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Idősek oltása kórházban

MEGKEZDTÉK A LEGIDŐSEBBEK COVID-19 védőoltását a ceglédi
Toldy Ferenc Kórházban is – erről a kórház a közösségi oldalán
számolt be. - A háziorvosok által kijelölt, magas kockázati csoportba tartozó 80 év felettiek a kórház Vérellátó épületében kialakított oltóponton kapják meg a koronavírus elleni oltást. Őket a betegszállítók, a helyi önkormányzat vagy a családtagok viszik a kórházi oltópontra, ahol az orvosok elvégzik a Pfizer/BioNTech által
gyártott COVID 19 mRNS vakcina beadását. Kórházban közülük
300 fő kapja meg a védőoltás első adagját.
Korábban a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet a Pest Megyei Kormányhivatallal együttműködve közel 1800 védőoltás
beadását hajtotta végre január 28. és január 31. között. – adta hírül a ceglédi kórház közösségi oldala. „Szakemberekből álló
oltóteamjeink három járás (Monor, Nagykáta, Cegléd) 28 szociális bentlakásos intézményében a bentlakók és dolgozók Covid19 elleni védőoltását végezte. Oltóteamjeinkben szakorvosok,
ápolók, asszisztensek, egészségügyi dokumentátorok, informatikus, intézményünkbe beosztott katonák, gépkocsivezetők vettek
részt. Munkánkat a szociális intézmények orvosai és dolgozói segítették.” – fogalmaz a beszámoló.

Nagykőrösön is oltanak

NÉGY NAGYKŐRÖSI HÁZIORVOS praxisában kezdődött meg a héten
az oltakozás az AstraZeneca brit-svéd gyártó vakcinájával. „Dr.
Mohácsi Gábor nagykőrösi háziorvos is azok között van, akik elkezdték a következő csoportot, vagyis a 60 év alatti, fokozottan veszélyeztetett embereket beoltani. Láthatóan a nagykőrösiek bizalommal vannak orvosaik irányába és egyre többen élnek az oltás lehetőségével, hogy így védjék szeretteiket, családjukat és önmagukat
is.” – számolt be az Önkormányzati Hírek Nagykőrös.
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Elkészült a megyei
költségvetés

A VESZÉLYHELYZET MIATT A KÖZGYŰLÉS
nem ülhetett össze, a képviselők elektronikus úton tették meg javaslataikat, majd Szabó István elnök elfogadta Pest Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetését, melynek bevétele: 7,766 milliárd forint.
A költségvetés lehetővé teszi a területfejlesztés feladatok mellett többek között a megyei értéktár megújítását, a Mária-út Pest
megyei fejlesztését, Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok, Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány és a megyei diáksport
támogatását. A hazai források mellett európai támogatásokat is felhasznál az önkormányzat. Így valósulhat meg a szlovák-magyar INTERREG program keretében szervezett RE-START; illetve a DANUrB+; és a
Food wave projektek.www.pestmegye.hu

Aranykincs Nagykőrösön

AMATŐR KINCSKERESŐ TALÁLT KÖZÉPSŐ
bronzkori arany kincseket Nagykőrös határában
egy frissen szántott területen. A Közösségi Régészeti Egyesület tagjaként régészkedő megtaláló, Stajer István értesítette 2020 augusztus
második felében a múzeumot, hogy keresőzés
közben nagyszámú régészeti leletet talált egy
frissen szántott területen. A megtaláló többek
közt 34 aranytárgyat adott át. “A területre kiérve megállapítottuk,
hogy egy, a kutatás és
a Múzeum számára
eddig ismeretlen régészeti lelőhelyet fedezett fel: a szántott felszínről nagy számban
gyűjtöttünk kerámiatöredékeket, kőeszközöket, valamint két további aranytárgyat is
találtunk. Szeptember
első napjaiban a leletmentés során további
35 aranytárgyat talál-

Népszámlálás - elhalasztva

JÖVŐ ÉVRE HALASZTJÁK A NÉHÁNY HETE
meghirdetett népszámlálást a veszélyhelyzet
miatt. Dr. Diósgyőri Gitta Cegléd Város jegyzője, helyi népszámlálási felelős arról tájékoztatta közleményében a lakosságot, hogy a
„a Kormány – 45/2021. (II. 5.) rendeletével –
módosította a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletét, mely
alapján a 2021. évi népszámlálást 2022. október 1-én fennálló állapot alapulvételével
2022. október 1. és november 20. között kell
végrehajtani, a pótösszeírást pedig november
28-ig kell befejezni. Az eredetileg ez év május
1-től június 20-ig tervezett összeíráson számlálóbiztosként közreműködni kívánók jelentkezését ezúton is köszönjük, bízom benne,
hogy az újonnan meghatározott időszakban is
számíthatunk majd a munkájukra.” – írta a
közlemény.
tuk a felső -30-32 cm-es szántott rétegben.
Megtaláltuk egy őskori, késő rézkori (Kr. e. 4.
évezred utolsó harmada-3. évezred eleje) település nyomait is, amely azonban jóval idősebb,
mint az aranytárgyaink, így azoktól független.”
– számolt be a múzeum a történtekről. Több típusú tárgy is előkerült: kúp alakú díszek, félgömb alakú pitykék, kettőskúp alakú gyöngyök, szalagok. Formai párhuzamaik alapján a
középső bronzkor időszakából, a Kr. e. 2. évezred második feléből származnak.
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Címlap

„Jó hangulat viszi előre a közösséget”

m

Nyársapát az utóbbi években soha nem látott fejlődésen ment át: megújultak a
középületek, utak, kerékpárút épül és növekszik a lakosság száma is. Az elmúlt
évben azonban számos negatív hatás is érte a települést. Bár a falu vezetője derűs és optimistán néz a jövőbe, azért a Covid hangulatrontó hatásáról és a helyi
gazdáknak húsbavágó problémát jelentő mezőgazdaság válságáról is beszélgettünk Kis Miklós polgármesterrel.

ilyen közelmúltbeli fejlesztésekről tud beszámolni Nyársapáton?
- Soha ennyi fejlesztés
nem történt még a térségben. Örvendetes, hogy
a különböző pályázati lehetőségekkel a kormány támogatja a kisebb településeket, így
a közelmúltban két belterületi utat aszfaltoztunk, négy dűlőút készült el a településen, több mint 1000 m járdát építettünk, új
orvosi eszközöket kapott a fogorvosi és a háziorvosi szolgálat,
új gépjárművel
lett gazdagabb a
tanyagondnoki
szolgálat, egy új
MTZ erőgéppel
és a hozzátartozó eszközökkel,
továbbá egy kistraktorral
és
pótkocsijával bővült a járműparkunk, urnafal épült a köztemetőben, elkezdődött a
belterületi kerékpárút felújítása és új kerékpárút építése, valamint már befejeződött a csapadékvíz elvezető csatorna kiépítésének első üteme.
Hatalmas eredmény és régi szívügyünk volt
a Cegléd és Nagykőrös közötti kerékpárút
megépítése, ami az idei évben elkészülhet.

Ennek csatlakozását Nyársapát belterületéről már építjük, nyárra a tervek szerint kész
lesz. A kerékpárút sokkal többet jelent számunkra, mint csupán szabadidős és sportlehetőséget. Nyársapát lakossága 40 %-ban
tanyán él, ahol a fő közlekedési eszköz még
mindig a kerékpár, ezért is szorgalmaztuk
nagyon a kerékpárút építését, mert ez biztonságos közlekedési lehetőséget jelent a
szegényebb rétegnek is.
A másik folyamatban lévő projektünk, hogy
200 millió forintos beruházással,
28 férőhelyes
bölcsődét kezdtünk építeni, jövő héten kerül rá
a tető. Fejlődik a
falu, ez nagy
öröm nekünk!
Minden évben
30-50 fővel nő a
lakosság száma
és a gyereklétszám is növekszik: iskolába 200 gyerek jár,
óvodába pedig 80, ami a 2200 fős lakosságszámhoz viszonyítva szép szám. 15 éve,
amikor polgármester lettem, még csak 1800
fő élt a faluban. Bár éppen a lakosságszám
növekedés miatt a falusi CSOK nálunk nem
vehető igénybe, azért így is sok fiatal telepedik le Nyársapáton, de idősebbek is költöznek ide a nagyobb városokból. >>>
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- Miért szeretnek itt élni vagy ide költözni
az emberek?
- Egyrészt nagyon jó a közlekedés és két
nagyváros – Cegléd és Nagykőrös – is 8-8 kilométerre van, de Kecskemét is 20 perc alatt
elérhető, a nagyvárosok pedig munkahelyet
jelentenek. Jó a busz és vonatközlekedés is,
sokan feljárnak Budapestre is dolgozni, de
emellett minden elérhető, ami szükséges lehet
helyben, ugyanúgy mint a városokban. Van
iskola, óvoda, bölcsőde, orvos, fogorvos,
gyógyszertár. Megújultak a középületeink,
fejlett az infrastruktúra és minden könnyen elérhető. Az elmúlt időszakban felújítottuk az
óvoda 100 éves épületét, KRESZ-park épült,
megújult a Polgármesteri Hivatal, az iskola, a
Szarka kúria, a művelődési ház, parkoló épült
és egészségház, de tervezünk egy szálláshelyet is építeni a Nyársapátra látogatóknak.
Minden adott, hogy mindenki jól érezze magát Nyársapáton!
- Említette, hogy 15 éve áll a település élén.
Mire a legbüszkébb ezalatt?
- Tősgyökeres nyársapáti vagyok, ismerek
minden fát még a határban is, tudom milyen
igényeik vannak a faluban élőknek. Amire talán a legbüszkébb vagyok, hogy a szennyvízhálózatot megépítettük. Annak idején sok panaszt kaptam, hogy feltúrtuk a falut, de most
már mindenki örül neki, hogy akkor kiépítettük a hálózatot. A másik, amit nagy eredménynek tartok, hogy a belterületi utaink aszfaltosak, és hogy megújultak a középületek.
A tanyán élőknek sokkal nehezebb a helyzetük, a dűlőutakat szeretnénk rendbe tenni és
még mindig van olyan tanya, ahol nincs
áram, de a pénzügyi lehetőségeink szűkösek.
- Milyen tervei, céljai vannak a jövőre?
- Tervek vannak, de ennek anyagi feltételei
nincsenek meg. A faluban nagyon kevés az
iparűzési adó egyelőre, ezért nehezen tudjuk
előteremteni az önerőt a pályázatokhoz. Ezen
kell változtatnunk. Megépült az ipari parkunk
közel 100 millió forintból és örülünk neki,
hogy az egész területet bérbe vették, melyen
egy 800 milliós beruházás valósul meg. Reményeink szerint nagyobb adóbevételt fog jelenteni az önkormányzat számára.
- Sokszor említi a jó hangulat fontosságát a
településen: a jó kapcsolatot a lakossággal,

