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Címlap

edves Olvasó! 2020. november óta a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ minden tagintézménye
zárva volt. 2021. május 1-től az aktuális jogszabály-
ok betartása mellett ismét fogadhatunk látogatókat,
szervezhetünk kulturális és sporteseményeket. Kö-
zel fél évig voltunk zárva, de munkatársaimmal kö-
zösen ebben a helyzetben is kerestük a megoldást,

kerestük a lehetőségeket arra, hogy visszatérésünk alkalmával új
szolgáltatásokat, új kikapcsolódási lehetőségeket kínáljunk a ven-
dégeinknek.
Régi álmunk volt, hogy a városi turizmust és a helyi kultúrát
összekapcsoljuk, és az elmúlt hónapok ennek kidolgozására re-
mek lehetőségeket kínáltak, melyet én úgy gondolom, hogy
maximálisan kihasználtunk. Így született meg a Nagykőrösi
Turisztikai Pont, melynek célja, hogy a városunkba érkező
vendégek megismerjék a Virágzó Várost, vagyis Nagykőröst és
annak természeti és épített értékeit. Tereink, közparkjaink az el-
múlt években szinte kivétel nélkül mind-mind megújultak, eze-
ket szeretnénk megmutatni a városba érkező vendégeinknek, és
ebből a célból indítottuk el a Nagykőrösi Turisztikai Pontot,
mely a látnivalók bemutatása mellett különböző szolgáltatáso-
kat, élményprogramokat is kínál a látogatóinknak, melyek meg-
találhatóak a www.elmenyeknagykoroson.hu weboldalon.  
Kulturális és sportrendezvényeket is kínálunk a védettségi
igazolvánnyal rendelkező vendégeinknek. Május 29-én egy
felejthetetlen sporteseményre invitálunk mindenkit, ezen a napon
többek között a Ferencváros és az Újpest öregfiúk csapatai
is megmérkőznek egymással Nagykőrösön. Június 4-én a
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Rékasi Károly szín-
művész Wass Albert estjére várjuk a nézőket a színházte-
rembe. Június 9-én a Déryné Program hozzájárulásával a
Szent Péter Esernyője című vígjátékot mutatjuk be a vendé-
geinknek a Zenthe Ferenc Színház közreműködésével. 
Az előadások és a programok mellett ismét nyitva van az
Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, a szabaduló -
szoba, a múzeum udvarán található Hagyományőrző Játékbi-
rodalom, a Kőrös Art Mozi és a Szabó Károly Városi Könyv-
tár felnőtt és gyermek részlege. Fontos kihangsúlyoznom,
hogy intézményeinket és rendezvényeinket csak védettségi
igazolvánnyal látogathatják a vendégek.  
Júniusi programkínálatunk megtalálható intézményünk kö-
zösségi oldalán és weboldalainkon: www.korosikultura.hu ;
www.elmenyeknagykoroson.hu. 

JUHÁSZ NÁNDOR
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgató
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látogatás folyamán elhangzott:
az oltakozás fontosságát nem le-
het eléggé hangsúlyozni. Mind-
egyik oltás biztonságos és vé-
dettséget nyújt a koronavírus
okozta súlyos, halálos megbete-

gedések ellen. Csak az átoltottság tudja

megakadályozni az újabb járványhullámot:
egy ismételt szigorítás, vagy bezárás nagy
kihívás elé állítaná az egészségügyet, de a
gazdaság, és a magyar társadalom sem bírna
el. Ezért fontos, hogy minél többen regiszt-
ráljanak és oltassák be magukat a rendelke-
zésre álló vakcinákkal.
„Az oltások felvételével Pest megye is nagyon
jól áll, s még azok is oltáshoz tudnak jutni,
akik válogatnak a vakcinák között. Kiválóan
szervezett a munka, ahogy megérkezik az ol-
tóanyag, néhány órán belül pedig az oltó-
pontokra vagy a háziorvosokhoz kerül„ –
hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető
miniszter az MTI-nek, miután a járási hivatal
népegészségügyi osztályán megtekintette az
oltásszervezéssel kapcsolatos munkát.
Tarnai Richárd Pest megyei kormánymeg-
bízott az oltásban részt vevő szervezetekről
szólva úgy fogalmazott, hogy az oltópontok,
a háziorvosok, a szakrendelők és most már
az oltóbuszok is egy menüt kínálnak az
oltakozóknak. A vakcinákat érintő logiszti-
kai folyamatot ismertetve közölte: az oltó-

Városunkban tett rövid látogatást Gu-
lyás Gergely Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter. Dr. Tarnai Richárd kor-
mánymegbízottal közösen áttekintet-
ték az oltásokat szervező Ceglédi Járá-
si Hivatal munkáját és Földi László or-
szággyűlési képviselővel tárgyalt a
Covid-elleni oltási kampányról. Az or-
szággyűlési képviselővel közösen láto-
gatást tett a miniszter a Városházán is,
ahol egyeztettek dr. Csáky András pol-
gármesterrel. 

a
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anyag beérkezik az országba, a megyei kor-
mányhivatali raktárakba, innen a járási hiva-
talok népegészségügyi osztályaira, majd az
orvosokhoz, illetve az oltópontokra kerül.
Dr. Csáky András polgármester közösségi
oldalán számolt be róla, hogy a város nevében
megköszönte az iparűzési adó csökkentésével
kapcsolatban megszületett kormányzati dön-
tést, mely szerint 388 millió forint szabad fel -
hasz nálású kompenzációt kap a város. Jelezte
azt is, hogy a folyamatban lévő beruházások
forrásigénye jelentős mértékben megnöveke-
dett. „Miniszter úr ígéretet tett, hogy ameny-
nyiben egy-egy beruházás kapcsán egyértel-
műen világossá válik, hogy annak költsége
mennyivel emelkedik, akkor az utólagos for-
rásokat biztosítani fogják.” A beszélgetés so-
rán szóba került, hogy az új rendelőintézet
megépítésével a Széchenyi út – Alszegi út, il-
letve Szolnoki út –Törteli út kereszteződések
közlekedése ellehetetlenül, tekintettel a ren-
delőintézet várható évi 200-250 ezer főt
számláló betegforgalmára. Itt szükségessé vá-
lik egy körforgalom kialakítása. – számolt be
a polgármester.  

Kerékpárút építés
FÖLDI LÁSZLÓ, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Nyársapáton tekintette meg a Nagykőrös-
Nyársapát-Cegléd között épülő kerékpárút
építési helyszínét.  
- A Dél-Pest Megyében élők számára a biz-
tonságos kerékpározás nagyon fontos, hi-
szen az itt élők számára a kerékpár nem
pusztán hobbi eszköz, hanem a mindennap-
ok fontos közlekedési eszköze. Ezért is örü-
lök annak, hogy a héten két kerékpárút épí-
tése, kivitelezése is megkezdődött: az egyik a
Nagykőrös-Nyársapát-Cegléd közötti sza-
kasz, a másik Cegléden a Jászberényi úti fe-
lüljárón átívelő kerékpárút az ipari parkig.
– nyilatkozott a képviselő. 

Kerékpárút épül
Zöldhalomban!

JÓ HÍRT KAPOTT CSEMŐ: a zöldhalmi sűrűn
lakott településrésznek az orvosi rendelőtől
a Pipacsig tartó szakaszára beadott pályázat
269.956.178.-Ft összegű támogatást kapott.
Csemőnek a Versenyképes Közép-Ma gyar -
ország Operatív
P r o g r a m b a n
(VEKOP) még
2020-ban benyújtott
igényét bírálta el
pozitívan a Pénz-
ügyminisztérium.
Információink sze-
rint a Ceglédig foly-
tatódó szakasz meg-
építése várhatóan
hazai forrásból ke-
rül kiegészítésre.

Társaságunk a magyar közétkeztetési piacon több mint 10 éve jelen lévő, az ország teljes
területén összesen 32 konyhával rendelkező magyar magántulajdonban lévő vállalat. 

BŐVÜLŐ CSAPATUNKBA KERESÜNK FŐÁLLÁSÚ, ELKÖTELEZETT

PIACFEJLESZTÉSI ASSZISZTENS KOLLÉGÁT
FELADATOK:
• Árajánlatok készítése, tárgyalásokon való aktív részvétel,
• Új ügyfelek felkutatása, piackutatás,
• Meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartás,
• Piacfejlesztési vezető munkájának segítése,
• Megrendelések teljesítésének menedzselése,
• Kapcsolattartás az intézményekkel, megrendelőkkel,
• Termékfejlesztés támogatása,
ELVÁRÁSOK:
• Erős kereskedelmi, értékesítési képesség,
• Kiváló kommunikációs készség, írásban és szóban egyaránt,
• Munkájában precíz, pontos, megbízható,
• Jó szervező- és problémamegoldó képesség,
• Önálló munkavégzésre való képesség,
• Legalább középfokú végzettség
• Számítástechnikai alapvető ismeretek (Word, Excel)
ELŐNYT JELENT:
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• Jogi asszisztensi tapasztalat
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Albertirsa 
MUNKAIDŐ: Napi 8 óra 
AMIT KÍNÁLUNK: 
• Barátságos környezet, közösségi élet
• Kiváló munkakörülmények
• Ingyenes munkahelyi étkezés
• Bejárás támogatása
• Változatos feladatok

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelölésével 
az allas@eatrend.hu email címen lehet.
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Jerusalema tánckihívás 
CEGLÉDEN TÖBB INTÉZMÉNYBEN, iskolában
csatlakoztak a népszerű Jerusalema-kihívás-
hoz. A dél-afrikai Master KG és Nomcebo
dala már egy éve tarol. A 24 éves előadó a
dél-afrikai house műfaj egyik legnagyobbja.
A Jerusalema című dal sikeréhez hozzájárul a
fülbemászó afropopdallam és magával raga-
dó lüktetés, valamint a zseniális vokál hárma-
sa. A szöveg egy egyszerű ima, amelyben a

dalszöveg író kéri Istent, hogy mentse meg és
ne hagyja el őt. A kihívás egyszerűen hang-
zik: megmutatni a boldogságot, azt, hogy az
élet szép, még a világjárvány idején is. 
Cegléden a Dolce Dance ceglédi csoportja,
a Cegléd Táncegyüttes, a Patkós Irma isko-
la, a Várkonyi Iskola, a Szent Kereszt isko-
la, a Molnár Mária Református Ápoló és
Gondozó Otthon, a Bácsvíz Zrt. is csatlako-
zott a pozitív életérzést propagáló táncos ki-
híváshoz. 

