlott súlyosan
bántalmazta a két férfit.
A támadók elmentek a tetthelyről, mert úgy
gondolták a másik családfő meghalt, fia pedig már nem képes visszatámadni.
Az áldozat családfő felesége és a szomszédjuk
hívta ki a rendőröket és a mentőket. Mindkét
férfi részben 8 napon belül, részben azon túl
gyógyuló sérüléseket szenvedett. A súlyo-

sabb, életveszélyes sérülés elmaradása csak a
véletlennek köszönhető. Az elsőrendű vádlott
esetében is részben 8 napon belül, részben 8
napon túl gyógyuló sérülések keletkeztek. Az
ügyészség összesen 5 ember ellen emelt vádat, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és
más bűncselekmények miatt. A támadók pere
pénteken tanúkihallgatásokkal folytatódik a
Budapest Környéki Törvényszéken.

Már nem a négyes
a legdurvább halálút

GÓRCSŐ ALÁ VETTE A HELLOVIDEK.HU, melyek azok a magyar közutak, ahol különösen
sok halálos baleset történik. A KSH legújabb
statisztikái szerint a 4-es főúton az elmúlt
években csökkent a balesetek száma. A zsúfolt M0- ás autópálya a legveszélyesebb, míg
a halálútként említett 4-es főút csak az ötödik.
2018 májusában az Európai Unió 265 millió
eurót (akkori árfolyamon 82 milliárd forintot) adott az akkori adatok szerint legzűrö-
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sebb magyar tranzitút biztonságosabbá tételére, kvázi sztrádává bővítésére. Azóta komoly építkezések történtek, újabb és újabb
2×2 sávos, középen fémkorláttal elválasztott
szakaszokat adtak át, és a támogatás eredményei már a statisztikákban is szépen látszanak, de ha csak a puszta számokat nézzük (hány baleset történik egy évben), akkor
még mindig toronymagasan vezet a 4-es út a
komoly tranzitforgalom miatt.
Az ORFK kimutatása szerint a személysérüléses közúti közlekedési balesetek elsöprő többségét, közel 65 százalékát az autósok okozzák,
őket a kerékpárosok (11%), a teherautósofőrők (7%), a gyalogosok (5%), a motorkerékpárosok (4%), a segédmotorkerékpárosok
(4%), majd az autóbuszvezetők (1%) követik.
A KSH baleseti statisztikája a 2021-es évre
idén június végéig kész a legfrissebb adatokkal. Ezek szerint 2021-ben 188 halálos
baleset történt Magyarország közútjain, ebből csak csak júniusban 50, a balesetekben
pedig 206-an meghaltak, ebből csak júniusban 54-en.

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
Aktuális tüz elő árak

LEDVICEI DARASZÉN 7.169 Ft / 100 kg

CSEH DIÓSZÉN 4500 cal 6.759 Ft / 100 kg

NÉMET BRIKETT 7000 cal 9.568 Ft / 100 kg

LIGNIT 2.199
BÜKK,TÖLGY, TÜZIFA, HASOGATVA 4.255 Ft / 100 kg
AKÁC TÜZIFA gurigás 4.315 Ft / mázsa
PELLET 1.858,5 Ft / csomag - 15 kg
FABRIKETT 519 Ft / csomag - 6 kg

Ft / 100 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
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Buszmegállóban hagyott
gyerekek