az intézmények vezetőivel, de más települések vezetőivel, országgyűlési képviselővel is.
Legendás volt a lecsófesztiválok hangulata
is, most viszont a járványhelyzetben, hogy
viseli, hogy ezeket nélkülözni kell?
- A Covid hangulatrontó hatását nem lehet
eltagadni. Mindenki tudja, aki ismer, hogy
társasági ember vagyok, szeretem a barátságot és a jó kapcsolatokat. Nehéz most, hogy
nincs lehetőség a találkozásra, rendezvényekre. Nagyon szerettem, amikor 50-60
csapat főzött a fesztiválon, akár határon túlról is jöttek és mindenki jól érezte magát nálunk. A testvértelepülésekkel is kifejezetten
jó a kapcsolat, mi nemcsak nevünkben vagyunk testvérek. Megérzik az ide látogatók,
hogy tárt karokkal, szeretettel fogadjuk őket
és ez a jó hangulat viszi előre a közösséget.
A falu és az ország érdeke a békesség, a nyugalom, ahol mindenki jól érzi magát, nem feszültségben. Konfliktusok persze vannak, de
le kell ülni és kezelni kell őket, mindent meg
lehet beszélni és megbékélni. Ugyanezt alkalmazom a politikában is. Független polgármesterként én mindenkivel jóban igyekszem lenni. Nyilván van, amivel nem értek
egyet, de párttól függetlenül el kell ismerni a
jó dolgokat és gondozni a régi kapcsolatokat.
- Nyársapáton a lakosság nagy része mezőgazdasággal foglalkozik, Ön is gazdálkodik. Milyen hatással vannak az olcsó külföldi áruk és a járványhelyzet a helyi gazdák életére?
- Nyársapát lakosságának valóban jelentős
része mezőgazdaságból él, így ennek válsága nálunk nagyon lecsapódik. Én már csak
koromnál fogva is már be akarom fejezni a

gazdálkodást, de a településen sokan nem
látjuk már értelmét a földdel való küzdelemnek és nemcsak az árak miatt. A klímaváltozás óriási probléma a mezőgazdaságban.
Azt, hogy másfél hónapig nem esik az eső
nyáron a 3-5 aranykoronás homokon, ezt
nem bírja ki a mezőgazdaság. 10 éve még
nem kellett öntözni a gyümölcsfákat, most
viszont már muszáj. Öntözés nélkül nem lehet Nyársapáton gazdálkodni, ami nagyon
megdrágítja a termelést, ezért leszűkült az
anyagi haszon, a mi adottságainkkal már
nem rentábilis a gazdálkodás. A fiatalok már
bele se fognak, már csak a középkorosztály
és az idősek tartanak ki. 15 éve a nagybani
piacon még 20-30 nyársapáti gazda kínálta
áruját, most talán 5-6 van. A járványhelyzet
miatt visszaesett a fogyasztás, mert a vendéglátóiparban kevesebb alapanyagra van
szükség, mindemelett külföldről hozzák be
az árut lehetetlen árakon, miközben a magyar gazdák raktárai tele vannak. Itt helyben
a gazdák legalább 50 %-kal csökkenteni
fogják a mezőgazdasági termelést, de a kér-
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dés az, hogy miből fognak megélni?!
- Mit üzenne a Dél-Pest Megyei Panorámát
olvasóknak?
- Tudom nagy szavak, de mégis: bízom az
összefogás erejében! Ha egy település, vagy
ország egy irányba tart, akkor minden jobbra tud fordulni, ha széthúzás van, akkor az
nem vezet sehová. Minden okunk megvan
az optimizmusra: Dél-Pest megye településein korábban csak álmodni mertünk ilyen
léptékű fejlődésről. A térség önkormányzatai soha még ilyen jó helyzetben nem voltak,
ennyi fejlesztés nem történt évtizedek óta
Pest megyében. Számszerűsítve: Nyársapát
1 milliárd forint értékben nyújtott be pályázatot az elmúlt időszakban, de tudom, hogy
ugyanígy a térség települései mind látványos
növekedést könyvelhetnek el.
Természetesen sok fejleszteni való marad,
például a faluszépítés (fásítás, parkosítás), az
utak állapota, vagy a 441-es út felújítása, de
nem lehetünk türelmetlenek, mert ezek évtizedes lemaradások és most végre elkezdődött egy jó folyamat.
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Nagykõrös

Átadták a klubházat

BEFEJEZŐDÖTT A KLUBHÁZ ÉPÍTÉSE és a
kivitelező cég az EU-ÉPÍTŐ Kft. vezetője
Simon János átadta a kulcsokat Nagykőrösi Kinizsi FC képviselőjének, Sohajda
Márknak.

mátus Egyházközség lelkipásztorát és Veres
Sándor korábbi főgondnokot választották a
püspöki és a főgondnoki tisztségekre a 2021
és 2026 közötti időszakra – olvasható a
reformatus.hu internetes oldalon, ahol arról
is beszámolnak, hogy: „a vírushelyzet miatt
szűk körben, a közgyűlés tagjai előtt tette le
püspöki esküjét Balog Zoltán lelkipásztor. A
szentelést a tervek szerint április 5-én, húsvéthétfőn tartják Nagykőrösön, ekkor hangzik el a püspöki székfoglaló beszéd is.”

Frigyes-napi vásár

A TERVEK SZERINT FEBRUÁR 28-ÁN sor kerül a hagyományoknak megfelelően az év
első vásárára, a Frigyes-napi Országos Állat
és Kirakodó Vásárra Nagykőrösön, a Vásártéren. Változás esetén a Dél-Pest Megyei
Panoráma facebook oldalán tájékoztatjuk
Olvasóinkat.

Új hivatalvezető

A február 3-i kulcsátadást megelőzte egy
egyeztetési folyamat, melybe mintegy harmadik félként a tulajdonos Önkormányzat
képviseletében kapcsolódott be Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, aki elősegítette a vitatott kérdések tisztázását.
A kulcsátadást közös bejárás követte. Ennek során minden fél örömét fejezte ki, hogy egy ilyen
jelentős sportfejlesztés valósulhatott meg Nagykőrösön és szolgálhatja a jövőben a nagykőrösieket. A remények szerint a Covid helyzet minél
hamarabb lehetővé teszi, hogy a nagykőrösiek
használatba vehessék az épületet.

Püspökszentelés

A 2020 ŐSZÉN ZAJLOTT TISZTÚJÍTÁS alkalmával a Dunamelléki Református Egyházkerület presbitériumai Balog Zoltánt, a
Budapest, Hold utcai – németajkú – Refor-

DR. TARNAI RICHÁRD PEST MEGYEI kormánymegbízott január 25-én mutatta be Dr. Czira
Szabolcs polgármesternek a Nagykőrösi Járási
Hivatal új vezetőjét. Kiss Gabriella Mónika
2021. február 1-jétől tölti be tisztségét. Dr.
Czira Szabolcs eredményes munkát és jó egészséget kívánt Kiss Gabriella Mónikának, és kifejezte abbéli bizodalmát, hogy az új hivatalvezetővel is olyan jó lesz az együttműködés, mint
elődjével volt. Mint ismeretes, a Nagykőrösi Járási Hivatal korábbi vezetőjét, dr. Nyikos Tamás Antalt a Ceglédi Járási Hivatal vezetőjének
nevezték ki 2020. október 1-jével.

Óvodai sportpark

ÚJABB PÁLYÁZATI SIKERRŐL számolhatunk
be Nagykőrösről: óvodai sportpark létesül a
Batthyány utcai óvodánál. Nagykőrös Város
Önkormányzata még 2019-ben nyújtott be
pályázatot mini műfüves sportpálya létesítésére azzal, hogy a város biztosítja a szükséges 30 %-os önrészt, ami 4,5 millió forint. A
pályázat nyert, így a kivitelezést várhatóan
márciusban kezdi meg a kiíró Ovi-Sport
Közhasznú Alapítvány és a tervek szerint június 30-ig megvalósulhat a beruházás.
A program célja, hogy könnyen telepíthető,
kis területen, jó minőségben biztosítson
sportolási lehetőséget óvodások számára, intézményi kereteken belül. A pálya méretei:
a játékfelület 6×12 méter, a kivitelezéshez
szükséges felület 7×14 méter, mivel a kapuk
a pálya felületén kívülre esnek és az ajtók is
kifele nyílnak. A pálya kivitelezése zöldmezős beruházás keretében zajlik
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akiknek nehéz feladatuk volt, hiszen nagyon
sok szép alkotás készült.
Első helyezett lett Kása Viktória Bodor
Attila: A tél menyasszonya című kötetéhez
készített bookstagram képe, 2. Botocska
Zsófia Eszter Nagy Anikó Johanna: Egy
szót se szólj! című regényéhez készült fotója, 3. Janik Roxána Rácz-Stefán Tibor: Élni
akarok! címá regényéhez készült alkotása.

