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edves Olvasó! Egy év kihagyás után a látogatók nagy örömére újra megrendezzük június utolsó hétvégéjén a Kőrösi
Möggyfesztivált, a már számtalan sok esemény helyszíneként szolgáló Cifrakertben. Mi több, idén egy ráadásnappal bővítjük a fesztivál programját. A célunk az, hogy
minden korosztály számára kínáljunk minőségi programot, így bízunk benne, hogy június utolsó hétvégéjén az
élmények mindenkire rátalálnak Nagykőrösön.
Kezdésként 2021. június 25-én este 20.00 órakor rögtön „berobbantja” a színpadot a Magna Cum Laude zenekar, folytatásként
pedig 21.30-tól Molnár Dezső zenekara, a Zengő együttes szórakoztatja a vendégeket a Zenepavilonnál.
A fesztivál második napján, 2021. június 26-án sem hagy alább a lendület. A gasztronómia szerelmesei már a reggeli órákban nekilátnak a
finomabbnál finomabb ételek elkészítésének, melyeket délben nem
más fog zsűrizni, mint a Konyhafőnök egykori versenyzője, a Vacsorakirály című műsor műsorvezetője, Sass Dani. A főzőversenyre nagyon sok szeretettel várjuk a családok, baráti társaságok, cégek és intézmények jelentkezését. A főzőverseny részletei és a jelentkezési lap
megtalálható a www.moggyfesztival.hu weboldalon.
Az egész napos rendezvényen számtalan előadó fokozza a fesztiváli
hangulatot, többek között fellép: Csocsesz, Delhusa Gjon és a Relevé
Táncegyüttes. Élő koncertekben sem lesz hiány a Möggyfesztiválon,
szombat délelőtt a gyermekeket Tompeti és barátai fogják szórakoztatni, délután élő koncertet ad Tóth Gabi, este pedig az Apostol együttes.
A koncertek mellett helyet kap még a programok között a fesztivál
szombati napján az élő möggyes szobor, a városnéző kisvonat, a vidámpark, a Hagyományőrző játékbirodalom, és az íjászat, ezzel is kedveskedve kicsiknek és nagyoknak.
Az esti órákban 19.30-tól kezdetét veszi a Múzeumok Éjszakája, az
Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjteményben bemutatásra kerülnek a „Kincsek a padlásról Nagykőrös régészeti múltja az évszázadok
tükrében” című időszaki kiállítás tárgyai. Emellett a látogatók részt vehetnek zseblámpás tárlatvezetésen, játszhatnak közös családi játékokkal és kipróbálhatják a Muzeális Gyűjtemény szabadulószobáját is.
2021-ben ráadásnappal tesszük még felejthetetlenebbé a Kőrösi
Möggyfesztivált. A rendezvény lezárásaként az utolsó napon 2021.
június 27-én 19.00 órakor a színház kedvelőinek kedveskedünk egy
Szabadtéri Színházzal a Cifrakertben, a Lili Bárónő című színdarabot tekinthetik meg Seregi Zoltán rendezésében két felvonásban. A darabot Pesti Művész Színház adja elő olyan híres színészekkel, mint Fogarassy Bernadett, Egyházi Géza, Kalocsai Zsuzsa,
Sáfár Anikó, Borbáth Ottília, Virágh József, Gyurity István, Czető
Roland és Bodrogi Attila.
Sok szeretettel várunk minden kedves kikapcsolódni vágyó érdeklődőt
a VII. Kőrösi Möggyfesztiválra, Nagykőrösre!
Bővebb információ a rendezvényről: www.elmenyeknagykoroson.hu;
www.moggyyfesztival.hu; www.korosikultura.hu
JUHÁSZ NÁNDOR
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója
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Cegléd

Trianon emléknap zászlóavatással
Országzászlót avattak június 4-én a
Trianoni diktátum emléknapján Cegléden a Kossuth téren.

Covid-járvány miatt csak idén, a
101 éves évfordulón tudtak megemlékezni helyben is a Trianoni
centenáriumra, arra a politikai
döntésre, amellyel Magyarország
a győztesek által ránk erőltetett
békéért cserébe területe, lakossága, gazdasága jelentős
részét elvesztette, ezzel nagy
számú honfitársunk került
más nemzetek uralma alá.
Az ünnepélyes zászlóavatáson
Földi László országgyűlési
képviselő mondott beszédet.
Mint beszédében fogalmazott:
„az országzászló nem az üres
kivagyiság, nem a melldöngető, két f-fel és egy y-nal írt
hazaffyasság megnyilvánulása. De legyünk büszkék az
ezeréves magyarságunkra és
az azt kifejező zászlóra. A magyar zászló legyen politikán, ideológián, szembenálláson,
külön érdeken felülemelkedő közös érték. Jel-

képe annak, hogy sokkal több minden köt
össze bennünket, mint ami szétválaszt.”
Dr. Csáky András polgármester az országzászló állítás hagyományának hátterét mutatta be. A polgármester elmondta: „A trianoni békéről elmondható, hogy erőszakos
diktátum volt, melyet egyoldalúan kényszerítettek Magyarországra. Az idő kerekét
azonban nem tudjuk visszaforgatni, a békediktátumot nem tudjuk meg nem történté
tenni, a hatásait azonban tompitani igen. A
mi feladatunk, hogy bebizonyítsuk a világnak, hogy nekünk, magyaroknak határoktól függetlenül közös gyökereink vannak, melyek a legnagyobb vihar esetén is
megtartanak minket. A most
felavatott országzászló a
magyarok összetartozására
emlékeztet bennünket.”
Hánka Levente, a Református Nagytemplom lelkésze
és Szecsődi Péter, a Szent
Kereszt Római Katolikus
Templom plébánosa megáldotta az ünneplőket és az emlékművet. Az
ünnepi avatón a Református Általános Iskola diákjai adtak ünnepi műsort.
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Sebességmérő kamera

HOSSZÚ TÁRGYALÁSSOROZAT UTÁN véglegessé vált, hogy sebességmérő kamera kerül
kihelyezésre a Kossuth Ferenc és a József
Attila utca kereszteződésébe. – jelentette be
a közösségi oldalán dr. Csáky András polgármester. „Június 3-án bejáráson – a szakemberek segítségével – jelöltük ki a kamera
végső helyét. Az áramszolgáltató „gyorsaságán” múlik, hogy mikor helyezik üzembe a
készüléket. Bízom benne, hogy legkésőbb a
szeptemberi iskolakezdésre működni fog a
sebességmérő.” – írta a polgármester, aki azt
is hozzátette „mit tud” a telepítendő kamera:
„minden olyan funkcióval rendelkezik,
amellyel a gyorshajtókat fülön lehet csípni
és meg lehet büntetni. Sebesség, időpont,
rendszám rögzítés, az adatokat pedig egy
központi helyre továbbítja a rendszer.”