Zágráb Nándor 
a Jobbik jelöltje 

„AZ A MEGTISZTELTETÉS
ért, hogy én leszek a
Jobbik jelöltje a Pest
12. számú választóke-
rületében tartandó elő-
választáson. A renge-
teg kihívással járó fel-
adatot büszkén válla-
lom!” – jelentette be

Zágráb Nándor a nagykőrösi Jobbik elnöke,
önkormányzati képviselő. Hozzátette, célja:
„hogy a falvakban, a kisebb településeken
élő emberek számára ne az elvándorlás le-
gyen az egyetlen kiút. Hogy a szülőföldjükön
boldogulhassanak, ott jussanak tisztességes
bérekhez, nyugdíjakhoz, minőségi egészség-
ügyi ellátáshoz és biztonságos utakhoz! Kül-
detésemnek tekintem, hogy ne életszínvonal,
hanem életstílus kérdése legyen falun élni.”
– fogalmazott a képviselő.

Gépi földmunkát, alapásást, 
víz, gáz, árok ásást, 

sitt elhordást, tereprendezést,
bontást vállalok számlával.
Sóder, murva, termőföld, 
töltésföld stb. kapható!
TŰZIFA CENTRUM

+36 70 317 4285



Templomfelújítások
ÁPRILIS 29-ÉN SOLTÉSZ MIKLÓS egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtit-
kárral és több országgyűlési képviselővel
együtt Földi László országgyűlési képviselő
is részt vett a templom felújítási programról
szóló sajtótájékoztatón Ócsán.
„A Magyar Templom-felújítási Program
összesen 25,8 milliárd forint támogatást je-
lent hazánk több egyházi épületének renová-
lására. Ennek részeként a nagykőrösi római
katolikus templom, a nagykőrösi református
templom, a csemői református templom és a
ceglédi református nagytemplom felújítása
történik meg. A kezdeményezés célja az,
hogy segítse a közösségek hosszú távú meg-
maradását.” – számolt be Földi László a kö-
zösségi oldalán. 

Új vasútvonal Győr 
és Cegléd közt

MEGJELENT A BUDAPESTET DÉLRŐL elkerü-
lő teherszállító vasútvonal megvalósítható-
sági tanulmányának pályázati felhívása a
Közbeszerzési Értesítő-
ben. A döntés-előkészítő
dokumentumban Győrtől
Ceglédig kell kijelölni a
létesítmény nyomvonalát.
A tenderkiírás szerint a
V0-s teherforgalmi va sút-
vonal előkészítéséről szó-
ló fejlesztés célja, hogy
Magyarország és a
Kárpát-medence észak-
nyugat-délkeleti vasúti
szűk keresztmetszetét je-

lentő budapesti Déli vasúti összekötő híd te-
hermentesítésére egy fővárost elkerülő új, a
Dunát keresztező országos közforgalmú,
egybefüggő és villamosított vasúti kapcsolat
létesüljön, amelyen a szerelvények óránként
120-160 kilométeres sebességgel közleked-
hetnek – írta a Magyar Nemzet.
A cikk emlékeztet, hogy a V0-s létrehozása
már a 2010-es évek elején felmerült, a fi-
nanszírozás hiánya miatt azonban a tervek-
ből akkor nem lett semmi.
Az Európai Bizottság azonban tavaly dec-
emberben közzétett Fenntartható és intelli-
gens mobilitási stratégiájában a vasúti teher-
szállítás teljesítményének megduplázását
irányozta elő 2050-re, és a fejlesztések mel-
lé az uniós program forrást is társít.

MEGKEZDŐDÖTT A CEGLÉDI 100A VONAL
Vecsés–Üllő–Monor szakaszának felújítása.
A héten már a nagygépek is megkezdték az
ágyazatrostálási munkálatokat. A húszmilliárd
forintos kormányzati támogatással megvaló-
suló kivitelezés befejezését követően ezen a
szakaszon is megszüntethetők a sebességkor-
látozások, ezáltal megbízhatóbbá és stabilab-
bá válik a közlekedés, csökken a meghibáso-
dások száma – adta hírül a Mávinform. Az áp-
rilistól tervezetten késő őszig megvalósuló ki-
vitelezés során Vecsés és Monor között mint-
egy 33 kilométernyi vasúti pályát újítanak fel,
elvégzik a szükséges váltócseréket, megerősí-
tik a felsővezetéki hálózatot. Öt közúti átkelő-
hely is megújul a nyílt vonalon; az ezekhez
csatlakozó utak aszfaltozását is elvégzik, ezál-
tal biztonságosabbá, zökkenőmentesebbé vá-
lik az áthaladás.
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sajtó megjelent képviselőit elő-
ször Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester köszöntötte, aki kiemel-
te, hogy a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ,
Könyvtár és Muzeális Gyűjte-

mény munkatársai a járvány ideje alatt sem
tétlenkedtek, hanem kihasználták az időt és
keresték a lehetőségeket, ennek köszönhető-
en jöttek létre a sajtótájékoztatón bemuta-
tásra kerülő eredmények. 
Ezután Juhász Nándor, az intézmény igazga-
tója bemutatta a Turisztikai Pontot, a sétáló-
füzetet és az új weboldalt is, amely végigka-
lauzol Nagykőrös kulturális, természeti és
épített értékein. Mint Juhász Nándor elmond-
ta: arra törekedtek, hogy minden korosztály
számára tartalmas és érdekes programkínála-
tot állítsanak össze. A turisztikai pont 20 él-
ményprogramot kínál, például osztálykirán-
dulási lehetőséget, lovastaxi bérlést, megte-
kinthető egyedi orgona bemutató, vagy éppen
a templom tornyából gyönyörködhet a láto-
gató a városban. Ezen túl a természetkedve-
lőknek lehetőség van tanösvénytúrán, gom-
baszedésen vagy madármegfigyelő túrán va-
ló részvételre is. A fiatalok számára a
szabadulószoba, vagy éppen a lánykérés
program lehet vonzó lehetőség.  
Az igazgató elmondta: kiadtak egy kaland-
füzetet is a városi sétákhoz, amely játékos
feladatokkal interaktívvá teszi Nagykőrös
megismerését és kitöltése esetén kedvezmé-
nyes belépőjegy váltására jogosít a múze-
umba. A Hagyományőrző Játékbirodalom
pedig 20 új játékkal gazdagodott, amelyet a

gyerekek nagy örömmel vettek birtokba. Az
igazgató hozzátette: folytatódnak a nagykő-
rösi szabadtéri színház előadásai is, július-
ban és augusztusban egy-egy zenés vígjá-
tékkal várják a nézőket.
A pandémia alatt új időszaki kiállítást is
rendeztek, amelyet Gyarmati Andrea mu-
zeológus – stílszerűen múlt századi ruhá-
ban – mutatott be. Május 1-től látogatható
a Bugyogó, míder és ami fölötte van,
avagy mit viseltek elődeink? című kiállítás,
amely a nagykőrösi férfi és női és gyermek
ruhatárat és viseleteket mutatja be az 1860-
1940-es évekig. A látogatók a múzeum ál-
tal őrzött eredeti ruhadarabokat és fotókat
tekinthetik meg.  
A járványügyi szabályok szerint május 1-ján
nyitott ki a Nagykőrösi Arany János Kultu-
rális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűj-
temény, amelynek kiállításait a nyitás nap-
ján ingyenesen látogathatták az érdeklődők.
A múzeum egyelőre védettségi igazolvány-
nyal látogatható.

Sajtótájékoztató keretében mutatták be április 30-án a Nagykőrösi Turisztikai Pon-
tot, a Nagykőrösi kaland című sétálófüzetet és a város új turisztikai internetes ol-
dalát a www.elmenyeknagykoroson.hu-t, a múzeum udvarán megnyitott Hagyo-
mányőrző Játékbirodalmat, valamint a múzeum legújabb időszaki kiállítását. 

a
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Szemétszedés 
a Föld napja alkalmából 

A NAGYKŐRÖSI LOVAS SPORTEGYESÜLET tag-
jai április 22-én, a Kőrös-ér partján nem lefo-
tózták, hanem összegyűjtötték a mások által el-
dobott, kivitt szemetet. A sok szorgos kéz
munkájának köszönhetően hamar megtisztult
a terület. A Nagykőrösi Lovas Sportegyesület
vezetői sem gondolták, hogy ennyi szemét
gyűlik össze. Így adódott, hogy mivel a szemét
elszállítását szolgáló lovaskocsi hamar meg-
telt, az Egyesület egyik vezetője Molnár Dezső
és fia, az egyesület versenyzője, ifj. Molnár
Dezső a család autója után akasztott utánfutó-
ra pakolta fel a kocsiról lemaradt zsákokat. 
Az Egyesület közösségének munkáját Dr.
Czira Szabolcs polgármester személyesen
köszönte meg.
A gyűjtést követően ifj. Molnár Dezső el-
mondta: „Mint a Nagykőrösi Lovas Sport-
egyesület tagja és versenyzője minden alka-
lommal részt veszek jómagam is a már évek
óta a Föld napján megszervezett „Te szedd!”
szemétszedési akciónkban. A megmozdulás
lényege, hogy a Sportegyesület apraja-nagy-
ja közös erővel gyűjti össze az éppen célul
kitűzött szakaszon a meggondolatlan embe-
rek által eldobott hulladékot a megfelelő vé-
dőeszközök használata mellett. Az idei év-
ben a Kőrös-ér jobb és bal partját a Vágóhíd
útig, valamint a Sportegyesület előtt húzódó
dűlőutat mentesítette a lelkes csapat az ille-
gális hulladéktól. A megmozdulás célját úgy
gondolom, nem kell magyarázni, hiszen na-
gyon egyszerű: nem megoldás, ha valaki le-
fényképezi az útjába kerülő hulladékot és
zsörtölődő hangvételű megjegyzések köze-
pette fejezi ki nemtetszését a közösségi mé-

dia társadalmának. Minden alkalommal el-
szomorít, ha gyalogszerrel, vagy akár lóhát-
ról szembesülök a szaporodó külterületi ille-
gális hulladékkal, viszont nagyon büszke va-
gyok arra, hogy évről évre összegyűlik ez a
lelkes csapat egy napra és minden tagja jó
hangulatban dolgozik azért, hogy valamivel
kisebb legyen az ökológiai lábnyomunk.
Nyilván nem lehet elégszer megköszönni a
csapat minden tagjának az aznapi munkát,
de ezúton is köszönöm még egyszer az az-
napi munkátokat!”