Nagykőrösi értékek
a tévében

ÚJRA NAGYKŐRÖSÖN FORGATOTT az Itthon
vagy! magazin stábja január 25-én. A térséget bemutató epizód várhatóan márciusban
lesz látható a közszolgálati csatornákon.

Olvass magyart!

VÉGET ÉRT A TOLDI MIKLÓS Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium könyvtárának #Olvassmagyart! pályázata. A pályázat témája egy magyar szépirodalmi mű kapcsán készült fotó volt. A18
fő 35 beérkezett képét 4 fős zsűri bírálta el,

1 milliót költöttek hirdetésekre

BÁRKI SZÁMÁRA NYILVÁNOSAN ELÉRHETŐ, hogy egy adott oldal mennyi pénzt költ hirdetésekre a facebookon, illetve az is, hogy pontosan ki az a személy, aki fizet egy-egy oldal tartalmának népszerűsítéséért. Az, hogy az MSZP Nagykőrös oldal mögött László Ferenc húzódik meg az egyértelmű volt, László az utóbbi időszakban egész pontosan 213.014 Ft-ot
szórt el hirdetésekre. Zágráb Nándor ennél bőkezűbb volt, ő több mint fél millió forintot,
pontosan 614.885 Ft-ot költött saját oldalának népszerűsítésére az elmúlt időszakban.
Hogy ki miből, milyen pénzből fizeti ezeket, azt nem tudjuk, de az tény, hogy Zágráb több,
mint fél millió forintot fizetett facebook hirdetésekre. Azért elég szomorú, ha ott tart a Jobbik regionális igazgatója, hogy úgymond meg kell vásárolni az eléréseket, a kedveléseket és
a megosztásokat, mert amúgy lehet, a kutyát se érdekelné az oldal. Azért az elgondolkodtató, hogy Zágráb és László együtt több, mint 800 ezret, közel 1 millió forintot fizettek ki a
facebooknak csak arra, hogy hirdessenek. Elgondolkodtató, hogy mire van pénz, úgy tűnik
saját oldalaik népszerűsítésére és kampányolásra van, nem is kevés…HT

Tájékoztatás

részszámla megküldési gyakoriság változásról
A BÁCSVÍZ Zrt. víz- és csatornadíj részszámla
küldési gyakorlata 2021. március 1-től kezdődően
megváltozik a Nagykőrösi üzemmérnökség területén.

A korábban megszokott havi
gyakoriságú számla kiállítás helyett
kéthavonta készítjük el
a részszámlákat
ügyfeleink részére
az alábbi települések esetében:
Nagykőrös, Kocsér, Lajosmizse,
Felsőlajos, Ladánybene.
Fentiek miatt a változásban érintett területek esetében
a díjak fizetése is kéthavonta lesz esedékes.
A változást a társaság működési területén folyamatosan vezetjük be,
ügyfeleinket számlához csatolt levélben külön értesítjük
a számlakiállítási gyakorlat módosítását megelőzően.
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Cegléd

„30 éve szabadon”

Elismerés a Kossuth
művelődési központnak
JANUÁR 22-ÉN

A

MA-

GYAR KULTÚRA NAPJÁN

a ceglédi Kossuth Művelődési Központ vezetője, Détári-Lukács Ágnes az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Kultúráért Felelős Államtitkársága által szervezett ünnepség és díjátadó keretében a „Kiállítás, rendezvény, tábor tevékenységek” eredményes ellátásáért átvehette a Minősített
Közművelődési Intézmény címet. Az ünnepélyes átadón részt vett Földi László országgyűlési képviselő úr és Hegedűs
Ágota alpolgármester is.
„A díjat a közművelődés
minőségfejlesztésében kiemelkedő teljesítményt
nyújtó
intézmények
kaphatták meg, melyet
Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár online formában adott át, ünnepi
műsor keretében. Munkánkban és programjainkban továbbra is a minőségre törekszünk.” –
számoltak be a központ
közösségi oldalán.

Fotó: Szokolai Attila

SZOKATLAN HELYEN ÉS FORMÁBAN, egy 6 m
magas, korabeli képekkel, plakátokkal és
szövegekkel illusztrált oszloppal állít
emléket a város a
rendszerváltás helyi
és országos eseményeinek az emlékévben egy pályázat támogatásából.
Az úgy nevezett „hypercube” oszlopot a
Kossuth téren állították
a Katolikus templom
előtti területen és szabadtéri sajtótájékoztató
keretében adták át a város lakosságának. A 30
éve szabadon nevet viselő installációt az ország 18 városába viszik el a szervezők, hogy
felvillantsák az 1989-1990-es eseményeket, külön figyelmet szentelve
a ceglédi tör-

ténéseknek. Az oszlop február 28-ig látható
városunkban. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázata keretében valósult meg.
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Épül a sportcsarnok

MEGNYITOTTA A JANUÁR 29-ÉN A SAJTÓ részére a kivitelező Pharos 95 Kft. a felújítás
alatt álló Gál József Sportcsarnokot, ahol
Ványi Zsolt ügyvezető vezette körbe az érdeklődőket az építési területen. A létesítmény 2022 nyarán kerülhet átadásra. A
6.000 négyzetméter nettó alapterületű új Gál
József Sportcsarnok felújításához a Magyar
Kormány 500 millió forintot biztosított. Az
építményen belül 2 db 40×20 méteres terem
kerül kialakításra. Ez párhuzamos rendezvények megtartására ad lehetőséget. A versenycsarnok kétoldali lelátóval fog rendelkezni. Maga az épület a Rákóczi út felé, a
strand kerítéséig terjed majd a tervek szerint,
és a Gubody park irányába is egy ekkora
résszel fog bővülni. Mind a Rákóczi, mind a
Köztársaság út felé is szélesedik az építmény. Dr Csáky András polgármester a
helyszínen elmondta, a beruházás forrásigénye nettó 2,54 milliárd forint, melyből 0,5
milliárd forint az állami támogatás. A kiviteli tervek részben most készülnek, és ennek
során törekszenek olyan technikai megoldások kialakítására, melyek a későbbi üzemeltetési költséget mérséklik.

Farsangi fánkverseny

Fotó: Szokolai Attila

FÁNKSÜTŐ VERSENYT HIRDETETT a ceglédi
Kossuth Művelődési Központ február 13-ra.
A hagyományos farsangi fánkok mellett töltött, amerikai, és „mindenmentes” fánk is
szerepelt, összesen 26 finomság versengett a
legjobb fánk címért. Az eredményeket
Détári-Lukács Ágnes, igazgató tette közzé
az intézmény közösségi oldalán.
Első helyezést ért el Bordáné Csököly Éva töltött
fánkja. Második Varga Istvánné mazsolás, házi
baracklekváros szalagos fánkja. a harmadik pedig Palcsó Andrea citromos-narancsos fánkja
lett. A négy különdíjas között Pap Sándor francia fánkja, Mészáros Maca glutén- és cukormentes fánkja, a 13 éves Telek Dorina rózsafánkja és
Sántur Zoltánné kakaós ördögfánkja szerepelt.
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Polgármesteri látogatás
a hajléktalanszállón

Fotó: Szokolai Attila

A RENDKÍVÜLI HIDEG IDŐJÁRÁSBAN is kiemelt figyelmet fordít a hajléktalanszálló a
fedél nélkül élők biztonságára – többek között erről is tájékoztatták Dr. Csáky András
polgármestert, aki február 11-én látogatta
meg a szállót. A városvezető a helyiség kihasználtsága felől is érdeklődött, amire válaszul elhangzott: a 40 férőhelyes szálló szolgáltatásait jelenleg 33-an veszik igénybe. A
polgármester a támogatásáról biztosította az
intézmény vezetőségét, akik megköszönték a
felajánlást, ám mint mondták: egyelőre elegendő felszerelésük van, hogy átvészeljék a
következő napok zord időjárását.

Ebrazzia az Ugyerben

ÚJABB ÁLLATVÉDELMI ELLENŐRZÉSEKET tartottak január 28-án és ennek folytatásaként
február 10-én az Ugyerben. Az állattartókat
most is a rendőrség, az önkormányzat, az állatmenhely munkatársai, mezőőrök és hatósági állatorvos kíséretében ellenőrizte. Az
ebrazzián ismét részt vett a terület önkormányzati képviselője Tarr Felicián és februárban a Jakab István a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke és a sajtó képviselői is.
Ugyerben évről évre egyre nagyobb problémát
jelent a gazdátlan vagy szabadon kószáló ebek
nagy száma. A lakossági panaszok, bejelentések tették szükségessé az újabb ellenőrzéseket,
melynek célja az ebtartás szabályainak betartatása és a megszegők elleni fellépés volt. Saj-

nos, több helyszínen találtak a szakhatóságok
borzasztó körülmények között tartott kutyákat,
januárban 16 kutyát be is vittek a gyepmesteri
feladatot is ellátó Állatmenhelyre.
Tarr Felicián önkormányzati képviselő a
helyszínen a sajtó képviselőinek elmondta:
továbbra is rendszeresen, ütemezett ellenőrzésekkel tervezik a körzetben az állattartást
kontroll alatt tartani. Jakab István a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hozzátette: lakossági megkereséseket kaptak arról,
hogy a biciklin közlekedőket és a gyerekeket is veszélyeztetik, megtámadják a gazdátlan ebek. Ezért az önkormányzati képviselővel összefogva törekednek arra, hogy akitől
szabálytalan állattartás miatt elveszik az
ebet, azokat eltiltsák a kutyatartástól, ezzel
megfékezve a kutyák felelőtlen szaporítását.
Az Állatmenhely a közösségi oldalán rendszeresen beszámol az ellenőrzésekről fotókkal dokumentálva. Mint korábban írták, eddig az ugyeri területről mintegy 300 kutyát
vittek be a menhelyre, de az illegális
ebtenyészetek folyamatosan pótolják őket.