NEM VETTE FEL A CEGLÉDBERCELRŐL Ceglédre tartó reggeli busz a Budai útnál az iskolás gyermekét, mert akkora zsúfoltság volt
a járművön. Dobiné Ternován Hajnalka a
közösségi oldalon osztotta meg a történetet:
„Ma reggel a fiam a buszmegállóba maradt!
Olyan sokan voltak a 7 órási buszon, hogy a
sofőr nem engedte fel! Ha a 7.40-essel megy,
nem ér be az iskolába, amit persze senki
nem igazol le! Felhívtam a Volánbusz központját és közölték, hogy igazolást ők nem
tudnak adni a késésre, csak akkor, ha kimarad a járat!”
A nagyszámú hozzászóló szerint nem egyedi az eset, a Volánbusz azonban nem sűrít a
reggeli járatokon. Problémát jelent, hogy piacos napokon sokan utaznak be reggel a városba, de az is, hogy rendszeresen nem a
nagy sárga, hanem a kisebb fehér busz „teljesít szolgálatot”, amire viszont valóban kevesen férnek fel. „Piacnapokon lehetetlen
közlekedni reggel a 7 órási busszal. Ez a
busz tudtommal iskolajárat! Nem értem,
hogy miért nem lehet menni a 7.40 es buszszal a piacra ... A gyerekek meg nem érnek
be az iskolába, pedig mindenki tudja hogy 5
perc késést is beírnak a gyerekeknek! Sajnos, ez rendszeresen előfordul, hogy nem engedi fel a sofőr a gyereket, mert szó szerint
nem fér fel.” – írta egy hozzászóló.
Több anyuka írt arról, hogy beteg kisbabával, babakocsival nem engedte fel a sofőr a
buszra és ezért télen, nagy hidegben kellett

gyalog bejutniuk a városba. Volt, aki megvédte a sofőrt, mert előírás, hogy balesetveszélyes egy bizonyos létszám felett utasokat
felvenni. A megoldás sokak szerint a járatsűrítés lenne, mert a napi három járat eleve kevés. A Budai útiak szerint ez több évtizedes
probléma és ugyan a járatszám 30 évvel ezelőtt lehet, hogy elegendő volt, de ma már a
fejlődő városrészben egyre több család lakik.
Dobiné Ternován Hajnalka dr. Ferenczi
Norbert önkormányzati képviselőhöz fordult, aki segítséget ígért, de a képviselő várja azon lakosok jelentkezését, akinek hasonló problémája van.

Rókák garázdálkodnak
Cegléden

RÓKÁK GARÁZDÁLKODNAK A BAROMFIAK
között Ceglédtől kezdve a Budai úton végig.
– tette közzé egy ottani lakos, akinek több
mint 20 tyúkját és kakasát vitte el a ragadozó. A ceglédi lakos szeretne valamit tenni a
jószágállomány megmentése érdekében,
ezért felhívást tett közzé, amelyben érintetteket keres, kinek van hasonló tapasztalata.
A felhívás halló fülekre talált, sokan jeleztek
vissza hasonló tapasztalatokról. A Budai
úton a Fürdő út környékén, a Folyondár utcában, a Szakátsy utcában, Ölyv utcában,
Külső-Budai úton is garázdálkodtak a rókák.
Kabak utcában van, akinek 40 szárnyast vitt
el „Róka koma”. Többen kamerán, vagy a
valóságban, akár fényes nappal látták az erdei ragadozót, csapatostul is.
„Laska utcába is láttam hármat szaladgálni,

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!

este volt már. Hála Istennek hozzánk a kutyák miatt nem tudnak bejutni,
de őszintén sajnálom a
többi gazdát, hiszen
megtizedelik a jószagállományukat.” – írta
egy hozzászóló.
A megoldás viszont nem
egyértelmű, mert mint a
felhívásban írják nehéz
hivatalos úton tenni valamit, „a vadásztársaság –
úgy tudom – lakott övezetre hivatkozással
nem tesz semmit”. Van, aki arról írt „ne a rókák meggyilkolása legyen a cél, hanem más
humánus megoldás keresése”. Egy tapasztalat szerint az élő csapda viszont nem működik, a kamerán látható, hogy simán elsétál
mellette a róka. Más valaki viszont azt gondolja, inkább „kétlábú rókák járnak”, vagyis
egy banda, amely csak baromfikat lop.