Faültetés a Föld napján 
ÖTVEN ÚJ KIS FÁT ÜLTETTEK EL A FÖLD
Napján, április 22-én, Nagykőrösön, a Cif-
rakertnél, ahol Dr. Körtvélyesi Attila alpol-
gármester, a körzet képviselője egyeztetett a
helyszínen a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
szakembereivel, majd egy fát jelképesen el
is ültetett. Városszerte összesen 100 fa ke-
rült kiültetésre, köztük kőris, hárs, illetve ju-
har fák. A nagykőrösi városvezetés fontos-
nak tartja, hogy a „Zöld Város” elnevezés-
hez méltóan, évente sok száz új fa kerüljön
elültetésre a közterületeken, a lakossági fá-
sítási akció keretében pedig a polgárok ott-
honainál is. Folytatjuk a fák ültetését, mert
szeretjük a környezetet, a természetet!
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Építkezés a Tanítóképző
Főiskolán

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS Egyetem
(KRE) Tanítóképző Főiskolai Kara Nagykő-
rös Hősök tere 5. és Tárta utca 2. szám alatt
található épületeinek fejlesztéséről egyeztet-
tek Dr. Czira Szabolcs polgármesterrel
Popovics Géza Balázs a KRE létesítmény-
gazdálkodási osztályvezetője, Kántor Hen -
riette az egyetem beruházási csoportvezető-
je, Prof. Dr. Pap Ferenc, a Tanítóképző Fő-
iskolai Kar dékánja. A megbeszélésen részt
vett Tényi András főépítész is. A rendelke-
zésre álló információk szerint a szükséges
adminisztrációs folyamatok után akár már az
idei évben megkezdődhet a beruházás kivi-
telezése, melynek eredményeként egy impo-
záns épületegyüttes jön létre Nagykőrös vá-
rosközpontjában.

A MozGo üzemelteti 
a sport-

komplexumot
NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKOR-
MÁNYZATA és a MozGo Nagy-
kőrös Sportegyesület között lét-
rejött szerződés értelmében a
Csónakázó-tó melletti sport-
komplexum üzemeltetését a
MozGo Nagykőrös SE – 150
igazolt sportolóval – kezdte
meg 2021. április 21-től.

Tájházzal
gazdagodik
Nagykőrös

PÁLYÁZATI TÁMO-
GATÁS SEGÍTSÉGÉ-
VEL valósulhatott
meg a Pálfája terü-
letén lévő gondnoki
épület tájházzá ala-

kítása Nagykőrösön. A 4,5 millió forintos
Leader pályázati támogatásból és 1 millió
850 ezer forintos önkormányzati önrészből
megvalósult beruházás során homlokzati nyí-
lászárók cseréje, belső alaprajzi rendezés,
fürdőszoba kialakítás, külső és belső festés,
burkolás, megsüllyedt tető felújítása, szenny-
vízakna kialakítás, kerítésépítés történt meg.
– A célunk, hogy a Pálfájában egy olyan táj-
ház jöjjön létre, melynél az idelátogatók meg-
tekinthetik a hagyományos tanyák baromfiud-
varának jellegzetes állatait, a veteményesker-
tek növényeit és a mindezek gondozásához
használt eszközöket. Polgármester úrnak és
alpolgármester úrnak örömmel mutattam meg
a beruházás előrehaladását. Időközben meg-
történt a műszaki átadása a projektnek. Na-
gyon örülünk a megvalósult beruházásnak, bí-
zom benne, hogy sok olyan diák fog hasznos
információkat szerezni, akik lakhelyük, csalá-
di körülményük miatt nem ismerkedhettek meg
a hagyományos kertkultúrával, háztáji gaz-
dálkodással. – mondta el Vozárné Ragó
Ildikó, a KÖVA-KOM Zrt. vezérigazgatója.
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Ha JOGSI kell, mondd csak ki:

Autósiskola MORVAY

MORVAY

Kezdd el MOST a KRESZ tanfolyamot nálunk, 
hogy már a nyáron belevághass a vezetésbe!

Ha május 20. és 31. között internetes tanulást választod

10.000.- KEDVEZMÉNNYEL várunk!

Miért jó az internetes tanfolyam? 
Mert tanulhatsz saját időbeosztásod szerint és nem tart fel, de nem is siet-
tet senki! Most még hosszú, 180nap/75 órás tananyaghozzáférést kapsz!

Tantermi tanfolyam május 27-én indul!

Személyes tájékoztatás, érdeklődés irodánkban: 
MORVAY Autósiskola Cegléd, Rákóczi út 13.

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

Fnysz: B/2020/1600   B kat elm:65,52%    B kat gyak: 67,35%   ÁKÓ:136,24%  VSM: KK: 264.600.-

Jogosítványt szeretnél?



388 millió forint 
kompenzáció Ceglédnek

CEGLÉD 388 MILLIÓ FORINT SZABADON fel-
használható kompenzációt kap az iparűzési
adó kormányzati elvonása miatt. A szabadon
felhasználható összeget utakra, közvilágítás-

ra és a már futó projektekre fordítják. –
mondta el Dr. Csáky András polgármester a
városi televíziónak.
Földi László országgyűlési képviselő el-

mondta: „a koronavírus járvány a vállalko-
zásokra és az önkormányzatokra is komoly
terhet ró. Országgyűlési képviselőként a fel-
adatom a választópolgárok és a települések
érdekeinek képviselete, ezért az összes egyez-
tetésen azt képviseltem, hogy Cegléd Város
Önkormányzata teljeskörű kompenzációban
részesüljön az alacsonyabb adó erőképesség
miatt. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem az
önkormányzatoktól elvett adó, hanem a vál-
lalkozásoknál maradt az adó egy része, amit
nem kellett nekik most befizetni és ezzel az ott

maradt adórésszel munkahelye-
ket tudtak teremteni, vagy fej-
leszteni tudtak a vállalkozások.
Ez a 388 millió forint szabad
felhasználású, nem győzöm
hangsúlyozni, tehát nincsen fej-
lesztéshez kötve. Nyilván majd a
polgármester és az önkormány-
zat bölcs döntés alapján arra
költi, ami a legfontosabb.” – fo-
galmazott Földi László.
Dr. Csáky András polgármes-
ter a városi televíziónak azt
nyilatkozta: ezzel „visszakap-

juk azt az elvont iparűzési adót, amire mi
számítottunk.” Hozzátette: utat, kerékpárutat
és más folyamatban lévő beruházásokat fe-
dez majd a kapott kompenzáció.
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Cegléd

Kétfarkú városfelújítás
A KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT CEGLÉDEN több
helyszínen végzett úgynevezett „város felújí -
tási” feladatot, amellyel felhívják a figyelmet.
„Május 2-án, az országos városfelújítás kere-
tein belül ‘bálnásítottunk’ egy padot, illetve
egyéb tengeri herkentyűket is festettünk rá.

Aztán egy balesetveszélyes, széttört járdasza-
kaszra hívtuk fel a figyelmet graffitizéssel. Az
esemény lezárásaként felköszöntöttük a
Széchenyi út-Rákóczi út sarkán a zebránál fe-
lejtett útterelőket, amelyek már hónapok
(évek?) óta akadályozzák a forgalmat. A ki-
tartó munkájukért igazán megérdemelték a sü-
tit!” – számolt be a párt a közösségi oldalán. 
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KÖZELRE ÉS 
TÁVOLRA IS?

SZÉP KÁRTYA

ELFOGADÓHELY

Városalapítók napi 
koszorúzás

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE VALÓ TEKIN-
TETTEL idén is csendes koszorúzás kereté-
ben hajtott fejet Földi László Kossuth
Ferenc emléktáblája előtt.
Az Eötvös téri szobornál és a Városháza ud-
varán található emléktáblák előtt a városve-
zetés, szervezetek és egyesületek képviselői
rótták le tiszteletüket Cegléd megalapításá-
nak 657. évfordulóján.



Föld napja Cegléden
LÁSZLÓ ÁGNES ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ
és Varga Franciska Pest megyei képviselő a
Föld napja alkalmából kiállítást szervezett a
Kossuth térre, amellyel a környezetszennyezés
súlyosságára hívják fel a figyelmet, hulladékból
készült képekkel. „A kupakból készült állatok-
kal a gyereket is játékosan lehet oktatni a sze-
lektív gyűjtés fontosságára. Csak ha Ceglédre
gondolunk, akkor itt is évente 60-80 tonna ille-
gálisan lerakott szemetet szednek össze. Renge-
teg általunk szemétnek titulált dolog újra hasz-
nálható, vagy újrahasznosítható és ahogy egy-
re súlyosabb az ökológiai válság ennél fonto-
sabb témát nem is igazán lehetne találni.” –
számolt be akciójukról Varga Franciska.