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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Abony

Üzleti Park Abonyban:
Otthon a vállalkozások
számára

A 2020. OKTÓBER KÖZEPE ÓTA sikeresen
működő eljárást folytatva, 2021. február 8án Abony Város Önkormányzata nyílt liciteljárás keretében az Abonyi Üzleti Park
újabb 7 ingatlanját hirdette meg eladásra. A
meghirdetett iparterületek
különböző méretűek; a legkisebb telekméret 1.523 m2,
míg a legnagyobb ingatlan
meghaladja a 3.600 m2-t.
Nem csak az eltérő területek
kínálnak választási lehetőséget, igény esetén van mód
több ingatlan összevonására
is. A limit ár nettó 3.000,Ft/m2, mindegyik ingatlan
esetében. A licitkiírások
2021. február 23-ig érhetőek
el az Abonyi Polgármesteri Hivatalban és az
abony.hu weboldalon. A felhívás szerint az
ajánlatok benyújtásának határideje 2021.
február 24. Kiemelendő, hogy a vásárlás
mellett lehetőség van a területek bérbeadására is, amiről igény esetén további tájékoztatást nyújt a menedzsment.
Miért válassza az Abonyi Üzleti Parkot?
Abony Város Üzleti Parkja a város déli részén, a Mátyás király út és Törteli út kereszteződésénél lévő, 7,3 ha méretű területen található. A 2022-ig felújításra kerülő, új burkolatot kapó Mátyás király út közvetlen
csatlakozással rendelkezik a 40-es főúthoz
és az azon keresztül elérhető M4 autóúthoz
is. Az alap infrastruktúra teljeskörű kiépítése, valamint a kedvező közlekedési és szállítási feltételek révén az Üzleti Park gyakorlatilag minden tevékenységi kör ellátására
kiváló környezetet biztosít, legyen szó gyártó, szolgáltató, logisztikai, raktározási, valamint kereskedelmi tevékenységről.

Az Üzleti Park a földrajzi és közlekedési
szempontból előnyös elhelyezkedése, valamint a jövőben potenciális lehetőségeken túl
az alábbi előnyöket kínálja a betelepülő vállalkozások számára:
• Versenyképes adásvételi és bérleti konstrukció, kedvező bekerülési és üzemeltetési költségek.
• Székhely szolgáltatás biztosítása.
• Vagyonvédelem.
• Üzletviteli támogatás (pályázati, vállalkozás-fejlesztési, marketing tanácsadás,
ügyvitelszervezés).
• Elérhető irodai szolgáltatások (bérelhető
tárgyaló, nagyteljesítményű nyomtatás,
fénymásolás speciális méretben is, stb.).
• Rugalmas, együttműködő
menedzsment.
Az Üzleti Park menedzsmentje igény esetén támogatást nyújt a betelepülő vállalkozások számára a hatósági
eljárások bonyolításában is.
A licitkiírás további részleteiről, valamint a bérleti lehetőségről a
fenti elérhetőségek mellett az Abonyi Üzleti Park vezetése telefonon és e-mail-ben
is örömmel nyújt bővebb felvilágosítást.
Kérdés esetén keresse Csanádi Csaba menedzsert a csanadi.csaba@abony.hu email címen, vagy a 0630/436-3633 telefonszámon. Forduljon hozzánk bizalommal!
Legyen az Ön cége is partnerünk!
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Új igazgatónő Abonyban

A NAPOKBAN NEVEZTÉK KI az abonyi Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új igazgatóját. Kálló Marianna az
abony.hu-nak adott interjújában elmondta elsősorban a
zenei és művészeti képzést
szeretné megerősíteni, de a
jelenleg élő, jól működő hagyományokat is megtartaná,
erősítené.
Az új intézményvezető szakmai programja szerint az a
cél, hogy a Gyulai iskola önálló, másoktól különböző,
meghatározó, hagyományteremtő arculattal
rendelkezzen. Közben fontos a nemzeti érté-

kek megőrzésére, az emberi értékek tiszteletére való nevelés, és persze nem utolsó sorban a megalapozott költségvetés. A művészetoktatás, pályaorientáció mellett fontos az
általános iskola és középiskola közötti váltás könnyítése. Prioritást kap továbbá a
lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás visszaszorítása és
az országos kompetenciamérés eredményeinek javítása.
Az iskolában az új igazgató
hangsúlyt kíván fektetni a digitális oktatás, IKT kompetenciák megerősítésére, a
kommunikáció és idegennyelvi kompetenciák fejlesztésére, valamint az esélyegyenlőség biztosítására.

AZ IDEI ÉVBEN IS ELKÉSZÜLT a városi rendezvényterv, melyben vannak bizonytalan
elemek. – mondta el lapunknak Korbély
Csabáné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke,
aki ebben a tisztségében aktív szerepet vállal
a városi rendezvények koordinálásában.
„A szervezés során kétféle
rendezvénytípust különítettünk el: egyik típusba tartoznak azok, melyeket okvetlenül megrendezünk. Ilyenek
nemzeti ünnepeink, emléknapjaink, illetve az olyan
események, melyeknek nagy
hagyománya van, például a
szavalóversenyek, prózamondó verseny, helytörténeti vetélkedő. A másik típusba
tartoznak az ezeken kívül
eső műsorok, koncertek, fesztiválok, stb. Az
utóbbiak esetében figyelembe kell venni a
lakosság igényét, a költséghatékonyságot és
a vírus miatt hozott szabályok betartását.
Sosem volt könnyű rendezvénytervet készíteni, de a 2021-s esztendő még nehezebb

ilyen szempontból a pandémia miatt. Fogalmunk sincs, hogy mikor érnek véget a korlátozó intézkedések, nem tudjuk, hogy mikortól szervezhetők nagyobb rendezvények.
A rendezvényterv úgy áll össze, hogy a kötelezőkön kívül igyekszünk a legfontosabb
rendezvényeket megtartani, illetve szelektálunk, összevonunk. Ennek egyik oka az önkormányzati költségvetést érintő forráselvonás. Másrészt számolnunk kell azzal, hogy a
lakosság is „elszokott” a rendezvényektől, és idő lesz,
mire bátran részt vesznek
majd ismét a nagyszabású
közösségi programokon.
Az eltelt évnek intézményi
szinten egyik legnagyobb
vesztese a Kultúra Háza volt.
Az előző években rengeteg
jó programjuk volt, szinte folyamatosan telt házzal működtek. Ennek ellensúlyozására olyan dolgokat igyekeznek kitalálni – a hatályos korlátozó intézkedéseket messze menőkig betartva – melyek
mégis megmozgatják a kultúra iránt érdeklődőket, illetve látványosak. Ilyenek például
az ablakokban látható sétakiállítások, vagy a
könyvtár szolgáltatásai, amikor kiadják a

Elkészült az abonyi városi
rendezvényterv
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könyveket, ablakon át, megfelelő fertőtlenítést követően.
Visszatérve az éves rendezvénytervre, számos egyeztetés történt az intézményekkel, a
Polgármesteri Hivatal és a Kultúra Háza
munkatársaival és a képviselőtestülettel.
Több egyeztetés után lett kész a terv, mely
még így sem biztos, hogy teljesen végleges a
fent említett okok miatt. Egyeztettünk arról is,
hogy mit, hol érdemes megrendezni. A Parkerdő is szóba került új helyszínként, mert ez

egy zárt terület, de mégis szabad levegőn
vannak a látogatók. Arra is gondot fordítunk,
hogy a tiltások feloldását követően legyen
nyitva a Parkerdő, ahol szabadtéri programokat csinálhatnak maguknak a családok. Bízunk benne, hogy hamarosan engedélyezik a
szabadtéri programokat, majd ezt követően a
zárt térben szervezett rendezvényeket is.
Több nagyrendezvényt is szeretnénk tartani
a Főtéren, melyek kifejezetten szórakoztató
programok lesznek, azonban nem tudjuk,
hogy ezekre mikor lesz lehetőségünk.
Február van már, és az elmúlt hónapokban
csak online élő műsorok és videók formájában tudtunk rendezvényeket közvetíteni. Remélem, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk a városi rendezvényeken, hiszen ennek egészen más a varázsa. A közösségi élmények hiányoznak a legtöbbünknek.
Bízzunk a korlátozások feloldásában. Mindenkinek kitartást és mielőbbi személyes találkozást kívánok!” – mondta el lapunknak
Korbély Csabáné a Humánpolitikai Bizottság elnöke. LV

Közérdekû közlemény

Kéményseprés!