1000 „lélekemelő” szív
a kórháznak

A TOLDY FERENC KÓRHÁZAT felajánlással
kereste meg május 18-án Fodor Gusztáv református lelkész a Tisza-tavi Keresztyén
Polgári Kör egyik alapítótagja.
2021 áprilisában indították útra a Nagykunságban az „Élet.Mentés.Másként.” című
programjukat. Ennek keretében tiszteletük
jeléül 1000 darab lélekemelő szívecskét adományoztak a kórház dolgozói részére, rajtuk
bátorító, bibliai idézetekkel. A szíveket az
Abaújvári Református Egyházközség Keresztyén Manufaktúrája készítette.

Virágpalánták
a szebb városért

TÖBB MINT 4000 TŐ VIRÁGPALÁNTÁT osztott
szét az önkormányzat az idei 131 igénylőnek. Társasházak, intézmények, családi házak kertjeit és balkonokat díszítenek majd a
színes virágok, egynyári palánták és balkonnövények. A város vezetése évek óta oszt
ingyenesen palántákat. A cél, hogy minél virágosabbak, mutatósabbak legyenek a ceglédi utcák, terek, előkertek.
Pozsonyi Edina főkertész elmondta: idén a
pályázókat úgy osztották be, hogy az osztály
idősávokban történjen, de társasházak esetén, ahol nagyon sok a jelentkező, oda ki is
szállították a palántákat. A programban
résztvevők már hagyományosan a Szebb, virágosabb Cegléd verseny keretein belül mutathatják majd meg, hogy mutatnak a palánták a gondozásukban. „A tavalyi évben megpróbáltuk azt is a járványhelyzetre való tekintettel, hogy vártunk fotókat a kertekről,
balkonokról és ez nagyon jól működött, ezért
szerintem idén is bevetjük ezt. Akinek van lehetősége, az készítsen fotót és juttassa el
hozzánk elektronikus formában, ahonnan
nem kapunk fényképet, oda pedig személyesen megyünk ki.” – tette hozzá a főkertész.
cegled.hu
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Ceglédi diákok programjai
az űrállomáson

A CEGLÉDI SZENT KERESZT KATOLIKUS Általános Iskola diákjai Huszár Hunor és
Frank Bence, az Európai Űrügynökség
(ESA) és az angol Raspberry Pi Foundation
által szervezett AstroPi Mission Zero nevű
kihíváson vett részt. Az általuk készített
egy-egy program május hónap során, a
Nemzetközi Űrállomáson fog lefutni, amelyet az űrállomáson levő asztronauták is figyelemmel kísérnek az világűrben.
Az AstroPi Mission Space Lab kihívásán
vett részt Szvoren Tibor és unokatestvére
Tugyi István. A megmérettetés négy fázisból
áll. Az első lépésben egy kísérlet ötletét kellett beküldeni, kivitelezési leírással angol
nyelven. 428 induló csapatból a második szakaszba 23 ország 398 csapata jutott be. Ők
lehetőséget kaptak, hogy a kísérletüket leprogramozzák. Ehhez minden csapat kapott
egy-egy olyan felszereltségű Raspberry Pi
számítógépet, mint amin majd a programjuk
futni fog az űrállomáson. A beküldött programok elbírálása után a fiúk bekerültek azon
232 csapat közzé, akik elnyerték a repülési
státuszt (harmadik fázis). Ez azt jelenti, hogy
a Tibor és István programja 3 órán keresztül
fog futni a Nemzetközi űrállomáson. A kísérlet időtartalma alatt adatokat gyűjtenek és
képeket készítenek a Földről. Magyarországról három csapat került be a verseny
ezen szakaszába. A negyedik fázisban az űrbéli kísérletről készített beszámoló alapján
rangsorolják majd a csapatokat.

Aranylemez

ARANYLEMEZ LETT FARKASHÁZI RÉKA és
zenekara a Tintanyúl „Igazi karácsony” című albuma. – ezt a ceglédi színész-énekesnő jelentette be a közösségi oldalán.
„Most már aranylemezünk is van! Köszönjük nektek! Szerintem nem is tudnánk eltitkolni, hogy milyen boldogok vagyunk. 15
éve ezen a napon indult útjára a zenekar.
Ennél szebb ajándékot, mint a mai nap nem
is kívánhattunk volna. Végre közönség előtt
zenélhettünk. Végre zenélhettünk. Annyi
mindenkinek tartozom köszönettel az elmúlt
15 évért.” – mondott köszönetet Farkasházi
Réka a kollégáknak, barátoknak.

Áldozatsegítés
a rendőrségen

A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
és az Igazságügyi Minisztérium közötti
együttműködésnek köszönhetően a Ceglédi
Rendőrkapitányságon is rendszeresen tartanak majd fogadóórát a Kecskeméti Áldozatsegítő Központ munkatársai. A fogadóórák
célja a bűncselekmény vagy tulajdon elleni
szabálysértés áldozatainak minél szélesebb
körű tájékoztatása, igényeinek felmérése, és
annak megfelelő, mihamarabbi kezelése. Az
első fogadóórát június 7-én tartották a Kecskeméti Áldozatsegítő Központ munkatársai
a Ceglédi Rendőrkapitányság. Ezután minden második hét hétfőjén 12:30 és 15:30 közötti időintervallumban fogadják az érintetteket.
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Átadták a bringapályát