FŰZFÁKAT ÜLTETTEK AZ ÁPRILIS 22-EI FÖLD
napja alkalmából a Pesti út bevezető szaka-
szán a Cegléd táblánál a Fidesz-KDNP ceg-
lédi frakciójának tagjai. Amint a helyszínen
dr. Ferenczi Norbert frakcióvezető, önkor-
mányzati képviselő elmondta: reményeik
szerint a Cegléd város jelképének számító,

cigle néven is ismert fa csemetéi szépen fog-
nak fejlődni a számukra kiválasztott terüle-
ten és néhány év múlva szemet gyönyörköd-
tető, terebélyes fákká nőnek.

A VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET kezde-
ményezésére Dr. Ecseri Károly egyesületi tag,
olyan keskenylevelű fűzfacsemetéket ajánlott
fel a városnak, amiknek nevéből Cegléd neve
is „eredeztethető”. Május 7-én Hegedűs Ágota
alpolgármester asszony jelenlétében, kis át-
adási rendezvényre került sor. 

A felüljáró kifelé haladva
használható!

MINT KORÁBBAN BESZÁMOLTUNK RÓLA,
október 15-ig lezárják a Jászberényi úti fe-
lüljárót az ott megépítésre kerülő kerékpár-
sávhoz kapcsolódó munkálatok miatt. Az
építés teljes ideje alatt a gépjárműforgalom
a városból kifelé egyirányú, tehát a várost
továbbra is el lehet hagyni a felüljárón ke-
resztül. Ennek ellenére hosszú kocsisor tor-
lódott fel hétfőn reggel a lezárás első napján

a Külső-Kátai úti vasúti átkelőnél a város-
ból kifelé.



15



Erdei iskola Abonyban
ÚJABB FONTOS LÉTESÍTMÉNNYEL GAZDAGODIK
az abonyi Parkerdő, melynek építését a na-
pokban kezdték meg az ABOKOM Nonpro-
fit Kft. munkatársai.
Gáspár Csaba ügyvezető elmondta, hogy az
50 nm-es könnyűszerkezetes épület kivitele-
zője az önkormányzat saját tulajdonú cége.
„Egy erdei iskola épület kerül kialakításra a
Parkerdőben, melyre a közfoglalkoztatási
program keretében a Belügyminisztériumtól
nyertünk támogatást. Önerőre nem volt
szüksége a városnak, ugyanúgy, ahogyan a
korábban ugyanezen a helyszínen megépített
mosdóblokk esetében sem. Az épület az isko-
lák, óvodák rendezvényeinek adhat majd
helyszínt.” – számolt be Gáspár Csaba.

Játszótér közösségi 
összefogással 

A SZERETLEK ABONY CSAPATA Pető Zsolt pol-
gármester és Járdány Vanda önkormányzati
képviselő ötlete nyomán, Advent környékén ját-
szótér építési programot hirdetett. A megadott
számlaszámra sok adomány érkezett, illetve az
ünnepi bögrék eladásából is jelentős összeg
folyt be. Mind magánszemélyek, mind pedig
vállalkozások támogatták a projektet. Pető Zsolt
polgármester javaslatára Abony Város Önkor-
mányzata megduplázta azt az összeget, mely

összegyűlt a jótékony adakozóknak köszönhe-
tően. A játszótér elkészült, bízzunk abban, hogy
hamarosan ismét megnyit a Parkerdő, és a gye-
rekek a játszóteret is birtokba vehetik. 

Szívdekoráció a Főtéren 
JÁRDÁNY VANDA TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ és
Retkes Tamás abonyi vállalkozó ötlete és aktív
közreműködése nyomán készülhetett el az a
szívdekoráció, melyet Abonyban Anyák Napjá-
ra a városközpontban állítottak fel. A dupla szí-
ven ABONY felirat látható. A megvalósulás kö-
zösségi összefogással történt meg. Vállalkozói
felajánlással és munkával készült el a dekoráció.
Nagyon sokan boldogan fényképezkednek ezen
a helyen, biztosan Abony közkedvelt szelfi pont -
jává válik a dupla szív, mely virágborítást is kapott.

Készülnek a nyitásra 
az abonyi strandon

AZ ABONYI STRAND- ÉS TERMÁLFÜRDŐ csa-
ládias hangulatával, gyógyvíz kincsével
méltán kedvelt helye az abonyiaknak és a
környező településeken élőknek. Az elmúlt
hetekben több kisebb, nagyobb fejlesztést
hajtottak végre a létesítményben. A tervek
szerint május közepén nyithat az abonyi
strand. A Kinizsi Pál Gimnázium végzős di-
ákjai az önkormányzattól 10 alkalmas
strand bérletet kapnak ajándékba. Abony Vá-
ros Önkormányzata az általános iskolák első
osztályt megkezdő, úszásoktatáson résztve-
vő diákjait azzal támogatja, hogy átvállalja
az úszótanfolyam belépőjegyeinek költségét. 
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Abony
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Munkálatok 
a Nyári Pál úton

A DAKÖV KFT MUNKATÁRSAI A NAPOKBAN
megkezdték azt a beruházást a Nyári Pál úton,
mely véget vethet végre az utcában a folyamatos
csőtöréseknek, melyek általában a nyári idő-
szakban jellemzőek. Krupincza János települési
önkormányzati képviselő intézkedett a folyama-
tos csőtörések miatt, akihez a közelmúltban több
lakossági panasz is érkezett ezügyben. A
DAKÖV munkatársai számos alkalommal vo-
nultak a területre. Volt olyan napjuk is, amikor
kétszer is eltört a gerincvezeték. Az áldatlan ál-
lapotok megszüntetése érdekében Pető Zsolt pol-
gármesterrel történt egyeztetést követően
Krupin cza János, a körzet önkormányzati képvi-
selője segít a helyzet megoldásában.

Oltópont Abonyban
ÖSSZESEN KÉTSZER 434 VAKCINÁT ADTAK
be a közelmúltban a Dr. Kostyán Andor
Rendelőintézetben. 
Dr. Pusztai Dezső és 18 munkatársa dolgo-

zott az abonyi oltó-
ponton. Megtudtuk,
hogy az oltás zökke-
nőmentesen zajlott, a
paciensek nagyon há-
lásak voltak az egész-
ségügyi dolgozók ál-
dozatkész munkájáért.
Mindenkinek Pfizer
vakcinát adtak. Az ol-
tási program a továb-
biakban Cegléden
folytatódik. Köszön-
jük egészségügyi dol-
gozóink áldozatkész
munkáját és a Városi
Polgárőrség munka-
társainak segítséget!

Bérszámfejtó kollégát keres az Eatrend
Társaságunk a magyar közétkeztetési piacon több mint 10 éve jelen lévő, az ország teljes
területén összesen 32 konyhával rendelkező magyar magántulajdonban lévő vállalat.

Bővülő csapatunkba keresünk főállású, 
elkötelezett Bérszámfejtó kollégát

Feladatok: Munkabérek és bérjellegű kifizetések számfejtése,
Munkavállalók be- és kiléptetése, okmányok elkészítése,
Kapcsolódó munkaügyi feladatok elvégzése,
Teljes körű TB ügyintézés, kifizetői feladatok ellátása,
Bevallások, jelentések készítése, Adatszolgáltatás a hatóságok felé,
Havi adóbevallás ill. önellenőrzések elkészítése,
Kapcsolódó utalások, feljegyzések, egyéb dokumentumok elkészítése,
Kapcsolattartás a belső szervezeti egységekkel,
Elvárások: Szakirányú, legalább középfokú (bérszámfejtő és TB ügy-
intéző) végzettség, 
Hasonló területen szerzett legalább 3-5 éves szakmai tapasztalat
Adó-, TB- és munkaügyi jogszabályok naprakész ismerete, alkalmazása
MS Office ismeret felhasználói szinten
Önálló munkavégzés képessége
Hatékony és pontos munkavégzés
Csapatjátékos hozzáállás
Kedves, udvarias, empatikus viselkedés
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
Pro Human program ismerete,
Könyvelési területen szerzett tapasztalat
Munkavégzés helye: Albertirsa

Jelentkezését az allas@eatrend.hu email címre 
várjuk bérigény megjelölésével.

Amit kínálunk:
Barátságos környezet, 
családias közösségi élet
Kiváló munkakörülmények
Jövedelem megállapodás 
szerint
Ingyenes munkahelyi étkezés
Bejárás támogatása



Zöld ovi
AZ ABONYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA és Bölcső-
de a közelmúltban pályázatot nyújtott be az
úgynevezett Zöld Óvoda cím elnyerésére.
Az ovi mindennapjainak egyik központi ele-
me a gyermekek környezeti nevelése, mely-
be beletartozik a kis veteményes kertek
ápolgatása, a fűzkuckók építése, a bogárla-
kások, kis kerti tavacska, magaságyások, vi-
rágos kertecskék, fűszerkert, és még sok-sok
minden, ami a gyermekeket közelebb hozza
a természethez.

Új gép a sportcsarnokban
ÁPRILIS 30-ÁN ÚJ KORSZERŰ TAKARÍTÓGÉP
érkezett a Varga István Városi Sportcsar-
nokba, melyet az Abonyi Kézilabda Club
szerzett be TAO támogatásból. Nagy öröm-
mel próbálták ki a jelenlévők az új berende-
zést, mely sokkal hatékonyabban képes a
szennyeződéseket eltávolítani, mint az eddi-
gi manuális módszerek.
„Ezúton is szeretném Abony Város Önkor-
mányzata, a Városi Sportcsarnok munkatársai,
valamint Abony Város sportszerető lakossága
nevében is megköszönni az új berendezést, me-
lyet én magam is kipróbáltam. Valóban remekül
alkalmas a játéktér hatékony tisztítására. Kö-
szönjük az Abonyi Kézilabda Clubnak! Kívánok
további sok szép sportsikert! Hajrá Abony!” –
mondta el Pető Zsolt polgármester.
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Szedd magad 
árvácska akció! 