A nem természetes személy tulajdonában lévő ingatlan, illetve természetes személy
tulajdonában lévő, de gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozás, egyéni cég, Kft, Bt,
Zrt, egyesület, alapítvány) székhelyeként, telephelyeként bejegyzett ingatlan (közületi ügyfélkör) esetében a Tűzvédelmi Hatóságnál nyilvántartásba vett FILANTROP
Kft. végezheti a kéményellenőrzést és -tisztítást. (Társasházak esetén a Katasztrófavédelem Kéményseprőipari szerve az illetékes.)
Amennyiben Ön e tekintetben közületnek számít és még nem végeztette el idén a
kéményellenőrzést, akkor keresse a FILANTROP Kft-t. A kéményellenőrzést közületek számára kötelező megrendelni!
Vállaljuk továbbá szellőzőrendszerek tisztítását, szilárd tüzelésű fűtőberendezések,
(kazánok, kandallók) tűztér oldali tisztítását, karbantartását közületi és lakossági ügyfeleknél egyaránt!

Rendelje meg SZÉN-MONOXID
érzékelőjét is a FILANTROP Kft-nél!
E-mail: filantrop@filantrop.org
T.: 06-76/322-321

www.filantrop.org
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Csemõ

Egészségről csemőieknek

A CSEMŐI DR. PHD DEÁK ÉVA álmodott egy
merészet… Azt tűzte ki célul, hogy tenni kíván a csemőiek egészségéért. Nagyon sok hiteltelen információ terjed az interneten és szeretett volna egy ellenpólust képezni - hiteles
forrásokból. A szándékát tettek követték!
Örömmel adunk hírt arról, hogy elkészült egy
weboldal (www.csemoegeszseg.hu) és az
idei évtől rendszeresen jelennek meg szakmai írások – közérthetően – a Csemői Hír-

Szellő Imre Csemő
színeiben folytatja

A NAPOKBAN A CSEMŐI PALOTÁS Sportegyesület Ökölvívó Szakosztályának új vezetőedzője lett Szellő Imre, a ceglédi háromszoros EB bronzérmes, világbajnoki
ezüstérmes, WBO kisvilágbajnok profi
ökölvívó és edző személyében.
Szellő korábban – mint arról beszámoltunk
– a Living Sport Tollaslabda csarnokban tartott edzéseket Cegléden amatőr és profi
sportolóknak, de azt decemberben bezárták
a járványügyi helyzettel összefüggő korlátozások miatt. A profi versenyzők miatt ekkor
termet kerestek, de Cegléden nem találtak,
Csemőben viszont tárt karokkal fogadták
őket. Most pedig felkínálták a helyi sportklub
ökölvívó
szakosztályának
vezetését is.
Szellővel együtt
három sportoló
csatlakozott
a
csemői klubhoz:
Vincze
István
felnőtt nehézsúlyú,
kétszeres
Magyar Bajnoki
ezüstérmes bokszoló,
Kozák

mondóban is. – a jóhírt dr. Lakos Roland
polgármester tette közzé a település közösségi oldalán.
Milán junior és Mozsár Zsolt junior és ifjúsági versenyző.
- Csemőben minden segítséget megkapunk,
aminek nagyon örülünk. Bővül a gyerekedzésen és a felnőtt edzéseket részt vevők száma
is, így minden remény megvan arra, hogy év
végére egy ütőképes gárdával tudunk előállni, amely az országos bajnokságokon minden
korosztályban indíthat versenyzőket. – számolt be lapunknak Szellő, aki kérdésünkre –
mindez azt jelenti-e, hogy ezentúl az edzői
pályára koncentrál – azt válaszolta: „Lehetne
hímelni-hámolni, de 24 év után és több mint
400 megvívott mérkőzéssel a hátam mögött
kimondhatom, hogy vége a karrieremnek. Hiába kapok még felkéréseket, nem tehetem
meg a versenyzőimmel sem, hogy azt mondom, most 3 hónap szünet, mert fel kell készülnöm egy mérkőzésre…”
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Elkészült az emlékmű
Nyársapáton

ELKÉSZÜLT WASS ALBERT PORTRÉJÁT ábrázoló emlékmű, melyet halálának 23. évfordulója alkalmából állíttatott az önkormányzat.

Gát épült Kocséron

Ötlábú bárány Kocséron

NEM FARSANGI TRÉFA, VALÓBAN ötlábú bárány született Kocséron Bretus József tanyáján januárban.

ELKÉSZÜLT A VÍZVISSZATARTÓ-MŰ a Kőrös
ér kocséri szakaszán. – adta hírül a Kocséri
Képes Krónika közösségi oldal. „Az elkészült gát próbaüzeme még hónapokig eltart,
amelyet napi helyszíni szemlével ellenőriz a
Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága és a
területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság
szakembere. Feljegyzik a mű állapotát, a felső és az alsó vízszintet, valamint az elöntött
terület nagyságát, amely jelenleg mintegy 4
hektár. Reméljük, a beavatkozás visszaadja
a Natura 2000 védett terület madárvédelmi
funkcióját és életteret biztosít a vizes élőhelyet igénylő állat- és növényfajoknak.”

Badár Sándor
Jászkarajenőn

JÁSZKARAJENŐN ADOTT VÉRT ÉLETÉBEN először Badár Sándor színművész, humorista a
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által szervezett önkéntes véradáson. A jeles
eseményt, a hős tettet Dombóvári István és
Aranyosi Péter
humoristák videózták le és kommentálták. Dombóvári – mint azt
korábban megírtuk – tavaly óta
szülőfalujában
Jászkarajenőn a
művelődési ház
igazgatója.
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„Bébibumm” Kocséron!

inden gyermek születése örömet jelent a családban, rokonságban,
de adott esetben egy
községben is. Ebből a
szempontból nagyon jól
indult a 2021-es év Kocséron: átlagosan 20
gyermek születik nálunk egy évben, de idén
egyetlen hónap alatt már nyolc új kis
kocséri lakost köszönthettünk!
Az ő születésüket ünnepelve leng folyamatosan az önkormányzati hivatal homlokzatán a babaköszöntő zászló.

Kurgyis Milán (Szülei Kurgyis Gergő és
Kurgyis-Hajagos Enikő)

Inoka Petra (Szülei: Inoka Dávid és Inoka
Anita – szül. Bakos Anita)

Bretus Borisz Zétény (Szülei Bretus János
és Bretusné Selymes Melinda)

Csató Csaba (Szülei: Csató Csaba és
Németh Zsanett)
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Kocsis Dániel (Szülei: Kocsis Norbert és
Kocsisné Papp Dóra)

Sebők Annnabella (Szülei: Sebők Zsolt és
Bretus Margit)

A babáknak és családjuknak jó egészséget,
hosszú, boldog életet kívánunk. Bízunk benne, hogy ez az örvendetes tendencia folytatódik majd Kocséron.
HRIAGYEL CSABA polgármester

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

Márton Kristóf (Szülei: Márton Kristóf és
Bátori Lilla)
Máté Milán Zoltán (Szülei: Máté Zoltán és
Máté Zoltánné Bózsik Melinda)

> 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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Gyalogost gázoltak
a 311-es úton

A HELYSZÍNEN MEGHALT AZ A FÉRFI, akit
személyautó ütött el a 311. számú úton. Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset
történt január 20-án 22 óra 15 perc körül a
311. számú úton, Cegléd külterületén. Egy
érkező személygépkocsi elütött egy 44 éves
ceglédi férfit, aki át akart kelni az úton. A
gyalogos életét hiába próbálták megmenteni, elszenvedett sérüléseibe a helyszínen belehalt. A Ceglédi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja a baleset
körülményeit.

Kocsisorba rohant egy
román kisbusz

NÉGY SZEMÉLYAUTÓ, EGY KAMION és egy
román kisteherautó is érintett abban a tragikus balesetben, amely az M4-es út 90-es kilométerénél Szolnok felé történt január 22én pénteken délután Abony térségében. Kocsisor torlódott fel vészvillogókat is hasz-

nálva, amikor a sor végén álló fehér Opel
Astrába hajtott nagy sebességgel egy román
kisteherautó, és további három személygépkocsit tolt neki egy kamionnak.
Egy személyautó a kamion alá szorult, többen szenvedtek el könnyebb sérüléseket. Az
Opel Astrában ülő középkorú férfit a ceglédi hivatásos tűzoltók emelték ki autójából,
majd átadták a mentőknek, akik sokáig küzdöttek az életéért, de a férfi súlyos sérülései
miatt életét vesztette.

Súlyos autóbaleset
Tápiószentmártonnál

HÁRMAN UTAZTAK ABBAN AZ AUTÓBAN,
amely súlyos balesetet szenvedett Tápiószentmárton közelében február 7-én, miután
megcsúszott az úttesten és tetejére borult.
Az egyik utasért a helyszínen küzdöttek a
mentőszolgálat szakemberei. A baleset a régi szeméttelepnél a kanyarban történt
Cegléd és Tápiószentmárton között. A járműben hárman utaztak, egy idősebb férfi vezette az autót, amely feltehetőleg túlzott sebességgel érkezett a kanyarba, ezért meg-

Fotó: Farkas Zsolt
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csúszott és az árokba borult. A járműben
egy 20 éves fiatalember és egy 21 éves fiatal nő utazott. A nagykátai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet s biztosították a helyszínt. A hölgyet súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították a mentők ceglédi kórházba, ahol információink szerint
életét vesztette.

jármű sofőrjét az ütközés után a tűzoltóknak
kellett kiszabadítani. A mentők a sérült középkorú férfit kórházba szállították.