Agydaganatos kisfiúnak
gyűjtenek

EGY NAGYKŐRÖSI KISFIÚ ÉLETBEN maradása a tét, miután kiderült: rosszindulatú, nem
műthető agydaganattal küzd. A mindig mosolygós, 7 éves Botond méltósággal, hősiesen viseli súlyos betegségét, amelyből csak
egy kölni, igen költséges immunterápia jelenthet kiutat. A személyre szabott, kombinált immun-, vírus- és hőterápiára Boti alkalmas a véreredmények alapján. – írta meg
a blikk.hu.
– Boti január negyedikén, az óvodából hazajövet lett először rosszul. Nagyon szédült,
fájt a feje, ezért a háziorvoshoz fordultunk,
aki beutalta a kórházba. A vizsgálatok ott
derítették ki, hogy Botinak agydaganata van,
ami nem műthető – kezdett bele fájdalmas
történetükbe Vargáné Fehér Nikoletta, a
gyermek édesanyja.
Az orvosok nem biztatták sok jóval a családot, mivel itthon már nincs olyan elérhető
terápia, ami segítene Botinak, egy kölni klinikához fordultak segítségért. Az első kezelést a nagykőrösi licitcsoport segítette, a má-
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sik kettő terápiára pedig a CsodaCsoport
tagjai adták össze a 12,7 millió forintot rekordgyorsasággal.
Ha a továbbiakban is támogatná Boti kezeléseit, a Nagykőrösi Jótékonysági Licitcsoport Varga Boti gyógyulásáért
Facebook-csoportban ezt megteheti. A
kisfiút szülővárosa is segíti a felépülés felé vezető úton.

Kigyulladt egy családi ház

KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZZAL egybeépített lakásként használt hatvan négyzetméteres melléképület péntekre virradóra
Albertirsán, a Bicskei úton. A tűzoltók kiérkezésekor a melléképület teljes egészében égett, a tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére is. A lángokat a ceglédi hivatásos tűzoltók eloltották, megakadályozták
a tűz továbbterjedését, majd átszellőztették
és átvizsgálták az épületeket. A tűz keletkezésekor a melléképületben két felnőtt és
egy gyermek tartózkodott, akik időben kimenekültek az égő házból. – tájékoztatott
Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Jogosítványt szerezhetsz

kismotortól nagymotorig,
személyautótól a teherautón át a buszig!
Választhatod az internetes
vagy a tantermi oktatást is!

14 türelmes, tapasztalt oktató!
14 korszerű tanulóbarát autó!
Várunk téged!

MORVAY Autósiskola

Cegléd, Rákóczi út 13.
Nyitvatartás: minden hétköznap 10-13 és 14-17 óra között.
Telefon: 06-30-597 7478

Fnysz: B/2020/001600 B VSM gyak: 55,11% B VSM elm: 57,04% ÁKÓ: 124,18% KK: 264.600

33

Gazdaság

Szép termést adott az idei szüret

é

Lassan befejeződik a szüret Cegléd
környékén is. Klément György borászvállalkozót kísértük el a késői szüretre
a Budai úton lévő szőlőjébe.

rdekes az idei termés, hiszen az
időjárás sem volt a szokványos
ezévben. – számolt be a helyszínen Klément György. - A hűvös,
csapadékos tavasz miatt később
indult meg a szőlő, a virágzás is
késett. Aztán az aszályos nyár
viselte meg a növényeket, ami szintén lassította a fejlődést, ezért tolódott ki időben az
idei szüret. Az őshonos, nemesebb fajták
sokkal jobban tudtak alkalmazkodni ehhez a
szélsőséges időjáráshoz, mint a nem Kárpátmedencei eredetű fajták. Szép termést adott
a Rajnai rizling, a Kékfrankos, az Olaszrizling, a Cserszegi fűszeres és ahogy látom,
szenzációs lesz az utolsóként szüretelt Cabernet Sauvignon és Cabernet Franc.
A borász beszélt arról, hogy optimistán látja a
ceglédi szőlőgazdálkodás és borászat jövőjét.
- Gazdag múltja van a környéken a borászatnak. Régen kisebb gazdák mellett, többszáz
holdas nagybirtokokon is termesztették a szőlőt, elég csak az ismert Unghváry családra