JÚNIUS 1-JÉN HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK
Cegléden a Vörösmarty téren a bringás pumpapályát, amelyre az Aktív Magyarország Program keretében nyert támogatást az önkormányzat. A beruházás során egy 120 négyzetméternyi bringafelület került kialakításra 27,6 millió
forint értékben, amely felerészben állami, felerészben önkormányzati forrásból valósult meg.
A pálya biciklivel, rollerrel, gördeszkával is
használható, a használat szabályai szerint védőfelszerelésben, sisakkal.
A bringapálya létesítése az Újváros központjának számító Vörösmarty tér koncepciózus fejlesztésének része. Károly Ferenc a körzet önkormányzati képviselője így számolt be erről:
„Fontos feladatomnak érzem a körzetünk folyamatos és állandó fejlesztését, különös tekintettel a Vörösmarty tér, mint központi rész fejlesztését. Éppen ezért is szerveztünk már sok
sok programot, a zenés-táncos rendezvényektől
kezdve, a sport rendezvényeken át a gyermeknapi programokat is.
Büszke vagyok arra, hogy nem csak Cegléden,
de még a környező településeket figyelembe véve is elsők voltunk pl. a kültéri fittness park kialakításában is itt, most pedig a bringás pumpapark kialakításában is, nincs a környéken
ilyen közterületen! Óriási élmény azt mondják,
akik már kipróbálták a pályát!
Nagyon szépen fejlődik az Újváros ezen része
is, rengeteg játszóeszköz, fitness eszköz, hinták, maszókák, ping-pong asztalok, teqball
asztal, strandröplabda pálya, foci pálya,
csúszdák, KRESZ park színesítik ezt a területet! Tisztelettel kérek mindenkit, hogy vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, a szabályokat tartsák be és a kötelező védőfelszerelésekkel használják az új pumpapályát is!”
– írta a képviselő.
Kővári Roland, aki 23 éve bmx-ezik versenyszerűen, kipróbálta a pályát, bmx-el, rollerrel és
gördeszkával is és megállapította, hogy a pálya
nemcsak nagyon jól sikerült, de hihetetlen népszerű a gyerekek körében is, viszont nagyon fontos lenne a szabályok betartása – elsőként a sisakhasználat – a balesetek elkerülése érdekében.
„Több tábla is jelzi a pálya használatára vonatkozó szabályokat, köztük a kötelező sisak

használatot. A gyerekek 3 napja használják a
pályát, de már most látható a fejlődésük, mind
stabilitásban, mind sebességben. Ez utóbbi, ha
megnövekszik a sérülés mértéke is egyenesen
arányosan növekszik egy-egy hiba esetén. Tisztelettel kérek minden szülőt, akinek a gyereke
rollerezni vagy bringázni megy, próbálják megoldani a védőfelszerelést a gyerekek számára a
saját érdekükben. Vigyázzunk magunkra és egymásra! Jó sportolást és sérülésmentes kikapcsolódást kívánok mindenkinek.”

Megnyitott a Ceglédi
Gyógyfürdő

MÁJUS 29-ÉN – HOSSZÚ IDŐ UTÁN – megnyitotta kapuit a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont fedett része a Budai úton.
„Már nyitáskor sorban álltak az emberek,
akadt olyan is, aki már 9 órától várakozott,
hogy bemenjen. A hatályos rendelet értelmében, védettségi igazolvánnyal rendelkezők
léphetnek be, amit a pénztárnál ellenőriznek.
Gyereknap alkalmából a nyitási hétvégén a
14 év alatti gyerekek ingyen fürdőzhettek, ráadásul strandlabdával, vízipisztollyal és
egyéb ajándékokkal is kedveskedtek nekik. A
fürdőzők láthatóan nagyon élvezték a kikapcsolódást és egymás társaságát, a kicsik pedig önfeledten pancsoltak, labdáztak a medencékben.” – számolt be az iranycegled.hu.
A fedett részen a szaunarészleg felújítása,
bővítése miatt még nem áll készen a fogadásra, de hamarosan ezt is használatba lehet
venni. Június 5-én nyitott a szabadtéri rész
(az új medence kivételével), a Csúszdapark
pedig június 12-től várja a vendégeket.

Újra termelői piac az
Ordass közben

MÁJUS 21-ÉN HOSSZÚ IDŐ UTÁN újra termelői piacot tartott a Köz-Tét Egyesület. Pataki Edina vezetésével 2018 óta rendszeresen
tartanak helyi gazdák, kézművesek termékeinek vásárát az evangélikus templomnál, de
a járvány miatti korlátozások okán a ceglédieknek hónapokig nélkülözniük kellett a
hangulatos rendezvényt.
Most minden eddiginél több termelővel, kéz-

művessel és a hagyományok szerint élőzenével tartották meg a termelői piacot, ahová sok
ceglédi látogatott ki, megtelt az Ordass köz.
Pataki Edina szervező lapunknak a helyszínen elmondta: jó tapasztalatuk van az árusoknak, termékeiket sokan keresik, ezzel pedig az egyesület a helyi gazdaságot támogatja. De a minőségi és egyedi termékek
mellett a baráti kapcsolatok, közösségi élmény, családias hangulat miatt is szeretik a
termelői piacot mind a termelők, mind a vásárlók. A továbbiakban havonta tervezik
megrendezni a termelői piacot, minden hónap második péntekén.

Városi gyermeknap

A NYITÁS ÓTA AZ ELSŐ NAGYSZABÁSÚ városi
rendezvényre került sor május utolsó vasárnapján a Kossuth téren. A Gyermeknap minden szabadtéri programja védettségi kártya
nélkül volt látogatható. A gyermekek szabadon futkározhattak a „Pici Pöttyös piacon”,
ahol arcfestőt, édességeket, ajándéktárgyakat
és egyéb kézműves apróságokat vásárolhattak,
az arcfestő sátorban pedig mesehősökké varázsolták őket. A szervező Kossuth Művelődési
Központ késő délutánig várta a kicsiket és nagyokat és a város 6 különböző pontján „Katicabogaras Kalandozás” kvízjátékban is részt
vehettek a családok, összesen 463 kisgyerek
keresett katicát szerte a városban. Gyermeknapon egy különleges kiállítással is megajándékozták a gyerekeket: Dr. Farkas Pálné playmobil magángyűjteményéből épített mesebirodalom is megtekinthető volt a Szabadság téri,
egykori CIB Bank kirakatában.
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Nagykõrös

Nagykőrösi Labdarúgó
Klubház átadó ünnepség!