Halálos motoros baleset

Fotó: Farkas Zsolt

BALESET TÖRTÉNT JANUÁR 23-ÁN szombaton
délután Cegléden a Bercsényi út és a Szolnoki út kereszteződésében, ahol motorkerékpárral közlekedő idős ember elé hajtott ki egy
személyautó. Az idős embert a baleset után
vérző fejjel, bukósisak nélkül találták meg. A
férfit mentők vitték el a helyszínről, a kórházban azonban súlyos sérüléseibe belehalt.

LEHAJTOTT AZ ÚTRÓL ÉS FÁNAK ÜTKÖZÖTT
egy személygépkocsi február 7-én vasárnap
a kora reggeli órákban a 40-es út 29-es kilométerénél, Cegléd közelében. A gépkocsiban egy ember utazott, aki önerejéből elhagyta az autót. A ceglédi hivatásos tűzoltók
áramtalanították és átvizsgálták a járművet,
majd biztosították a helyszínt.

Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös

BALESET TÖRTÉNT JANUÁR 29-ÉN Nagykőrösön a Rákóczi út és a Patay utca kereszteződésében, ahol egy személyautó villanyoszlopnak ütközött majd oldalára borult. Az ütközés következtében a villanyoszlop is kidőlt.

BALESET TÖRTÉNT JANUÁR 25-ÉN ESTE a régi 4-es úton Cegléd és Ceglédbercel között,
ahol telephelyre betolatni készülő nyerges
kamionba hajtott bele egy személyautó. A

KÉT KISBUSZ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE február 2-án
kedden a kora reggeli órákban a 4-es főút
91-es kilométerénél, Abony közelében. A
ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket, majd biztosították a helyszínt.

ÁROKBA CSÚSZOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI
február 11-én reggel Cegléden, a Mizsei
úton. A ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járművet, majd kivontatták az árokból.

KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT össze január 30-án szombaton reggel a 40-es út 17es kilométerénél, Cegléd közelében. Az ütközés következtében az egyik autó az árokba hajtott, a másik gépkocsi forgalmi akadályt okozott. A ceglédi hivatásos tűzoltók
áramtalanították és átvizsgálták a járműveket, majd biztosították a helyszínt.

UGYANEZEN A NAPON LESODRÓDOTT az útról,
árokba hajtott és felborult egy személygépkocsi Cegléd és Törtel között. A gépkocsiban
ketten utaztak, az egyikük a roncsba szorult.
A ceglédi hivatásos tűzoltók a beszorult embert kézi erővel a roncsból kiemelték, majd
áramtalanították és átvizsgálták a járművet.

ÁROKBA HAJTOTT ÉS FELBORULT egy személygépkocsi február 7-én a 311-es út 28-as
kilométerénél, Cegléd közelében. A gépkocsiban ketten utaztak, mindketten önerejükből elhagyták az autót. A ceglédi hivatásos
tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a
járművet, majd biztosították a helyszínt.

UGYANEZEN A NAPON JEGES ÚTON megcsúszott, tűzcsapnak ütközött egy személygépkocsi Cegléden, a Várkonyi István utcában.
Az ütközés következtében a tűzcsap kitört, a
víz ömlött belőle. A ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járművet, majd biztosították a helyszínt. A vízművek szakemberei a
tűzcsapot kiszakaszolták, megszüntették a
vízkiáramlást.

ÁROKBA HAJTOTT ÉS AZ OLDALÁRA BORULT
egy személygépkocsi február 12-én reggel a
40-es út 29-es kilométerénél, Cegléd közelében. Az autóban ketten utaztak, mindketten önerejükből elhagyták a gépkocsit. A
ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították
és átvizsgálták a járművet, majd biztosították a helyszínt. – tájékoztatott Csámpai
Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei szóvivője.

Fotók: PMKI Cegléd HTP

Társaságunk a DTkH
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. hulladékgazdálkodási
közszolgáltatóként látja el
a Duna-Tisza közi térség
északi részének közel 100 településén a keletkező települési szilárd hulladék gyűjtését,
szállítását és kezelését.
Kommunális és építési törmelék, sitt elszállítására az alábbiak szerint konténer igényelhető:

Az igénylés személyesen vagy honlapunkon Konténer igénylés menüponton – keresztül
lehetséges.

A konténer
igénylésének menete:

A konténer igénylése űrlap maradéktalan,
pontos és valós adatokkal történő kitöltését,
és az adatkezeléssel kapcsolatos információk
elfogadását követően az „Igény elküldése”
gombra kattintva a megadott felhasználási
hely település szerinti illetékes ügyfélszolgálat részére továbbításra kerül az igénylés. Az
igénylésről a noreply@dtkh.hu e-mail címről
igazoló e-mail érkezik az igénylésben megadott e-mail címre.

FONTOS! A beküldött konténer igénylő űrlap NEM MINŐSÜL MEGRENDELÉSNEK, munkatársaink egyeztetés céljából
minden esetben felveszik az Igénylővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén
(telefon, e-mail)!

A felhasználási hely szerinti érvényben lévő
konténer ürítési díjakról munkatársaink adnak
pontos felvilágosítást a megrendelés egyeztetésekor, véglegesítésekor.
Munkatársainkkal történő egyeztetést követően kerül sor a konténer megrendelő nyomtatvány kiküldésére, melyet aláírást követően a
megadott e-mail címre visszajuttatni szükséges! Az aláírt és visszajuttatott konténer megrendelő nyomtatvány MEGRENDELÉSNEK
MINŐSÜL.

Az igényléssel kapcsolatos
fontos információk!
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Konténer űrmértékének kiválasztása:
• 5; 8; 10; 15; 32 m3-es űrtartalmú konténerek bérlésére van lehetőség, amennyiben
vegyes kommunális hulladék elhelyezésére igényli.
• Ha a konténert építési törmelék elhelyezésére igényli, úgy csak 5 és 15 m3-es űrtartalmú konténerek bérlésére van lehetőség (műszaki okokból)!!!
Kiszállítás és tervezett időtartam meghatározása:
• hétvégén (szombat és vasárnap), továbbá
ünnepnapokon nem történik konténerszállítás (sem kiszállítás, sem beszállítás)
• A konténer felhasználási helyen történő
tartózkodási idejére napi bérleti díjat számítunk fel a konténer ürítési díjon felül,
melynek összege 2.500,- Ft + ÁFA /nap
• Ugyanazon napra kiszállítás és beszállítás
nem igényelhető, kiszállítást követően
csak a rá következő első hétköznapra eső
munkanapon lehetséges a beszállítás.
Például:
* kedd kiszállítás – szerda beszállítás: 1 nap
bérleti díj)
* péntek kiszállítás – hétfő beszállítás: 3 nap
bérleti díj
* szerda kiszállítás, de a csütörtök ünnepnap
– péntek beszállítás: 2 nap bérleti díj
• Amennyiben az Igénylő hibájából nem történik meg a konténer beszállítása a megrendelésben szereplő határnapon, úgy az
Igénylőt a beszállítás tényleges időpontjáig terheli a napi bérleti díj megfizetésének
kötelezettsége.
• Amennyiben Társaságunk hibájából nem
történik meg a konténer beszállítása a
megrendelésben szereplő határnapon, úgy
az Igénylőt csak a beszállítás megrendelőben szereplő határnapjáig terheli a napi
bérleti díj megfizetésének kötelezettsége.
Keresse a DTkH logoval ellátott oldalt!
Elérhetőségeink:
Postacím: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
Telefon: 53/500-152; 53/500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu
www.dtkh.hu
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Pénzért kínálták az oltást

TÁPIÓSZŐLŐSÖN, 2021. JANUÁR 31-ÉN ismeretlen férfi jelent meg egy idős asszony házánál, ahol különböző, a COVID 19 oltással
kapcsolatos kérdéseket tett fel, majd közölte, hogy aki nem megy el az oltásra, annak
büntetést kell fizetni. Az asszony elmondta,
hogy az oltáson megjelenni egészségügyi
problémái miatt nem tud. Az elkövető ígéretet tett, hogy a napokban küld egy betegszállítót, aki elviszi őt és lányát az oltás
helyszínére, fejenként mindez 20.000 forintba kerül. A gyanútlan nő a férfi részére átadott 40.000 forintot, az így kicsalt összeggel az elkövető elhagyta a helyszínt.”
A ceglédi rendőrök 72 óra alatt elfogták az
álorvost és segítőjét. Kiderült az értelmi
szerző egy 38 éves nő volt, aki többször kért
már kölcsön az áldozatoktól, ezért hogy fel
ne ismerjék, beszervezte a sértettek számára
ismeretlen férfit. Február 3-án már mindkét
elkövetőt elő tudták állítani a gyors nyomozói munka végén. A házkutatás során többek
között a bűncselekmény során használt felszerelést is lefoglalták. A 38 éves nő tagadta a csalást, addig a 33 éves férfi részletes
vallomást tett, beismerve a tettét.

Holtan találták meg a
horgásztóra induló férfit

HOLTAN TALÁLTÁK MEG AZT A 75 ÉVES
abonyi férfit, aki szombaton délelőtt indult
el a helyi horgásztóhoz, de végül néhány
nappal később
Törtel irányában
az út mellett találták meg a polgárőrök – osztotta meg a szomorú
hírt a Miabonyunk.hu.
A férfi az abonyi
temető melletti
horgásztóra indult otthonából elintézni a szokásos tagsági
befizetését biciklivel. Egy szomszédja akivel
összefutott elmondta, hogy „szélütés jeleit

mutatta, zavartan beszelt és a biciklire is
esetlenül, nehezen ült fel”. A hozzátartozók
vasárnap kezdték el keresni az idős férfit,
hétfőn már nagyszabású kutatóakció indult
az Abonyi Horgász Egyesület tavainál. A
kereséshez az ABOPOL Kft, a Rendőrség
munkatársai, az Abony Városi Polgárőrség,
és az Életjel Mentőcsoport is csatlakozott,
drónnal is keresték az eltűnt férfit, akinek
holttestét nem a tavaknál, hanem az út mellett találták meg Törtel irányában.