gondolni. A téeszesítés után még erőteljesebben fejlődött ez a gazdasági ág, majd a rendszerváltás után ugyan megcsappant a gazdálkodási terület, de az utóbbi években Cegléden
kifejezetten sokan kezdtek ezzel foglalkozni,
borászatot, pincészetet hozva létre. Szőlővel
ugyanis csak úgy van értelme dolgozni, ha
minél inkább feldolgozott állapotban értékesítjük, akár borként vagy van, aki pálinkaként.
- Ha már a feldolgozottságnál tartunk, a
Cegléd Zamata gyümölcslevek mennyire
népszerűek?
- Nagyon nehéz a multikkal versenyeznünk,
akik olcsóbban adják a gyümölcsleveket, de a
vevők nem olvassák el az apróbetűs részt arról, hogy mi van benne. Kialakult azonban
már egy olyan vevőkörünk, akik tudatosan
tesznek az egészséges táplálkozásért. A mi
gyümölcsleveink hidegen sajtolt, préselt levek,
minden hozzáadott adalék nélkül, pasztörizálva, tehát valóban kizárólag 100 % gyümölcsöt
tartalmaz. Az almalét szódával, ásványvízzel
hígítva finom, frissítő italt kapunk, a szőlőlét
pedig magas cukortartalma miatt sportolóknak, fiataloknak ajánljuk, mert azonnal energiával tölti fel a raktárakat. Többféle vegyes
gyümölcslé is kapható, amelyek fogyasztása a
téli időszakban különösen ajánlott, mert feltankolja a szervezetet vitaminokkal.

Virágos Csemő sakkverseny

Győzelem az első bajnokin

A BAJNOKSÁGOKBA BESOROLÓ előmérkőzések után a Nyársapáti Szabadidő SE csapatát
az U16-os bajnokság alsóházának C csoportjába osztották be. „Ebben a csoportban a
következő csapatok szerepelnek:
Tápiószőlősi KSE, Inárcs VSE, Tápiószecső
FC, Örkényi SE, Táborfalva KSE és Nyársapáti SZSE.
U16-os csapatunk Inárcs VSE csapatát fogadta hazai pályán. Első félidőben mind két
csapat fej-fej mellett küzdött, de a 34. percben sikerült megszerezni a vezetést Kovács
Zsolt találatával. A második félidőben azonnal tovább növelte előnyét csapatunk, Tóth
Kálmán talált az ellenfél hálójába. Az 57.
percben Kovács Alexander csereként állt be,
és ezt meg is hálálta, már a 60. percben betalált, majd a 87. percben is. Így a végeredmény
Nyársapát U16 – Inárcs U16 4:0.” – számolt
be a sportegyesület közösségi oldala.

„HATALMAS ÉRDEKLŐDÉSSEL RENDEZTEK
Csemőben december 10-én sakkversenyt. A
13 felnőtt és 57 gyerekversenyző igazi fesztivál-hangulatban töltötte a napot.” – írta a
Ceglédi Panoráma 2016. december 14-én az
Édes-Csemő sakkversenyről.
Majdnem öt évvel a tudósítás után a sakkverseny népszerűsége, nem csökkent, sőt idén
október 9-én a Virágos Csemő Sakkversenyen 80 (!) amatőr és értékszámmal rendelkező érkezett az ország minden tájáról, sőt a
határon túlról is. Az esemény fővédnöke a
versenyek kezdete óta Solymosi László, a
Pest Megyei Sakkszövetség elnöke. „Csemő
és 15-20 km-es vonzáskörzetében a sakk népszerűsítésének meghatározó alakja Károlyi
József, aki hosszú évek áldozatos munkájával
járul hozzá a folyamatossághoz. A kulturált
feltételek megteremtésében az önkormányzat
mindig partnere. A gazdag díjazás, a polgármester által felajánlott és főzött gulyásleves –
mely kedvéért a versenybírók 1 óra ebédidőt
rendeltek el! – csak hab volt a tortán!
Remélem, a következő években is tovább
folytatódik a csemői sakkhagyomány!” –
számolt be Jezerniczky Attila a Pest Megyei Szabadidősport Szövetség elnöke.

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

ÚJ
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ST-MOBILE KFT., 2700 CEGLÉD, MÉHÉSZ U. 18., TEL./FAX: 06 53 311 904