MÁJUS 29-ÉN ADTÁK ÁT NAGYKŐRÖSÖN az új
Labdarúgó Klubházat. Dr. Czira Szabolcs
polgármester beszédében elmondta, hogy úgy
gondolja egy tartozás volt ez a beruházás,
amit régen meg kellett volna építeni, hiszen az
1950-es években épült lelátó alatti öltözők miatt már szégyenkezni kellett, azok felett már
eljárt az idő. Megköszönte a beruházáshoz kapott TAO támogatást a Duna Aszfalt Zrt-nek,
az MLSZ támogatását és elmondta: a város
önkormányzata is több mint 50 százalékos támogatásban részesítette a beruházást. „Ez a
siker a közös összefogás eredménye. Ha továbbra is így közösen, mindig azokkal össze
tudunk fogni, akik hozzá tudnak tenni a városhoz, akkor egyre sikeresebb, egyre élhetőbb és
egyre jobban szerethető lesz ez a város." A városvezető köszönetet mondott mindazoknak
is, akik a beruházás megvalósításában részt
vállaltak. A gyermekekhez, utánpótlás sportolókhoz szólva elmondta, hogy ezzel a lehetőséget biztosítják számukra, hogy jó körülmények között készülhetnek fel.
Csipő Kristóf a MozGo Nagykőrös SE elnöke beszédében a köszönet mellett hangsú-

lyozta: „lépésről-lépésre, egyik téglát a másikra helyezve, abszolút az utánpótlást szem
előtt tartva, – hiszen ők a jelen és azt hiszem
ők a jövő, – mindent meg fogunk tenni azért,
hogy ők jól érezzék magukat és a legjobb
környezetben, a legjobb minőségben sportolhassanak.”
A szalagátvágást követően a Nagykőrösi
Old Boys a Ferencváros Öregfiúk csapatával
és az Újpesti Legendákkal mérte össze az
erejét egy barátságos mérkőzés keretében. A
délután harmadik meccse igazi gálamérkőzés volt a Fradi öregfiúk csapata és a Dózsa
legendái között.
Az eseményen a gyermekeket focihoz kapcsolódó játékok várták. Az utánpótlás sportolókat egyenpólókkal ajándékozták meg.
Dr. Czira Szabolcs polgármester a Nagykőrösi Old Boys csapatnak erre a napra készített egyenmezeket és szereléseket adott át.
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Püspökszentelés

PÜNKÖSDHÉTFŐN, MÁJUS 24-ÉN, Nagykőrösön került sor a Dunamelléki Református
Egyházkerület ünnepi püspökszentelésére.
Egyházvezetők, állami képviselők, a család és
a barátok, tisztelők szép számmal köszöntötték Balog Zoltán felszentelt püspököt. A Magyarországi Református Egyház püspöki karának képviseletében Fekete Károly debreceni püspök köszöntötte Balog Zoltán püspököt.
Az istentisztelet keretében köszöntőt mondott
Fabiny Tamás Magyarországi Evangélikus
Egyház elnök-püspöke, Erdő Péter bíboros
esztergom-budapesti érsek, Veres Sándor

dunamelléki főgondnok, Bogárdi Szabó
István korábbi dunamelléki püspök, valamint
Kövér László, az Országgyűlés elnöke is.
Az istentiszteletet követő szeretetvendégségen
Kondor Péter, a Magyarországi Evangélikus
Egyház püspöke, Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek, Marton Zsolt váci megyéspüspök, Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes köszöntötték Balog Zoltánt.
Najla Kassabnak, a Református Egyházak Világközössége elnökének köszöntő szavait Kardos Ábel egyházkerületi tanácsos, püspöki titkár
tolmácsolta. A felszentelt püspököt a család részéről fia, Balog Ádám köszöntötte, az ünnepi
istentiszteletnek otthont adó Nagykőrös polgármestereként Dr. Czira Szabolcs, a nagykőrösi
református gyülekezet részéről Szabó Gábor vezető lelkipásztor köszöntötte Balog Zoltánt.
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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

Újjáépül a 4601-es út

EGYEZTETTEK, MAJD HELYSZÍNBEJÁRÁSSAL
egybekötve tekintette meg a 4601-es út újjáépítését dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös polgármestere és Magyari László, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei igazgatója.
Magyari László a fejlesztés kapcsán adott
interjújában Nagykőrösről az M5 irányába
tartó szakasz kapcsán elmondta: „a terület át
van adva a kivitelezőnek munkavégzésre, és
projektektől függően 100-160 nap az átfutási
ideje, legkésőbb októberre a projektek elkészülnek. Két réteg aszfaltréteget kapnak ezek
a szakaszok, új padkát, a vízelvezetés miatt
árok- és növényzetrendezés lesz, egy nagyon
kulturált, esztétikus és emellett tartós, növelt
teherbírású pályaszerkezetet építünk. Úgy

Újra nagykőrösi vásár

MÁJUS 30-ÁN VASÁRNAP ÚJRA ÉLVEZHETTÉK
az érdeklődők a nagykőrösi vásárt. Az
Orbán-napi Országos Állat és Kirakodó vásáron, kellemesen meleg időben
nézelődhettek, válogathattak a temérdek
kínálat közül a vásárlók. A vásárban a
különböző virágok,
növények kedvelői,
a kisállat és a baromfi állatok leendő
tulajdonosai, az éte-

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.

gondolom, mind komfortérzetben, mind tartósságban nagyon nagyot lépünk előre. Ennek a velejárója, hogy forgalomkorlátozásra
számítani kell, főleg jelzőtárcsás forgalomkorlátozás várható félpályás pályazárral.”
lek szerelmesei és barkácsolás mesterei egyaránt bőséges kínálatokból vásárolhattak.
Nagykőrösön évente 10 alkalommal rendeznek országos vásárt.
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Abony