AZ IDŐJÁRÁS LEHETŐVÉ TESZI, HOGY a jövő
héten megkezdjék Csemőben az egynyári pa-
lántáink beültetését. „Elbúcsúzunk az idén is
a központban még ősszel beültetett árvács-
káktól. Kidobni nem szoktuk és nem is szeret-

nénk; ezért felajánljuk, hogy aki szeretne ha-
zavinni a palántákból, azt várjuk 2021. má-
jus 12-én, 15.00 és 17.00 óra között a Pol-
gármesteri Hivatal bejáratánál. A hivatal
előkertjében, a Hét vezér téren és a butiksor
előtt lévő árvácskák közül, a megjelenők szá-
mától függő darabszám kiszedhető és elvihe-
tő.” – ajánlotta fel a virágokat dr. Lakos
Roland polgármester a lakosságnak.

Elővágtát rendeznek
Csemőn!   

JÚLIUS 24-ÉN A CSUDA CSIKÓ TANYÁN kerül
megrendezésre az első Csemői Elővágta, a
Nemzeti Vágta előfutama. – a jóhírt dr. La-
kos Roland polgármester tette közzé, azzal,
hogy a tereprendezést és a program összeál-
lítását is megkezdték. 
„Amikor 2015-ben először in-
dult Csemő a Nemzeti Vágtán,
akkor csak annyit szerettünk
volna, hogy növeljük a telepü-
lésünk ismertségét. Az már
„csak” hab a tortán, hogy Ta-
más Petrik elhivatottságának
és hozzáértésének köszönhető-
en 2017-ben sikerült megnyer-
ni az országos versenyt, ami-
vel a csúcsra értünk és beírtuk
Csemő nevét a vágta-történe-
tébe. A tavalyi esztendőben

már a kocsitoló versenyen is képviseltettük
magunkat és a Csemői Tornádó második he-
lyen végzett az országos döntőben. 
Még egy nagy vágyam volt a vágta kapcsán –
és ez az idei évben megvalósulhat… Már a
kezdettektől is, de a négy évvel ezelőtti győze-
lem után már gőzerővel kerestük a lehetősé-
gét annak, hogy elővágtát rendezzünk. Ez
olyan selejtező futam, ahol ki lehet vívni a
pesti nagydöntőbe jutást. Mára már biztos,
hogy július 24-én a Csuda Csikó Tanya kör-
nyezetében Csemői Elővágta kerül megren-
dezésre. A tereprendezéssel elkezdtük a pálya
kialakítását és a program összeállítását is.”
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Figyelem!
Régi 

szódásüvegek 
felvásárlása 
magas áron! 
Érdeklődni: 

06-30/649-6014-es
számon. 
Hívjon 

bizalommal!



Nyársapáti beruházások 
A BÖLCSŐDE MUNKÁLATAI JÓL HALADNAK.
Kész vannak a válaszfalak és a belső vako-
lás. Jöhet a vízszerelés, a válaszfal ajtók és a
burkolás.

2021. ÁPRILIS 28-ÁN MEGTÖRTÉNT a Nagy-
kőrös – Nyársapát – Cegléd között épülő ke-
rékpárút munkaterület átadása. Nagyon jól
halad a kerékpárút építése a település külte-
rületi részén is.

ELKÉSZÜLT NYÁRSAPÁTON A POSTA UTCAI
játszótér csúszdája. „Üzenem a rongálónak,
hogy ez a falunak 98.000 forintjába került.
Vigyázzunk értékeinkre!” – tette közzé Kis
Miklós polgármester. 

Véradás 
ÖRÖMMEL TUDATOM, HOGY ÁPRILIS 7-ÉN
20 véradó jelent meg a művelődési házban,
akik közül 19 fő volt alkalmas donornak.
Minden a biztonsági előírások betartásával
történt: kézfertőtlenítés, szájmaszk haszná-
lata, testhőmérséklet mérés belépés előtt.
Kérdőív kitöltése és próba vérvétel után vér-
nyomásmérés, ezt követően orvosi jóváha-
gyás után történhetett meg a véradás, a 4,5
dl vér levétele.
A vér nem pótolható, emberi vért csak em-
beri szervezet tud termelni! Ha nincs elég
vér az országban, számos beteg felépülése
vagy élete veszélybe kerülhet.
Itt a mai napon egy szeretetteljes közösség
alakult ki. Mindenki átérezte e nemes csele-
kedet fontosságát. Számunkra minden vér-
adás egy élmény. Nem csak másokon segí-
tünk, hanem saját egészségi állapotunknak is
jót teszünk. Több tanulmány szerint beiga-
zolódott, hogy a rendszeres véradóknál
csökken a szívroham és a stroke esélye,
csökken a rák kockázata. Egy véradás kb.
650 kalória elégetését jelenti és egy ingye-
nes egészségügyi ellenőrzést. Az alapos vér-
vizsgálatnál, ha véletlenül eltérést észlelnek,
azonnal értesítést kapunk. 
Mindenki türelmesen, jó kedvűen várta ki a
sorát. A rosszullét elkerülése érdekében tea,
friss pogácsa, sütemény és szendvics állt
mindenki rendelkezésére. 
A véradók minden tiszteletet megérdemel-
nek! Ezúton szeretném megköszönni azok-
nak, akik vérük adásával hozzájárultak má-
sok életének megmentéséhez. Jó érzés, ami-
kor sms értesítésben közlik, hogy a vér fel-
használásra került.
Köszönjük Vank Nándorné Ilona kedvessé-
gét, Doktornő és csapatának töretlen türel-
mét és szakértelmét! 
Külön köszönöm támogatóink adományait.
Frissen sült pogácsát Micziné Zsuzsa néninek,
Patakiné Terike néninek, Mészárosné Mari -
kának és Berei Rózának! Horváth Zsuzsikának
a zsemlét, Kocsis Ferencnek a kolbászt, Tímár
Imrének a tojást! Minden elfogyott!
Mindenkinek jó egészséget kívánok! Vi-
gyázzunk egymásra! TÖRÖKNÉ RÉVÉSZ ANNA
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Kihelyezett 
tüdőszűrés 

HASONLÓAN AZ ELŐZŐ ÉVEKHEZ, az idén
is a művelődési ház adott helyet a közsé-
günkbe kihelyezett tüdőszűrésnek április
21-22-én. Szerdán délután, csütörtökön pe-
dig egész nap biztosította a törökbálinti
szűrőállomás a nyársapátiaknak, hogy itt-
hon, utazás nélkül éljenek a szűrővizsgálat
lehetőségével a járványügyi előírásoknak
mindenben megfelelve. 223 fő jött el, ami
a szűrést végző szakszemélyzet tájékozta-
tása szerint kicsivel kevesebb, mint az elő-
ző létszám volt. Elsősorban az idősebb, 40
év feletti korosztály jött el, illetve azok,
akiknek a munkájukhoz szükséges a tüdő-
szűrésről az igazolás. 
Köszönjük a szűrést végzőknek ezt a fontos
munkát, és köszönjük azoknak is, akik eljöt-
tek, ezzel is biztosítva egészségüket, azt,
hogy esetleg több betegségre időben fény
derülhessen. NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA

Tornaszoba az újszilvási
sportépületben

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉN be-
lül „Sportlétesítmények felújítása, korszerűsí-
tése, kialakítása” felhívás alapján Újszilvás
Község Önkormányzata 85%-os intenzitású
támogatást nyert tornaszoba kialakítására.
A központi sportépület ennek köszönhetően
76 négyzetméternyi tornaszobával bővült,
mely egyrészt fallabda-pályaként, másrészt
gimnasztikai jellegű sport, aerobic és egyéb
tánctevékenységek végzésére alkalmas he-
lyiségként tud majd funkcionálni.
A beruházás által kiszélesedett a sportcélú
foglalkozások lehetőségének köre a sport-
centrumban, mely eddig is és ezután is fej-
lett, tiszta és igényes környezetben várja a
sportolókat.           ÚJSZILVÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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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

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

10x20x6 szürke térkő: 3.995 Ft/m2

44x40x6 beton szürke: 595 Ft
Lisszabon kerti sütögető: 50.295 Ft/db

180x180 Fa kerítéselem: 6.695 Ft/db

Laminált padló: 1.999 Ft/m2

Szeletelt tégla: 2.395 Ft/m2

55 cm Fürdőszobabútor alsó+felső fehér színben: 

29.765 Ft/db-tól

Beltéri lemezelt ajtó 75x210: AKCIÓS
30x60 csúszásmentes teraszlapok

Zuhanykabin íves 90x90 +tálca: 77.355 Ft/db

Műfű: 3.295 Ft/m2-től

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP



nnepi szentmise keretében em-
lékeztek a jászkarajenői hívek
két vértanú papjukra Kósa
József plébánosra és Hornyik
Károly káplánra 2021. május
2-án. Több mint száz évvel ez-
előtt, 1919. május 4-én, a va-

sárnapi nagymisét követően Kósa József
jászkarajenői plébános visszatért a plébáni-
ára. Magyarországon ekkor már több mint
egy hónapja kikiáltották a Tanácsköztársa-
ságot, a kommunista államhatalom pedig
megkezdte a leszámolást a legfőbb ellensé-
gének tartott Katolikus Egyházzal. A leszá-
molás néhány helyen kimerült az egyházi
vagyon elkobzásában, egyházi személyek
zaklatásában, illetve túszul ejtésében, a vö-
rös terror egyes különítményei azonban a
gyilkosságoktól és kivégzésektől sem riad-
tak vissza. Jászkara jenőn is egy ilyen cso-
port állomásozott, amelynek egy tagja,
Dobák Imre csőre töltött fegyverrel követte
a plébánost a lakására. Kósa József fejlövést
kapott, a vöröskatona vele együtt meggyil-
kolta káplánját, Hornyik Károlyt is, aki a lö-
vés hangjára sietett az irodába, hogy feladja
plébánosának a szent kenetet. Jászkarajenő
lakói számára nem volt kérdés, hogy plébá-
nosuk és káplánjuk vértanúként hunyt el.