Cseri Viktort körözik

ELFOGATÓ PARANCSOT ADTAK KI egy ceglédi fiatalember ellen. A lopás miatt
elrendelt körözést
január 15-én rendelték el Cseri
Viktor ellen. A
2000. december
23-án született
ceglédi férfi ellen
Nagykőrösön indítottak eljárást.
Police.hu

Kettős emberrablás

A SZEGEDI FELLEBBVITELI FŐÜGYÉSZSÉG,
mint másodfokon eljáró ügyészség, hoszszabb tartamú szabadságvesztés kiszabását
indítványozta annak a nagykőrösi férfinek
az ügyében, aki 2017 decemberében több
rablási cselekményt is elkövetett. Egyik
esetben társával több órán át fogvatartott két
férfit, fenyegette illetve bántalmazta, majd
az egyikük elengedését pénzhez kötötte.
Azonban mindkét férfinak sikerült elmenekülnie és értesítették a rendőrséget.
Még ugyanezen a napon az emberrabló az
M5-ös autópálya parkolójában arra akart
kényszeríteni egy nőt, hogy adja át neki a
kocsija kulcsát, majd élettársával együtt
megfenyegette őket. A pár szintén értesítette a rendőrséget, a zsaruk pedig a helyszín
közelében el fogták a két férfit, akik csak
részben ismerték el a bűncselekmények elkövetését.

A Kecskeméti Törvényszék
elsőfokú ítéletében a férfit
emberrablás és más bűncselekmények miatt 10 év börtönre és 8 év közügyektől eltiltásra, míg társát rablás és
más bűncselekmények miatt
5 év börtönre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. A
Bács-Kiskun Megyei Főügyészség mindkét terhelt
esetében a szabadságvesztés és a közügyektől eltiltás súlyosítása érdekében fellebbezett, amit a másodfokú ügyészség fenntartott. Az elsőfokú ítélet ellen a vádlottak és
védőik is fellebbeztek. Borsonline.hu

Brutálisan kínozta élettársát

A NAGYKŐRÖSI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG indítványozta egy férfi letartóztatását, aki féltékenységtől vezérelve megkínozta megkötözött élettársát.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint a nagykőrösi rendőrök akkor fogtak gyanút, amikor egy sérült nő kórházba kerülésekor nem állt össze a bejelentés tartalma. A rendőrök 12 órán belül ki is
derítették, nem rablás áldozataként szerezte
sérüléseit, hanem párja verte meg – a gyanú
szerint.
A kecskeméti kórház orvosa értesítette a
rendőrséget 2021. január 30-án délután, mert
egy ellátásra jelentkezett nő azt állította,
hogy két nappal korábban Nagykőrösön ismeretlenek megtámadták, megverték, megvagdosták, kirabolták. A rendőrök megindultak, egy csapat az áldozatot próbálta a támadás körülményeiről minél részletesebben
kihallgatni, egy másik egység a nagykőrösi
vasútállomást és környékét, mint az elmondás szerinti helyszínt térképezte fel, adatokat
gyűjtöttek, azonban semmi nem utalt közelmúltban elkövetett, jelentős vérveszteséggel
járó bűncselekményre. A nő nem változtatott történetén, a nagykőrösi nyomozók figyelme ennek ellenére egyre inkább a 39
éves áldozat élettársára terelődött. A 48 éves
férfit előállították, kihallgatásán tagadta a
bűncselekmény elkövetését. A rendőrök
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gyanúja szerint a férfi 2021. január 28-án
délután megkötözte élettársát, akit hol késsel
vagdosott, hol egy ütleggel vert másnap hajnalig. Miután befejezte, rázárta az ajtót és
sorsára hagyta. Hazatérése után döntött úgy,
Kecskemétre buszoznak a kórházba, majd a
kitalált rablási történetet adják elő.
A Nagykőrösi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztályán a férfit minősített testi sértés és
személyi szabadság megsértésének bűntette
miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A Nagykőrösi Járási Ügyészség indítványozta a férfi letartóztatásának elrendelését, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt.

Feladta magát a gyilkos

ÖNKÉNT FELADTA MAGÁT A RENDŐRSÉGEN
a tatabányai gyilkosság ügyében körözött 24
éves Paun Róbert, ceglédi lakos – közölte a
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság.
Mint korábban
beszámoltunk róla, megöltek két
nappal korábban
egy férfit Tatabányán, ahol egy
lakásból segélykérések, kiabálás
és dulakodás volt
hallható. A kiérkező rendőrök egy halott férfit találtak a lakásban. A helyszíni szemle adatai alapján
idegenkezűség okozta a halálát, ezért a
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya emberölés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen, de
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a bűncselekménnyel kapcsolatba hozható
volt a 24 éves Paun Róbert ceglédi lakos, aki
végül vasárnap délelőtt önként feladta magát
a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságon, az elszámoltatása folyamatban van. MTI

Autós üldözés
Nagykőrösön

TÖBB AUTÓNAK NEKIHAJTOTT, MAJD elhajtott a helyszínről Nagykőrösön egy sofőr,
akinek a helyi rendőrök eredtek nyomába és
egészen Bács-Kiskun megyéig követték. Ott
találták rá a balesetet okozó nőre és sérült
járművére – írta meg a Police.hu.
2021. január 22-én egy személygépkocsi sofőrje egy nagykőrösi élelmiszerüzlet kiépített parkolójában tolatást végzett, azonban
nem volt elég körültekintő, nem vette észre
a járműve mögött forgalmi okból álló másik
autót, és nekiment. Az ütközés után tovább
indult volna, azonban kanyarodása közben
járművének jobb elejével újfent nekiütközött
egy másik parkoló gépkocsinak. A baleset
következtében személyi sérülés ugyan nem
történt, de a járművezető nem győződött
meg arról, hogy valaki segítségre szorul-e, –
adatai hátra hagyása nélkül – elhajtott a
helyszínről.
A nagykőrösi rendőrök rövid időn belül azonosították a gépkocsit vezető nőt. Másnap
Kiskunmajsán találták meg az autót és gazdáját. A nő kihallgatása során a felelősségét
elismerte, elmondta, hogy a csattanásokat
bár hallotta, megijedt, ezért hagyta el a helyszínt. A Nagykőrösi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya a sofőrrel
szemben szabálysértési eljárást indított.

Saját fia szervezte meg
a betörést

ISMERTE A RENDŐRSÉG A CEGLÉDI FÉRFI fiának betörőtársait, így hamar elfogták a tolvajokat. Kiderült az is, hogy a férfi fia rendszeresen lopkodott az apjától, még a tyúkokat is elvitte és eladta a tanyáról, a kifosztá-

sából befolyt pénzt bódító hatású anyagokra
használta fel.
A rendőrség azt írja, hogy néhány órával a
betörés bejelentése után, a ceglédi körzeti
megbízott segítségével sikerült elfogniuk azt
a 22 éves ceglédi férfit és 34 éves nyársapáti társát, akik ellopták a tanyáról a férfi 60
ezer forintos tévéjét. A lopott holmit már
másnap egy helyi zálogházban lefoglalták.
Kiderült, hogy a két betörőt a férfi 29 éves
fia bízta meg. Ő egyébként hónapok óta
visszajárt a tanyára: kukoricát, laptopot, csirkéket, szögvasat, konzerveket, kameraszettet, pénzt, csavarbehajtót lopott az apjától és a vele élőtől. A férfi fia és a 34 éves
nyársapáti férfi beismerték a lopást, a 22
éves férfi továbbra is tagad.
A sértettektől összesen a három elkövető
több mint ötszázezer forint értéket vitt el.
Emellett a szüleit megkárosító elkövető
2020 decemberének végétől rendszeresen
lopott pénzt is a szintén az érintett ceglédi
ingatlanon lakó barátjától, akit összesen kétszáznegyvenezer forinttal rövidített meg. A
Ceglédi Járási Ügyészség a bűnismétlés és a
bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt
indítványozta az elkövetők letartóztatásának
elrendelését. police.hu

Katalizátorlopások

EGY GYAKORI, ÚJ BŰNCSELEKMÉNYTÍPUS
miatt tett indítványt a Pest Megyei Főügyészség bűnügyi felügyelet elrendelésére
négy fiatalemberrel szemben, akik katalizátort loptak. Pest megyében egyre gyakrabban követnek el katalizátorlopásokat. Az el-

követők az éjszaka utcán parkolók helyzetét
használják ki. Pár ezer forintos haszonért
többszázezer vagy akár az egymillió forintot
is elérő kárt és bosszúságot okoznak azzal,
hogy a jármű alól kivágják a katalizátort. Az
érdi rendőröknek sikerült elfogniuk egy
négyfős, többnyire fiatal felnőttekből álló
társaságot, akik katalizátorok lopásából kívántak hasznot húzni és egy akción már túl
is voltak. Az akkor kivágott alkatrész értéke
egymillió forint volt, amit mindössze hetvenezer forintért értékesítettek. Az Érdi Járási Ügyészség a négy férfi bűnügyi felügyeletének elrendelésre tett indítványt a
bűnismétlés megakadályozása érdekében.
2020 márciusában lapunk beszámolt róla,
hogy Cegléden is megjelent ez a bűncselekménytípus. Akkor arról írtunk, hogy rendszeresen katalizátorokat lopnak a belvárosban. Több olvasónk keresett meg minket azzal, hogy az éj leple alatt megrongálták az
autóját, a buszállomás környékén a rendőrség akkoriban többször volt helyszínelni
ilyen ügyekben.
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Hazakísérte és kirabolta