Beruházások tervezés alatt

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI programjával és a társadalmi egyeztetésre közzétett pályázati lehetőségekkel összhangban több területen is megkezdődött az előkészítő munka. Jelenleg a legfontosabb feladat, hogy a
már kialakított fejlesztési koncepció
mentén rendelkezésre álljanak azok a
tervek, műszaki dokumentációk, melyekkel sikeresen pályázhat a város.
Pető Zsolt polgármester az intézményvezetőkkel és az önkormányzati tulajdonú cégekkel ismertette a legfontosabb fejlesztéseket: „A 202127-es uniós fejlesztési ciklusra készülünk.
Az előző pályázati időszakokban a KözépMagyarországi Régión kívül az összes többi
megye, régió részesülhetett a regionális fejlesztési forrásokból. Ezekből akkor kimaradtunk. Mostanra azonban a Fővárosról levált Pest megye, így önálló fejlesztési régióként várjuk az idén megnyíló új támogatási
időszakot. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP Plusz) számtalan lehetőség nyílik majd terveink megvalósítására. A fejlesztési lehetőségek között
elsőbbséget élvez a helyi gazdaság erősítése,
melynek keretében újabb lendületet adhatunk az Abony Üzleti Parknak és újabb üzleti, ipari területeket nyithatunk Abonyban.
A képviselő-testület a Szeretlek Abony
Program elfogadásával kijelölte azokat a területeket, melyek fejlesztését rövid-, és középtávon különösen fontosnak ítélte. A célok kitűzését követően számtalan előkészítő
lépést kellett és kell megtennünk. Tervezői
egyeztetéseket végzünk, műszaki dokumentációkat és tanulmányterveket készíttetünk,
de vannak olyan területek, ahol már az en-

gedélyes tervek készítése van folyamatban.
Az előkészítési munkák keretében egyeztetéseket folytatunk a megyei területfejlesztési programmal való összehangolás érdekében és szakértői megbeszéléseken veszünk
részt. Bízunk benne, hogy hamarosan megnyílnak a várva várt pályázati lehetőségek és
a városi projektek elindulhatnak a konkrét
megvalósítás felé.” – mondta a polgármester. Részletek: www.abony.hu

Utak épülnek

A TAVALYI ÉVBEN MART ASZFALTOS technológiával a Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft több utat is épített Abonyban. A
jelek szerint a műszaki kivitelezés jól sikerült, az utak tartósaknak bizonyultak. Június
második felében a Bitunova korszerű gépei
ismét felvonulnak Abonyban, ezúttal meleg
aszfaltos technológiával készítenek utakat a
városban.
Május 14-én került sor a munkaterület kivitelező részére történő átadására. Pető
Zsolt polgármester irodájában folytatott
megbeszélést a cég képviseletében jelen
lévő Pásztor Jenővel (képünkön). A találkozón részt vett a DAKÖV Kft, az
ABOKOM Kft munkatársa, valamint a
műszaki
ellenőr,
Kovács Ferenc. Csiga-Bagdács Klára,
az Abonyi Polgármesteri
Hivatal
munkatársa lapunknak elmondta, hogy
egy sikeres pályázatnak köszönhetően épülhetnek meg
az utak Abonyban.
Összesen 40 millió
forintot nyert el a település, ami mellé mintegy 19,5 millió forintos önerőt rendelt az önkormányzat. Így a
beruházás összértéke csaknem 60 millió forint. A projekt keretében jó minőségű meleg
aszfaltos technológiával készült utakat épít a
Bitunova Abonyban. A munkát a cég közbeszerzési eljárás után kapta meg. A munkálatok június 21-én kezdődnek meg.
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Szeretettel várja vendégeit
az abonyi strand!

KEDVEZŐ JEGYÁRAKKAL, CSALÁDIAS környezetben, árnyat adó fákkal, finom étkekkel, kristálytiszta vízzel, úszó, gyermek és
melegvizes medencékkel, szauna szolgáltatással várja kedves vendégeit az Abonyi
Termál- és Strandfürdő. Csobbanjon nálunk!
A hatszázharminc méter mélyről kinyert,
negyvennégy Celsius-fokos természetes meleg víz ásványvíz minősítéssel rendelkezik,

Megnyitott a Parkerdő!

MÁJUS 17-ÉN MEGNYITOTT AZ ABONYI Parkerdő, mely sok szeretettel várja látogatóit. A
közösségi parkban nem kell védettségi igazolvány, ugyanakkor kérik, hogy a felnőtt
vendégek – nem családtagokkal – mindenképpen tartsák be a távolságtartás szabályait a létesítményben. A Parkerdő reggel 8 órától alkonyatig várja a látogatókat. Nagyon
szép lett a közadakozásból megépített játszótér és hamarosan a közmunka-programban épülő erdei iskola házikója is teljesen elkészül. A parkerdőt viharos szélben látogatni nem ajánlatos, azt el kell hagyni. A területre kutya bevihető amennyiben a gazdi
gondoskodik a kutyaürülék összeszedéséről.
A létesítmény nem „csupán” egy parkerdő,
hanem annál lényegesen több, hiszen: rendezvények helyszínéül is szolgálhat, a futókörrel
kiváló sportolási lehetőséget kínál. A Parkerdő a család minden tagjának nyújt programle-

és hűtés után, vegyszeres kezelés nélkül kerül az ülőmedencébe.
Nyitva tartás: Hétfő – péntek
• 600-800 óráig úszóbérlettel rendelkezők
• 800-1200 úszótanfolyamosok, egyesületek
• 1200-2000 fürdővendégek számára biztosított idősáv
• 1800-2000 óráig úszóbérlettel rendelkezők
Szombat – vasárnap:
• 600-1000 óráig úszóbérlettel rendelkezők
• 1000-2000 fürdővendégek számára biztosított idősáv
• 1800-2000 óráig úszóbérlettel rendelkezők
Szaunázzon Ön is az abonyi strandon!
Szaunajegy 900 Ft/fő, szaunával kombinált
belépőjegy: 2000 Ft/fő! Családok jelentkezését is várjuk! Részletekről kérjük, érdeklődjön jegypénztárunkban! (53) 360 158
Strandárak: Gyermek 3 éves korig ingyenes,
gyermek 3-6 évig 650 Ft, diák, nyugdíjas
900 Ft, felnőtt 1300 Ft, családi (2 felnőtt, 2
gyermek) 3800 Ft/család
A strand a vonatkozó kormányrendelet értelmében felnőttek esetében csak védettségi
igazolvánnyal látogatható.
Részletek az intézmény facebook oldalán!
hetőséget, hiszen a kicsiket egy szép új, közadakozásból épült játszótér várja. Szépen tisztán tartott vizesblokk épült a tavalyi évben a
közfoglalkoztatási program keretében. A tisztás alkalmas rendezvények megtartására. Tavaly nyársaló helyek épültek társadalmi munkával, valamint szaletlik is kihelyezésre kerültek. Tűzifa, vízvételi lehetőség rendelkezésre
áll. A létesítmény a Bajtárs utcában található.