1929-ben, a gyilkosság tizedik évfordulóján
emléktáblát állítottak tiszteletükre, melyet
1944-ben leszereltek és a plébánia kertjében
elásva rejtegettek 1989-ig. Ma már nemcsak
emléktábla őrzi a vértanú papok emlékét a
községben, hanem róluk elnevezett közterü-
letek, mellszobraik a plébánia előtt, vala-
mint két dombormű a templomban.
Az emléktábla a mai napig a plébánia falán ta-
lálható, melynek szövege a következőképp ol-
vasható: „A vörös rémuralom gonosz napjai-
ban: 1919. május 4-én, de. 11 óra tájban az át-
vonuló terrorcsapat egyik elvetemültje három
puskalövéssel megölt két katolikus papot:
KÓSA JÓZSEF plébánost és HORNYIK
KÁROLY káplánt. A vérükkel megszentelt
iroda falába illesztve ez ércbe öntött szent em-
lékezés dícsérje hitvalló vértanúságukat és hir-
desse a magyar feltámadást! Ez emlékjelet a
jászkarajenői Római Katolikus Hitközség
emelte szent kegyelettel, 1920. évben.”
A megemlékezésen részt vett és koszorút he-
lyezett el a vértanuk mellszobránál a térség or-
szággyűlési képviselője, Földi László, a telepü-
lés polgármestere és alpolgármestere valamint a
helyi egyházi és civil szervezetek képviselői.

ü
Vértanú papokra emlékeztek
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Új berendezések a 
fűszerpaprika üzemben

JÁSZKARAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016-ban kezdte meg a helyben termelt,
őrölt fűszerpaprika értékesítését, a korszerű
gépparkkal megépült üzem hazai támogatá-
sokból, a Belügyminisztérium által biztosí-
tott forrásból létesült, az azóta is folyamato-
san működő üzem – igazodva a kereslethez
– 2020 őszén újabb berendezésekkel bővült,
melyhez a pályázati forrásokon túl az üzem
bevételei teremtették meg a forrást.
Az üzem többek között egyedi tervezésű
nagy kapacitású szárító berendezéssel, válo-
gató szalaggal, szárazon csumázó berende-
zéssel, homogenizálóval és egy a hagyomá-
nyos őrlési technológián alapuló új őrlőkö-
ves malommal bővült. A zöld szemlélet je-
gyében immáron napelemes rendszer is fo-
kozza az energiahatékonyságot. 
Az üzem korszerűségén túl az előállított ter-
mék erősségét a termék alapanyaga adja. Az
előállított fűszerpaprika őrlemény az önkor-
mányzat saját földjein, hagyományos módon
elvetett, gondosan kiválasztott vetőmagból
származik, melynek feldolgozása, így a ter-
més szárítása, őrlése és csomagolása is hely-
ben történik, további érték, hogy a szürete-
léstől a szárításig minden munkafolyamat he-
lyi munkaerő bevonásával valósul meg.
A független laborban végzett biokémiai és
makrobiológiai vizsgálatok eredményei
alapján kijelenthető, hogy az előállított fű-
szerpaprika őrlemény kiváló minőséggel,
magas beltartalmi értékkel és egyedi ter-
mékjellemzőkkel rendelkezik.
A megtermelt és különböző kiszerelésben
értékesített fűszerpaprika mintegy fele rész-

ben lakossági forgalmazásban kerül értéke-
sítésre, melyhez a környező településekről
az elmúlt években számos partnert, viszont-
eladót sikerült megnyerni, de a termékek
kaphatóak lesznek többek között az elkövet-
kező hetekben megnyitó Jászkarajenői Fe-
dett Piaccsarnokban is. 
A lakossági forgalmazáson túl partnereink
között tudhatunk több húsüzemet az ország
szinte minden pontjáról, valamint Bács-Kis-
kun megye egyik legnagyobb múltra vissza-
tekintő halászcsárdáját is.
A közeljövőben az üzem tevékenységi körét
bérőrléssel, bérszárítással kívánjuk bővíteni,
továbbá a termékek országos elérhetőségének
javítása érdekében a jaszpaprika.hu webolda-
lon keresztül hamarosan beinduló webshopban
az idei évben megkezdődik az őrölt fűszerpap-
rika online kiskereskedelmi értékesítése. 
Reményeink szerint a múlt évi országos
rossz termésátlag és az ebből adódó draszti-
kus áremelkedés az idei évben nem fenye-
geti a piacokat.

PALYA ISTVÁN KÁLMÁN polgármester

> Fogágybetegségek kezelése
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
> Fogsorok készítése
> Implantológia
> Fogsebészet
> Fémmentes fogpótlások 
zirkonkerámiából rövid határidõvel

>Digitális röntgen diagnosztika
>Gyermekfogászat
> Fogszabályozás felnõtteknek is
>Garanciavállalás

Dr. Dombi Ábel,
Dr. Makai-Magoss Ágnes

INNOVATÍV 
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

Kövess minket a Facebookon 
és Instagramon is!

Bejelentkezés csak telefonon!
Cegléd, Csíkos szél 9. 
Tel.: 06-30/913-8226

dombidentalcegled@gmail.com, 
www.dombi-dental.hu



TÁJÉKOZTATÓ
A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást azono-
sító matricás rendszerről

A DTkH Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot,
hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény és Hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésé-
nek feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.)
Korm. rendeletnek való megfelelés miatt, a
hulladékkezelési- és szállítási szolgáltatás
minőségének, valamint ellenőrzési rendsze-
rének hatékonyabbá tétele érdekében szol-
gáltatási területén több lépcsőben, matricás
rendszer kerül bevezetésre. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj-
ról szóló számlával együtt kerülnek postá-
zásra a 2021. évre érvényes matricák a nyil-
vántartásban szereplő, aktív szolgáltatással
rendelkező Ügyfeleink részére.
Az ingatlanhasználók a matricán szereplő
adatok ellenőrzését követően, amennyiben
annak tartalmát helyesnek találják, a kéz-
hezvételtől számított 30 napon belül azt a
gyűjtőedényre jól látható módon kötele-
sek felragasztani.
A 4 gyűjtőedénynél többre szerződött ingat-
lanhasználó terjedelmi okokból nem a szám-
lával együtt, hanem közvetlenül a közszol-
gáltatótól kapja meg – szintén postai úton –
a matricákat.
A rendelkezés az egyedi gyűjtőedényt hasz-
náló ingatlantulajdonosokra vonatkozik. A
tömbházas (társasházi) ingatlanhasználók
esetében a közös képviselőkkel történik az
egyeztetés. 
Az ingatlanhasználó, aki – fenti kivételektől
eltekintve – 
• nem kapott matricát
• eltérés mutatkozik a matricán szereplő űr-

tartalom (liter) és a használt edényzet űr-
tartalma között,

• a kapott matricán szereplő adatok nem
megfelelőek, 

• vagy társasházi ingatlantulajdonos (közös
edényzetet használók) egyedi matricát kapott

kérjük jelezze azt a közszolgáltató ügyfélszol-
gálatán, és a jogosultság, és adategyeztetést
követően szükség szerint pót matricát kap.

A szolgáltatás igénybevételében történő vál-
tozás (ingatlan adás-vétel, új bejelentés stb.)
esetén a matricát a közszolgáltató ügyfél-
szolgálata biztosítja.
A matrica tehát egyértelműen azonosítja a
szolgáltatást jogosan igénybe vevőt, vala-
mint az ürítésre kihelyezett edényzetet,
melynek meg kell felelnie a nyilvántartásban
szereplő szerződött – a díjszámítás alapját is
képező – mennyiséggel. 
Összegezve: A számlán szereplő liter
mennyiségnek, a gyűjtőedény (kuka) mé-
retének és a matricán szereplő méretnek
egyeznie kell!
Fentiek alapján amennyiben eltérés mu-
tatkozik:
- vagy a gyűjtőedényt szükséges cserélni a
számlán szereplő űrméretűvel megegyezőre,
- vagy a számlázandó litermennyiség mó-
dosítása szükséges az alkalmazott űrmé-
retű edény litermennyisége szerint.
A megfelelő űrtartalmú edényzet beszer-
zéséről/cseréjéről az Ingatlantulajdonos
köteles gondoskodni. A számlázandó li-
termennyiség módosítása miatt forduljon
a közszolgáltatóhoz.  
Szín tekintetében mérettől függetlenül a fe-
kete, zöld, barna az általánosan elfogadott
kommunális hulladék gyűjtésére!
Felhívjuk a figyelmet, hogy azon ingatlan-
használók, (beleértve a gazdálkodó szerve-
zeteket is) akik a közszolgáltatást jogosulat-
lanul veszik igénybe – azaz matricával nem
rendelkező gyűjtőedényt helyeznek ki a
gyűjtési napon – a gyűjtőedény tulajdonosá-
nak vagy használójának beazonosítását kö-
vetően jogosult a közszolgáltató hetente leg-
alább egy alkalommal a hulladék gyűjtését
vélelmezni, és azt az NHKV Zrt. felé jelez-
ni a közszolgáltatási díjról szóló számla ki-
állítása érdekében.
Intézkedésünk a rendezettség megteremtését
és a rendszeresen fizető Ügyfelek védelmét
szolgálja!