A NAGYKŐRÖSI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG vádat
emelt egy férfi ellen, aki annak ürügyén rabolt ki egy tizenéves fiút, hogy hazakíséri. A
vádirat szerint az elkövető 2020. júliusának
egyik éjjelén Nagykőrös városközpontjában
kószált és összetalálkozott három tizenéves
fiúval, akikkel szóba elegyedett. A fiúk tovább indultak és az elkövető csatlakozott
hozzájuk. Egy idő után két fiú kivált és másfelé indult, míg az egyedül maradó társuknak a férfi felajánlotta, hogy hazakíséri.
Az úton a fiú többször is telefonált és ezt
látva az elkövető kölcsönkérte egy hívás
erejéig a mobiltelefonját, de nem akarta
visszaadni, emiatt dulakodás is kialakult közöttük. A férfinek sikerült a fiút a földre
vinni és rátérdelt, majd fejét többször is a
betonútba verte és fojtogatta, végül elengedte. A nagykőrösi rendőrök már az éjszakát követően elfogták az elkövetőt, aki ellen
a Nagykőrösi Járási Ügyészség rablás bűntette miatt emelt vádat.

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
Laminált padló
7mm/31:

Esőztetős
zuhanyoszlop

1.999 Ft /m2

csaptelep
nélkül:

Toscana padlólap

19.989 Ft /db

ZRG-266 33,3x33,3 M.s
osztály: 1.888 Ft /m2

Ursa DF39 üveggyapot 10/5 cm

18,75 m2 / csomag: 7.215

Ft /tekercs
Polisztirol

EPS-100 5 cm:
1.255 Ft /m2
A képek csak illusztrációk. Az akció a készlet erejéig tart!
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Montel kémény

5 m szigetelt 160-as,
esővédő kúppal:
174.755 Ft /db

Borovi szélezett, szárított deszka, palló: 79.000 Ft /m3

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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Képekben

Télidő

át csak addig szuggeráltuk, csak megérkezett a tél. A karácsonyi
kaktusz is később virágzott a
szobám melegében, mintha
szinkronban állna a természet
élővilága. Elhúzódtak az erdőkbe és délebbre is – a feketerigók. Persze, a tőkésrécék, alias vadkacsák
hűségesen maradtak. Keresve olyan vízfelszínt, amelyik nem fagy be és lehet benne
férgekre „csőrözni”. Némi melegvíz befolyás, akár a Budai úti fürdő ülepítő tavánál,
akár valamelyik kanális bomló szervesanyagaitól melegebb részein – az élet nem
áll meg. Rendjén is van. Persze, tudják ezt a
rókák is, aranysakálok is. Ha figyelmetlenek
a récék, vacsora lesz belőlük.
A nyárra emlékeztet a szinte kiirthatatlan selyemkóró, amit néha a természetes vegetációt nem ismerők, annyira kedvelnek. Nem
kellene. Épp az ilyen özönnövények okoznak már akkora fejtörést az ökológusoknak,

Levitézlett selyemkóró

Magányos keresgélés

természetvédő botanikusoknak. Békésebbnek tűnnek a juhok, a törteli birkák. A bundájuk jó vastag, télire vastagodik is, majd a
„fodrász” lenyírja a gyapjújukat. Remek
környezetkímélők, a gyomokat is szívesen

Felfagyott föld letaposása is
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Tollas tüntetés
Sirályszemle

Fotós bácsi – mit csinálsz?

legelik, vagy letarolják, ami szintén
haszon. És ne feledjük, amikor eljön a végórájuk,
húsuk sokunknak
kedvenc ételekbe
kerül. Régen a
Ceglédi Hírlapban
mókás
fordulat
volt a törteli tenyészkosok vására. Mindig volt lehetőség a mókás
elválasztásra is,
így lett a kos-árverésből, kosár-verés.
SZABÓ SÁNDOR

Regisztráljon
a koronavírus elleni
oltásra:

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával
kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT
Készült

yarország Kormánya
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Suli

Diákvélemények a ceglédi vállalatról

a

A Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola 11.V osztályos elektronikai technikus tanulói 2021. februárjában gyárlátogatáson vettek részt az Ecseri Kft-nél. Az alábbi írást a tanulók beszámolóiból szemezgetve állítottuk össze, csak az elütéseket javítottuk, illetve kérjük az olvasót,
hogy a fiatalok szlengszerű-, néhol elnagyolt kifejezéseit ne róják fel nekik. Éppen ettől érdekes a dolog. Nézzük, milyen szemüveg van a gyerekeken.

VÁLLALATHOZ ÉRKEZVE egy letisztult, modernizált, nagy épület
fogadott minket. A belseje szintén modern stílusú volt, mint kívülről, bármerre néztünk egy „tévébe” ütköztünk. Végül egy szobába vezettek minket, ahol megkaptuk a
megfelelő biztonsági felszerelést és az eligazítást, arról „hogyan ne lapítson ki minket
egy targonca”.
A GYÁR TERÜLETÉRE CSAK VÉDŐFELSZERELÉSBEN lehetett bemenni, amivel el is láttak

bennünket. A ,,vendéglátás” nagyon jó volt.
Kis falatozás után megkezdtük a gyár körbejárását. Az ott dolgozók voltak az idegenvezetőink, akiken meglátszott a több év tapasztalat, mert képesek voltak bármelyik eszközről kisebb-nagyobb mértékű információval
szolgálni.
A GYÁRBAN AZ ELSŐ MEGÁLLÓNK az olvasztó volt. Itt az öntőgépeket mutatták meg és a
kapcsolószekrénybe kaphattunk bepillantást.
Láthattunk alumínium tömböket, amiből folyékony anyag lesz. Az olvadtfém előállítás
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az olvasztóüzem
feladata,
ahol
korszerű kemencék működnek,
majd az olvasztott anyag átkerül
az öntödébe. A
n y o m á s o s
öntészet
az
öntészetnek egy
gépesített változata, ahol a folyékony fémet
magas nyomással és nagy sebességgel lökik
be egy fémformába. A nyomásos öntvény gyártásához használt fémformák
lehetővé teszik a kis falvastagságú, bonyolult, méretpontos alkatrészek gyártását, nagy
darabszám és magas élettartam mellett. Az
öntés után jön a megmunkálás, rengeteg
CNC gép dolgozik azon, hogy minden furat
pontosan a helyére kerüljön, hogy minden
biztosan működjön és ehhez a gépeket jól
képzett emberek kezelik.
Ezután bementünk a présüzembe, ahol azt is
láthattuk, hogy a gépek hogyan dolgoznak.
Itt az olvadt alumíniumot alakra préselték,
majd a kinyomott alakot belemártotta a robotkar a hűtővízbe, végül erős nyomású levegő lefújta azt. Levágták a fölösleget és a
kész munkadarabot betették egy dobozba.
SOKFAJTA GÉP VOLT OTT, PÉLDÁUL vízszintes/függőleges megmunkáló központok, esztergák és fúrógépek. Ezek mind CNC alapján működnek. Komoly gépeket láthattunk!
Miután az alkatrész átment a furatbővítésen,
homlokmaráson, esztergáláson és egyéb
megmunkáláson, indulhatott a nyomáspróbázás. Mivel autóba készül az alkatrész,
ezért nem lehet rajta szivárgás.
BEVALLOM, SZÁMOMRA IJESZTŐ VOLT, hogy
a mesterséges intelligencia mennyire fejlett. A
látogatás során engem a 3D szkenner fogott
meg a leginkább, ahol 100 db képből rakják
össze az adott elem élethű, elektronikus mását, ezzel megkönnyítve a hibák keresését.
AZ EGÉSZ GYÁR NEKEM SZEMÉLY SZERINT

nagyon futurisztikusnak nézett ki, mivel majdnem mindenhol csak robotok végezték a munkát, de azért ember is akadt, nem is kevés.
Egy robot kapcsolószekrényét is megnéztük:
óriási volt, belenéztünk és mindenhol kábelek voltak és műszerek.
A LÁTOGATÁS SORÁN MINDENT JÓL ELMAGYARÁZTAK: nekem nagyon tetszett minden,
a cég folyamatosan fejleszt, mindent próbálnak digitalizálni, több robotot fognak beszerelni, ami a gyorsabb, pontosabb, precízebb
munkafolyamathoz fog vezetni.
A megmunkálás után az utolsó megálló egy
ellenőrzőpont volt. Ha egy alkatrész nem
megfelelő, azt visszaszállítják az öntödébe
és új alkatrész készül belőlük. A nap végén
visszamentünk a kiindulási pontra, kaptunk
ajándékba egy termoszos kulacsot és jó sok
információt, amit valószínűleg az osztály
nagy része már el is felejtett.
NEKEM NAGYON TETSZETT A GYÁR. Nagyon
megható volt a felénk áradó kedvesség és
tisztelet.
A gyárban sok érdekességeket láttunk, sok
tapasztalatot szereztem. Nagyon sok PLC
gépet láttunk, az öntöde különösen érdekes
volt, nem tudtam elképzelni, hogy ekkora
gépekkel, hogy tudnak dolgozni az emberek.
Elgondolkoztam azon, hogy még munkahelynek is jó lenne.
A robotok is érdekesek voltak nagyon vagány
volt szerintem! Visszamennék szívesen!