Régi mesterségek emlékei

AZ ABONYI LAJOS MŰVELŐDÉSI HÁZ,
Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely május 15én az országos közművelődési nyitónaphoz
csatlakozva tárta ki kapuit a látogatók előtt. A
szoljon.hu oldalon jelent meg interjú az intézmény munkatársával Jandácsik Pállal, aki
elmondta: a szombati nyílt nap keretében
szakköreikbe tekinthettek be az érdeklődők,

Népdalos könyv készül

ABONY VÁROS ÚJABB, HIÁNYPÓTLÓ, kulturális
örökségvédelmi kiadványa készül el 2021-ben.
Az Abonyi Tarkaborjú Hagyományőrző, Kulturális, Turisztikai Egyesület Csányi Sándor elnök kezdeményezésével sikeres pályázatot nyújtott be prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere részére, melynek eredményeként megvalósulhat településünk első, saját
népdalait tartalmazó kottáskönyve.
A kötet megjelenése 2021. második félév-

de a falumúzeumba is bárki ellátogathatott.
„A kiállítóhelyen a zárva tartás
idején lebontották a rádiózás
múltját bemutató időszaki tárlatot, melynek helyére az eredeti
kiállítás emlékei kerültek vissza.
A bejárathoz közeli teremben így
ismét az abonyi mezőgazdasági
létformával
ismerkedhetünk
meg, a helyszínen az állattenyésztés, a szőlőtermesztés és a
bortermelés jellegzetes eszközeit mutatják be. Az épület felső szintjén a régi
mesterségeké a főszerep. Itt elsősorban a kötélgyártás és a lószerszámkészítés eszközeit lehet megtekinteni, de felfedezhetünk egykori
konyhai emlékeket, disznóvágási kellékeket
is.” – számolt be Jandácsik Pál, aki elmondta:
az intézmény keddenként 9 és 13 óra, csütörtökönként 13 és 17 óra, míg szombatonként
szintén 9 és 13 óra között várja a hagyományos mesterségek iránt érdeklődőket.

ében várható, melynek eredményeként oktatási segédanyagként, helytörténeti emlékként
válik felhasználhatóvá és nem utolsó sorban
hatalmas emlék lesz mindazok számára, akik
e kötet megjelenésével újra hallhatják köztünk már nem lévő egykori rokonaik, barátaik énekhangját több évtized távlatából.
A kiadványban szerepelnek jelenleg is köztünk lévő énekeseink, akiknek helyi vonatkozású népdalait 2020-ban rögzítette Terék
József népzenekutató, Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense, a kiadvány szerkesztője.
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Csemõ

Virágpalánta „erdő”
Csemőben

MEGÉRKEZTEK A MEGRENDELT EGYNYÁRI
virágaink – összesen 18 000 tő palántát fogunk az elkövetkező napokban kiültetni a
közterületeinkre. – számolt be dr. Lakos
Roland csemői polgármester.

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

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

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

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

Halad a csemői
bölcsőde építése

„EGYSZERRE DOLGOZNAK A FESTŐK, burkolók, villanyszerelők és a kőművesek is az
építkezésen. Az „öreg” kívülről megkapta a
szigetelést és a hálót is, belülről a gipszkarton vázak között most a villanyszerelők, a jövő héten már a gépészek is érkezhetnek. Az
új épületrészen
megkezdődött
a falazás és a
tervek szerint a
jövő héten már
a födém is a
helyére kerül.”
– adott hírt a
minibölcsőde
építéséről dr.
Lakos Roland
polgármester.

Ovizsaru

A CSEMŐI NEFELEJCS OVISOK MÁR nagyon
várták az óvoda zsaruját. Az udvarra hívták
meg az Ovizsarut, aki a biztonságos közlekedésről mesélt a gyermekeknek. Sokan már
kerékpároznak az óvodás csemeték közül,
így a kerékpáros közlekedésről és a kötelező
tartozékokról tartott előadást a csemői körzeti megbízott.
(Cegléd Városi Baleset-megelőzési Bizottság)
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Kocsér

Állandó háziorvos érkezett

JÚNIUS 1-TŐL DR. SOÓS ANNAMÁRIA személyében ismét főállású háziorvosa van
Kocsérnak. A doktornő nagy tapasztalattal a
háta mögött,
12 év belgyógyászati osztályos munka
és 14 év
nagykőrösi
háziorvosi
munka után
veszi át több
év helyettesítés után a
megüresedett
kocséri felnőtt
és gyermek háziorvosi körzetet. – jelentette
be az örömhírt Hriagyel Csaba polgármester. Hozzátette ezzel egy sokéves átmeneti
állapot zárul le és a főállású háziorvos a körzetében lakókat megismerve hatékonyabban
tudja majd a háziorvosi teendőket elvégezni.

Beruházások

BEFEJEZŐDÖTT A KOCSÉR ÉS NAGYKŐRÖS
közötti út első, Kocsér területére eső 3,3 kmének felújítása. A műszaki átadás folyamatban van.
A két település határán tartó útfelújítási
munkák folytatódnak Nagykőrös irányába
további 1,5 km-es szakaszon.
Hamarosan felkerül a tető a kocséri orvosi
szolgálati lakásra. A tetőszerkezet építésével

párhuzamosan folynak a belső villanyszerelési és épületgépészeti munkák.
A beruházásokat Földi László országgyűlési képviselő, Hriagyel Csaba polgármester
és Gévai Imre önkormányzati képviselő is
megtekintette.

Hagyományőrző
kézműves vásár

MÁJUS 29-ÉN SZOMBATON ISMÉT megrendezésre került a Kutyakaparó csárdánál a már
hagyományossá váló kézműves vásár, a
kocséri önkormányzat támogatásával Tukacsné Horkai Ágnes szervezésében.
Az idei évben a hatályos rendelkezések miatt
elmaradtak a műsorok, de a betyárok most
sem lettek hűtlenek a rendezvényhez: szép
számmal eljöttek, hogy jelenlétükkel, áruikkal színesítsék a vásári forgatagot. Volt ostor
csapkodás, helyben sült tepertő, evés-ivás,
bicska vásár, házi sütemények, kürtős kalács,
hímzett terítők, bőrműveseken át sok minden.
Tiszteletét tette a találkozón „az ország leghíresebb és legügyesebb” kalaposa, a „Viszkis”
Ambrus Attilától vásárolhatták meg a kilátogatók saját kezűleg készült kézműves termékeit, Kalla Pál kádártól pedig a helyszínen
leshették el a hordókészítés mesterségét.