Elérhetőségeink:
Postacím: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
Telefon: 53/500-152; 53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu
www.dtkh.hu



Közúti balesetek
FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT ÖSSZE KÉT gépko-
csi Nagykőrösön, a Ceglédi úton, az Abonyi
úti elágazásnál április 20-án. A nagykőrösi
önkormányzati tűzoltók áramtalanították a
járműveket, amelyekben csak a vezetők
utaztak. A balesethez a társhatóságok is ki-
érkeztek, az érintett útszakaszt lezárták. Az
Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös in-
formációi szerint egy ember súlyos és egy
ember könnyebb sérülést szenvedett.

ÁPRILIS 29-ÉN ESTE UTOLÉRÉSES BALESETET
szenvedett egy kisteherautó és egy személy-
kocsi az M4-es autóút Szolnok felé vezető
oldalán, a 65-ös kilométernél, Ceglédbercel
térségében. A ceglédi hivatásos tűzoltók
áramtalanították a járműveket. Az autóban
ketten utaztak, nem szenvedtek sérüléseket. 

BALESET TÖRTÉNT MÁJUS ELSEJÉN REGGEL
Cegléd külterületén a Budai úton, ahol egy
férfi Suzukijával a város felé haladva a
nedves útburkolaton megcsúszott és árok-
ba fordult, és egy oszlopnak is nekicsapó-
dott. A sérültet a tűzoltók segítették ki a
járműből, majd a mentőautóban kezdték
meg kivizsgálni. A helyszínen teljes sáv-
ban elterelték a forgalmat a rendőri hely-
színelés idejére.
Menet közben tűz keletkezett egy kisbusz-
ban április 16-án Cegléden, a Páva utcában.
A tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tar-
tózkodók megkezdték a lángok oltását, ezzel
megakadályozták a tűz továbbterjedését. A
ceglédi hivatásos tűzoltók a még égő és izzó
részeket eloltották, majd átvizsgálták a jár-
művet. – tájékoztatott Csámpai Attila a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság megyei szóvivője. 
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Vihar után
A MÁJUS 5-E DÉLUTÁNI VIHAROS IDŐJÁRÁST
követően számos bejelentés érkezett a Pest me-
gyei műveletirányításra. Összesen tizennyolc
településen huszonhét esetben avatkoztak be a
hivatásos, önkormányzati és az önkéntes tűzol-

tók. Huszonnégy esetben kidőlt fákat, lesza-
kadt ágakat kellett az egységeknek úttestről,
épületről, illetve kerítésről eltávolítani, egy
helyszínen egy távközlési oszlop dőlt egy csa-
ládi házra, két esetben pedig a házak tetőszer-
kezetét rongálta meg a viharos erejű szél. 
A kora esti órákban Cegléden, a Budai úton
egy fa úttestre dőlt, forgalmi akadályt oko-
zott. A fát a ceglédi hivatásos tűzoltók távo-
lították el, szüntették meg a forgalmi aka-
dályt. Nagykőrös és Törtel között szintén egy
úttestre dőlt fa okozott problémát. A kidőlt
fát a nagykőrösi önkormányzati tűzoltók tá-
volították el. Nagykőrös közelében egy nagy
méretű úttestre szakadt faág okozott forgal-
mi akadályt. Az ágat a nagykőrösi önkor-
mányzati tűzoltók távolították el. Törtel kö-
zelében egy tizenkét méter magas fa dőlt út-
testre, okozva ezzel forgalmi akadályt. A fát
a ceglédi hivatásos tűzoltók távolították el. 
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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!

Darabokra szedték 
az ellopott autót

A CEGLÉDI NYOMOZÓK ELFOGTÁK azt a két
férfit, akik a gyanú szerint elloptak egy ma-
gára hagyott autót. A kocsira alig lehetett rá-
ismerni – írja a police.hu
Újszilvás közelében rostokolt a kombi, ami-
kor egy tápiószelei férfi arra járva felfigyelt
rá. Nem sokkal később még mindig ott volt –
gondolta, nem kell senkinek. Saját autójával
2021. április 11-én este visszament, majd tár-
sával elvontatták az üzemképtelen autót. Mi-
re másnap délután a rendőrök megtalálták, a

legkevésbé sem hasonlított eredeti önmagára.
Szétdarabolva hevert az udvaron, és több
mint 100 kilónyi matéria hiányzott a kocsi-
ból. A maradványokat lefoglalták.
Az elfogott 22 éves, egyébként vasazással
foglalatoskodó férfi kihallgatásán elmondta,
egészen Jászapátiig ment leadni a vasat, ami-
ért kb. 30 ezer forintot kapott. Állítása szerint
még 35-40 ezer forintot érő vasat tudott volna
hasznosítani, amit a rendőri intézkedés gátolt
meg. A 21 éves társtettest 2021. április 13-án
fogták el a rendőrök, részben beismerő vallo-
mást tett. A két férfi ellen lopás bűntettének
megalapozott gyanúja miatt folytatja le a to-
vábbi eljárást a Ceglédi Rendőrkapitányság.



műúton megközelíthető szállás-
hely 4 különálló hálószobával
rendelkezik. A százéves felújí-
tott parasztházban egy francia-
ágyas szoba és egy 3 kanapés
nappali található, az új szárny

padlásterében egy 4-8 személyes bővíthető
padlásszoba és egy 2 személyes szoba talál-
ható. Az igényes, modern felszereltségű in-
gyenes wifi-vel ellátott ház tv-vel, különál-
ló felszerelt konyhával, kandallós ebédlővel,
2 db fürdőszobával, 3 db wc-vel, 30 fő ré-
szére használható fedett terasszal és 4-6 sze-
mélyes finn szaunával rendelkezik.
A tűzrakóval és kivilágított focipályával is

ellátott vendégházban akár 15 fő szállhat
meg, egy napra 30 fő részére kényelmes
helyszín baráti, családi, vagy céges találko-
zók számára. A gyönyörű panorámával ren-
delkező, igényes berendezésű, csendes, kül-
világtól elzárt helyszín családok számára is
ideális pihenő- és kirándulóhely.
Érdeklődni a Tücsöktanya Vendégház Face -
book oldalán és a 20-415-0243 számon lehet.
A beruházás a Gerje-sztők Helyi Vidékfej-
lesztési Közösség Egyesület – Helyi érté-
kekre épülő turisztikai szolgáltatások fej-
lesztése: szálláshely szolgáltatások kialakí-
tása, fejlesztése projektben 10 millió forin-
tos támogatásában részesült.

A közelmúltban készült el és immár kibérelhető a Csemő-Zöldhalomban, érin-
tetlen vadregényes Natura2000-es természetvédelmi terület mentén található Tü-
csöktanya Vendégház. Környékbeliek számára igényes és barátságos erdei talál-
kozóhelyet vagy rendezvényhelyszínt jelenthet a finn szaunával is felszerelt va-
donatúj vendégház, de ajánljuk családi hosszú hétvégékre, természetközeli ki-
kapcsolódásra is a Covid-biztos szálláshelyet.

a

Megnyitott a Tücsöktanya
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ézem a növényeket, figyelem a
virágzó ágak suhogását és a
gondoskodó madarakat, lepké-
ket – mindent egybevetve:
csak lassan részünk lesz idén
is a tavasz élményében. Mi-

lyen jó, hogy eddigi tudásunk szerint nincs
a növényeknek idegi érzékelése, bár
mindennek az ellenkezője is igazolódhat.
Így a kerti és vadvirágokat talán még nem
zavarja annyira össze a furcsa tavasz, mint
az embereket és állatokat. Például a meg-
szokott fecskefajok elszoknak tőlünk és fel-
tűnnek a délies vörhenyes fecskék.
A virágok azért csak szívósak, ha olykor
fagy tépázta is azokat, csak vi-
rítanak. Most inkább azt hiá-
nyolhatjuk, hogy a kórok és
vegyszerek nagyon meggyérí-
tették a háziméheket. Mintha a
vadméheknek sem tetszenének
annyira a körülmények. Ilyen-
kor megjelenik a bölcs termé-
szet helyettesítő képessége: fa-
dongók, poszméhek tűnnek fel
a kertekben is, vagy az áttelelő
lepkék végeznek beporzást is.
Már nem is egy faj tűnik fel a
gyümölcsfákon, a körtefákat bezzeg elkerü-
lik. Kevés olvasónk lehet, aki megszagolta a
körtefák virágait: finoman szólva büdös, de
a méheknek is. Viszont a méhek a nagy pol-
lenszemeket csak gyűjtik rajtuk. Egyes ro-

n
Tavaszodik…

Képekben

Akár szalmavirág is lehetne

Lepkejárás barackon

Ez nem fehér liliom…

Nyújtóznak az almaágak is
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varfajokat a körtevirág kellemetlen szaga ki-
fejezetten aktivizál – szerencsére, mert nél-

külük nem tudnánk körtét termeszteni.
Chilében az állandó levelezőtársam írta,
olyan gazdag a beporzó rovarvilág, hogy ott
egy hektár körteültetvény ad akkora termést,
mint nálunk 6-8 hektár!
A természet ilyen, amit itt elvesz, másutt
odaadja. Minálunk nagy gondot ma a ho-
mokvihar nem okoz, a fejlődési csúcsnak
számító Kínában pedig a Góbi-sivatag ho-
mokja szilícium-tüdőt okoz. A soraim elég-
gé bizonyítóak, hogy meg kell nemcsak a
világ természetét tanulni, hanem igazán
„természetül” is! Surányi Dezsőtől hallot-
tam, hogy a Zagrosz-hegység lankáin tur-
bánliliom mezők pompáznak, de azért a
kertemben is meg tudtam honosítani egy
kultúr-változatot.                  SZABÓ SÁNDOR

Fecskefarkúnak
inkább a szilva

Gondos madárka fészket hord

A Kálmán körte várja a látogatókat

Dr. Túri Judit

Teljeskörű 
fogászati szakellátás
PANORÁMA-RÖNTGEN

Bejelentkezés: 06-20-9837-632

Homokvihar Nagykőrösön 
„NEM A GÓBI SIVATAG, de nem is a
Szahara: homokvihar naplementében a Zsí-
rosban...” FARKAS LACI





it jelent ez?
Tanulóink az európai
oktatási tér megismeré-
sével nem csupán kül-
földi szakmai gyakorla-
ton vehetnek részt, ha-

nem egy életre szóló emléket is szerezhet-
nek. A program segíti őket a munkaerő-pia-
ci változásokhoz történő gyorsabb alkal-
mazkodásban, az idegennyelv-ismeret fej-
lesztésében, a továbbtanulási kedv növelé-
sében, illetve olyan kulturális és csapatépítő
élményt nyújt, amely által határokon átívelő
ismeretségek, barátságok és lehetőségek
nyílhatnak meg számukra. 
„Játszva” ismerhetik meg az általuk tanult
szakmák nemzetközi trendjeit, az új techno-
lógiákat, a legérdekesebb fejlesztéseket és
az utazás által olyan helyekre is eljuthatnak,
ahová e lehetőség nélkül soha.
Hátrányos helyzetű tanulóink tapasztalathoz
segítésére külön figyelmet fordítunk. Törek-
szünk rá, hogy mindenki számára biztosítani
tudjuk e felejthetetlen élmény lehetőségét. 