Őshonos fákat ültettek

„GYÖKEREIMET ELVÁGTÁK ÚJAT KELL keresni” - Szarvas József színművész mottójának jegyében a Kocsér Községért Alapítvány a Helytörténeti Gyűjtemény kertjében
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Játszótér
átadás Kőröstetétlenen

a Kárpát-medencei őshonos gyümölcsfáiból
Szarvas József támogatásával az Őrségben
létrehozott Tündérkertből kapott 22 gyümölcsfát ültetett el. „Van közöttük: Lószemű
szilva, Pirosló bőralma, Rétes alma,
Szomolyai cseresznye, Búzával érő körte,
Magvaváló nagy kék szilva, Irsai naspolya.
Így majd gyermekeink, fiataljaink, a község
lakossága megismerkedhet ük- és szépanyáink idejében termett gyümölcsfajtákkal.” –
számolt be a polgármester, Hriagyel Csaba
a közösségi oldalán.

GYERMEKNAPRA időzítve
adta át Kőröstetétlen Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében megvalósult játszóteret. Jelenleg kiépítésre került egy több funkciós játszóvár és egy háromfunkciós hinta. De ezzel még
nem fejeződött be a játszótér építése, hisz a közeljövőben a Gerje-patak
felé bővülve az önkormányzat tervei között szerepel a játszótér bővítése
és még több játszótéri
elem kerül kiépítésre, mint
pl. libikóka, kötél piramis.
Hamarosan megépül a
kőröstetétleni grund, ahol
kézilabda és kosárlabda
pályán sportolhatnak a
kőröstetétleni lakosok és az idelátogatók.
Pásztor Imre polgármester távollétében Farkas
Béláné képviselő vágta át a szalagot, majd a
gyerekek birtokba vették a játszóteret. A délelőtt folyamán, játék, tánc, sportvetélkedő szórakoztatta a gyerekeket. Ezen kívül palacsintával, gofrival, üdítővel, édességekkel kedveskedett az önkormányzat a kicsiknek és szép
könyvek is kiosztásra kerültek.

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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Nyársapát

Trianoni megemlékezés

JÚNIUS 4-ÉN TARTOTTUK TRIANONI megemlékezésünk, melyet megtiszteltek jelenlétükkel Földi László országgyűlési képviselő,
Kis Miklós polgármester, dr. Bicskei
Krisztina jegyző, a képviselő-testület tagjai,
az intézmények és a civil szervezetek vezetői is.
Földi László országgyűlési képviselő úr
köszöntőjében elsősorban nem az 1920. június 4-i eseményekről beszélt, hanem arról, hogy merjünk büszkék lenni magyarságunkra, a magyar zászlóra. Ezt követően
Tóth Tibor alpolgármester úr mondta el
emléknapi beszédét. A pozitív értelemben
vett nemzeti, lelkiséggel átitatott beszédében kiemelte a gyerekeket, azt, hogy meg
kell tudniuk az igazságot erről a szégyenteljes diktátumról. A Trianoni békeszerződést 1920. június 4-én 16 óra 32 perckor
írták alá. Ennek emlékére megkondult
templomunk harangja, így is emlékeztünk
erre a tragikus időpontra.
A rendezvényen a Nyársapáti Népdalkör katonadalokat adott elő, Licsné Dobos Anikó
trianoni emlékdalt énekelt, a diákok pedig
Babits Mihály: Csonka Magyarország című
versét adták elő. A Trianoni Emlékmű talapzatán végül koszorút helyezett el Nyársapát
Község Önkormányzata, a helyi intézmények, és a civil szervezetek képviselői.
NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA

Aranydiplomás pedagógus

A MAGYAR OKTATÁS ÉS MŰVELŐDÉS szolgálatában kifejtett értékes szakmai tevékenysége
elismeréseként a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa arany díszoklevelet adományozott Pataki Istvánné Terikének az oklevele megszerzésének jubileuma alkalmával.
Terike biológia-földrajz szakos általános iskolai tanárként végzett a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon 1971. június 21-én. Évtizedeken át munkálkodott a község felnövekvő nemzedékeinek nevelésében, közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását. Munkája elismeréséül Nyársapát Díszpolgára címet kapott. Arany diplomájához szívből gratulálunk, és nagyon sok boldogságot, jó
egészséget kívánunk.
KIS MIKLÓS polgármester
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Jászkarajenõ

Elindult a lovasoktatás

2021. június 1-től várja fiatalos lelkesedéssel és hozzáértő személyzettel a lovagolni vágyó kezdőket, újrakezdőket
és haladó lovasokat a Jászkarajenői
Lovascentrum.

lovas komplexum, ahogy arról
korábban is hírt adtunk, 2020 és
2021 között épült mintegy 245
millió forint összegű nemzeti
forrásból, a Kedvezményezett
Települések Gazdaságélénkítő
Programja keretében a Belügyminisztérium
támogatásával. A beruházás részeként többek között egy fedett lovascsarnok, lószállások, oktatóterem és kiszolgáló helyiségek
kialakítására került sor.
Lovardánk 7 hektáros területen kültéri és fedett oktatópályával várja a látogatókat, így
bármilyen időjárás esetén lehetőség van az
órák megtartására, a 18. év alatti lovasok kí-