A pályázatban résztvevő iskoláink:
- Ceglédi SZC Bem József Műszaki Tech-

nikum és Szakképző Iskola
- Ceglédi SZC Közgazdasági és Informati-

kai Technikum
- Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző

Iskola
- Ceglédi SZC Szterényi József Technikum

és Szakképző Iskola
- Ceglédi SZC Unghváry László Vendég -

látóipari Technikum és Szakképző Iskola

A program segítségével diákjaink rövidebb és
hosszabb távú gyakorlatokon vehetnek részt:
- csoportos mobilitási tevékenység (2-30 nap)
- rövid távú tanulási mobilitás tevékenység

(10-29 nap)
- hosszú távú tanulási mobilitási tevékeny-

ség (30-365 nap)

Bízunk benne, hogy az utaztatások segítsé-
gével a Ceglédi Szakképzési Centrum és Is-
kolái elindulnak a nemzetközi intézménnyé
válás útján, diákjaink pedig olyan élmé-
nyekkel és tapasztalatokkal gazdagodnak,
amelyek által még nagyobbat mernek majd
álmodni.

CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

A Ceglédi Szakképzési Centrum mindig nagy hangsúlyt fektetett a folyamatos fej-
lődésre és innovációra. A Tempus Közalapítvány által közzétett akkreditációs pá-
lyázat elnyerésével a Centrumnak 2021 és 2027 között, mint akkreditált konzor-
ciumvezetőnek nyílik lehetősége Erasmus+ mobilitási pályázatok benyújtására.

m
Tanulás, utazás, élmény, Erasmus+!

Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft. GÁZKA

ZÁNOK MÁRKASZERVIZE

Tel.: 0
6-53/31

2-485 Mobil: 06-20/9713-873
www.spindelbau.hu



Lőrincz Tamás 
Európa-bajnok

MEGSZEREZTE LŐRINCZ TAMÁS negyedik
Európa-bajnoki címét a Varsóban zajló bir-
kózó Európa-bajnokságon, ahol ahogy a
Magyar Birkózó Szövetség híre fogalma-
zott: „erre nincsenek jelzők, 34 évesen
agyonverte Európát”. Az olimpiai ezüstér-
mes ceglédi sportoló 15. érmét szerezte vi-
lágversenyen technikai tussal verte meg tö-
rök ellenfelét. 

Tamás a nemzetközi birkózás egyik legna-
gyobb alakjává nőtte ki magát az elmúlt
másfél évtizedben. Eb-n ez volt a nyolcadik
érme és a negyedik aranya (2006 – 66 kg,
2013 – 66 kg, 2014 – 71 kg, 2021 – 77 kg),
összességében pedig a 14. alkalommal állhat
világverseny dobogóján.

Trial Force Kupafutam
MÁJUS 1-JÉN ZÁRT KAPUS TRIÁL VERSENYT
tartottak Cegléden a Hegeshow triál -
parkjában. Hegedűs László „Hege” így szá-
molt be a rendezvényről: „A tavalyi évben
elkezdtük megépíteni Magyarország legna-
gyobb triál parkját, amivel nagyszerűen ha-
ladtunk. Ennek köszönhetően május 1-jén
tartottuk meg az év első triál versenyét a
parkunkban zárt kapuk mögött, ahol rekord-
számú versenyengedéllyel rendelkező indu-
lót köszönthettünk. Külön említésre méltó,
hogy ez egy versenysorozat első fordulója
volt és még szervezünk további két fordulót.
Ezúton szeretnénk gratulálni a versenyzők-
nek és megköszönni a munkát mindenkinek,
aki segített a park építésében és a verseny
sikeres lebonyolításában! A verseny eredmé-
nyeit a Hegeshow weboldalon találjátok!”
A verseny következő fordulóira várják az
MTB versenyzőket, mert ügyességi kategó-
riát is indítanak, de a pandémiás helyzet
enyhülésével a nézőket is várják majd. 
Hege lapunknak elmondta: Cegléden hama-
rosan triálakadémiát indít, amelyben gyere-
keknek csoportos ügyességi kerékpáros
edzéseket tart majd a Malomtó széli pályán.

Az ország legjobb 8 
csapata között a Pityke KSE
KÖRÜLBELÜL 100 CSAPAT KÖZÜL, biztosan
a legjobb nyolc csapat között fog játszani a
nagykőrösi Pityke KSE U14-es fiú kosárlab-
da csapata májusban. „Minden kosarasnak
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ez az álma, hogy
idáig eljusson,
nekünk ez sike-
rült! Nagy vá-
rosokat és aka-
démiákat meg-
előzve sikerült
bejutni a legjobb
nyolc közé. A szí-
vünk a helyén
volt; küzdök a
könnyeimmel .
Egyszerűen fan-
tasztikus ez az
eredmény” –
mondta a mérkő-
zés után Patay Zsolt edző. „Igazi harcosok
vesznek körül. Én meg csak vezetem őket a
csatába, ahogy kell! Hajrá Pitykék!”

Ungvári Attila: Grand
Slam-arany, irány Tokió!

RAGYOGÓAN SZEREPELT KAZANYBAN a
Ceglédi VSE kétszeres Európa-bajnoki
bronzérmese: Ungvári Attila megnyerte pá-
lyafutásának első aranyérmét! Ez a siker
szinte bizonyosan olimpiai indulást ér! – ír-
ta meg a judoinfo.hu.
A 32 esztendős Ungvári Attila pályafutásá-
nak tizennegyedik IJF World Tour-érmét

szerezte meg, a 2017-es zágrábi GP-arany
mellett egy újabb arany-, öt ezüst- és hét
bronzérem van immár a gyűjteményében. Ez
a bravúr pedig szinte biztosan olimpiai in-
dulást ér számára, számításaink szerint hat
befutó helyen álló riválisát is megelőzte, az
utolsó kvalifikációs eseményen, a június 6-
án kezdődő budapesti világbajnokságon
csak extrém esetben vehetik el Ungvári
Attilától a tokiói indulás jogát.
A tizennyolcadik, egyben utolsó Európa-baj-
nokságán lépett tatamira Ungvári Miklós,
aki az olimpiai kvalifikáció szempontjából
Lisszabonban az utolsó szalmaszálba ka-
paszkodott bele, de sajnos nem sikerült a
bravúr. A negyven esztendős olimpiai ezüst-
érmes egy győzelmet követően a legjobb
nyolc közé jutásért búcsúzott a török Bilal
Ciloglu ellenében. Pedig bevallása szerint
hosszú idő után végre jó formában érkezett
a portugál fővárosba. 

A Covid legyőzte az I.
Ceglédfürdő Futófesztivált
A CEGLÉDI FUTÓ CLUB 2021. május 29-re
szervezte Cegléd város első, igazi futóver-
senyét, az I. Ceglédfürdő futófesztivált,
melyre 564-en jelentkeztek. Az ismert jár-
ványügyi szabályozás miatt azonban ezt
nem tudják megtartani – erről számolt be
Licsák Zoltán, Herczeg Tamás, dr. Bálint
Zoltán közleménye.
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Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

Cegléd Alszegi u. 35.
T.: 53-310-285
M.: 70-368-2816
furdoszobaszakaruhaz.hu

Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
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L-Dance Group 
versenysikerek

MÁJUS 8-ÁN A IV. SUNDANCE KUPÁN végre
újra volt lehetősége a nagykőrösi L-Dance
Group párosainak arra, hogy táncversenyen,
közönség előtt tudják összemérni tudásukat
más tánciskolák versenyzőivel. A sok-sok
munkával és gyakorlással teli felkészülési
időszak eredményeképp ezúttal is éremmel
tértek haza. 
Eredmények: Beregszászi Zoltán-Matuska Villő Junior II. E Hat-
tánc Országos Bajnokság I. hely, vagyis országos bajnokok 
Holló-Zsadányi Norman-Matuska Luca Gyermek II D Ny-
olctánc Országos Bajnokság II. hely, Gyermek II D Latin
kategória II. hely 

18 éves tehetség
FILEP ÁRON, A NAGYKŐRÖSI SÓLYMOK Ko-
sárlabda SE 18 éves tehetséges játékosa, aki
ebben a szezonban mutatkozott be a felnőtt
csapatban, most már játékvezetőként is bizo-
nyította rátermettségét. Eddigi teljesítményé-
nek elismerése, hogy az Országos Fiú Serdü-
lő Bajnokság (U14) döntőjének több mérkő-
zésén is szerepet kapott, majd vasárnap, a
bronzmérkőzésen is fújhatta a sípot. További
sok sikert kívánunk játékvezetőként is!