sérői pedig kedvezőtlen időben fedett helyen várakozhatnak.
Lovas oktatásra vasárnap kivételével a hét
minden napjára be lehet jelentkezni, a járványhelyzetre tekintettel ugyanakkor előzetesen telefonon szükséges egyeztetni az oktatókkal. Annak érdekében, hogy a korlátozások ellenére az érdeklődők megismerhessék a lovardát, és kedvet kapjanak a lovag-
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láshoz, a Lovascentrum június 26-án
szombaton nyílt napot tart.
A lovaglás, lovasoktatás mellett jelenleg a
pusztakocsikázás érhető el szolgáltatásként,
illetve igény esetén csoportok oktatására is
lehetőség van, továbbá nyári lovastáborok
szervezése is tervben van. A lovas szolgáltató tevékenység mellett a későbbiekben akár
lovak bértartására is lehetőség lesz, mivel a
rendelkezésre álló lóboxok – bár korlátozott
számban – de erre is lehetőséget teremtenek.
Az Önkormányzat, illetve a Lovascentrumot
üzemeltető Jászkarajenői
Szolgáltató Nonprofit Kft.
a későbbiekben mind kapacitásában, mind funkcióiban tovább kívánja bővíteni a létesítményt, igazodva a település lovas hagyományaihoz és a fogathajtó
versenyek szervezése terén elért korábbi eredményeinkhez. A végső cél az,
hogy a Jászkarajenői
Lovascentrum komplex
kikapcsolódást garantáljon
az egész családnak, azáltal, hogy időszakos rendezvényekkel, például hétvégi családi napokkal várja majd a kikapcsolódni
vágyókat, ahol a színvonalas lovas programokon és
a lovagláson kívül egyéb
sportolási lehetőség – szabadtéri foci- és kosárpálya
– állatsimogató, színpadi
műsorok, népi játszótér,
hagyományos bográcsos
ételek és food truck is várják az ide látogatókat.
Részletesebb információk megtekinthetőek a
www.jaszlovascentrum.hu weboldalon.
dr. Svircevic Nikola
ügyvezető

Jászkarajenői Szolgáltató
Nonprofit Kft.
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Újszilvás

Emlékkönyv készül

AZ ÚJSZILVÁS FENNÁLLÁSÁNAK 70. évfordulója alkalmából készült helytörténeti emlékkönyv
nyomdai munkálatai megkezdődtek és várhatóan egy hónap
múlva már az
olvasókhoz kerülhet.
Több
mint egy éves
kutatómunka, levéltári anyagok
tanulmányozása,
rengeteg interjú
és terepszemle
eredményeként
született meg a
könyv, tizenöt
különböző szerző munkája révén, huszonegy tematikus fejezetben bemutatva a település történetének kiemelkedő eseményeit.
A kiadványt egy nyilvános könyvbemutató
alkalmával mutatják be a szerzők, akik a kötetet ajánlják „mindazok számára, akik Újszilváshoz való személyes kötődésük, származásuk és családi kapcsolataik folytán
vagy egyéb érdeklődésük miatt szeretnék
megismerni a település történelmét, s ezáltal
is megőrizni annak múló emlékeit.”

Nyit az uszoda

VÁRHATÓAN PÁR HÉTEN BELÜL megkezdi üzemelését az új, modern újszilvási uszoda. – számolt be közösségi oldalán dr. Petrányi Csaba
polgármester a munkálatok utolsó szakaszáról.
„Május elejétől a medencék és a vízforgató
rendszer fertőtlenítése és vízzel való feltöltése megtörtént, most folyamatos vizsgálatok
és felügyelet mellett folyik a kivitelezési próbaüzem. A medencék próbaüzeme arra hivatott rámutatni, hogy a létesítmény rendeltetésszerű működése mellett kiderüljenek azok
a hibák, melyek még javításra szorulnak.
Nagy feladat volt az uszoda területén lévő kút javítása is. Sajnálatos módon a kút behomokolt, az

első körben bruttó 5,5 millió forintért elvégzett
kompresszorozás, kameráztatás és fertőtlenítés
nem vezetett eredményre. Eltűnt a szűrőkavics
nagy része, ezért újraszűrözésre, újrakavicsolásra volt szükség, melyet a VIKUV AQUA munkatársai végeztek el bruttó 10,5 millió forintért,
eredményesen. A kút beüzemelésével megindul
az uszoda valódi próbaüzeme, így a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg tudjuk kérni.
Emellett elkezdődött az épület magastetőjének
építése, mely elkészülte után befejeződik az
épület külső színezése is. A magastető beépítésével további 400 négyzetméter hasznos területtel fog rendelkezni az intézmény, ami később
pályázati támogatással konferenciateremként,
valamint fitnesz- és konditeremként fog funkcionálni az Önkormányzat tervei szerint. A
magastető elkészültével a használatbavételi engedélyt is meg tudjuk kérni a hatóságtól.
Mindezek után az uszoda ünnepélyes keretek
közötti átadására fogunk készülni, ahova szeretettel várunk minden újszilvási lakost, hogy
megismerjék ezt a csodás kis létesítményt.”
– zárta beszámolóját a polgármester.

Futópálya

FUTÓKÖR LÉTESÜLT ÚJSZILVÁSON – erről
dr. Petrányi Csaba polgármester tájékoztatta
a lakosságot a település közösségi oldalán.
„Örömmel újságolom a lakosságnak, hogy a református egyház beruházásában elkészült az új,
300 méter hosszú, 2 méter széles, rekortán borítású futókör az újszilvási tűzivíztározó körül. A
beruházás értéke mintegy 25 millió forint. Ezúton is köszönöm a református egyháznak, hogy
gazdagította településünket egy ilyen fejlesztéssel annak érdekében, hogy gyermekeinknek minél több és komfortosabb sportolási lehetőséget
biztosítsanak. Az iskolások mellett a futópályát
a lakosság is bátran használhatja, az előírt pályahasználati szabályok szigorú betartása mellett! Arra kérek mindenkit, hogy vigyázzunk
együtt értékeinkre!” – írta a polgármester.

TÁJÉKOZTATÓ

A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást azonosító matricás rendszerről

A DTkH Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot,
hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.)
Korm. rendeletnek való megfelelés miatt, a
hulladékkezelési- és szállítási szolgáltatás
minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében szolgáltatási területén több lépcsőben, matricás
rendszer kerül bevezetésre.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számlával együtt kerülnek postázásra a 2021. évre érvényes matricák a nyilvántartásban szereplő, aktív szolgáltatással
rendelkező Ügyfeleink részére.
Az ingatlanhasználók a matricán szereplő
adatok ellenőrzését követően, amennyiben
annak tartalmát helyesnek találják, a kézhezvételtől számított 30 napon belül azt a
gyűjtőedényre jól látható módon kötelesek felragasztani.
A 4 gyűjtőedénynél többre szerződött ingatlanhasználó terjedelmi okokból nem a számlával együtt, hanem közvetlenül a közszolgáltatótól kapja meg – szintén postai úton –
a matricákat.
A rendelkezés az egyedi gyűjtőedényt használó 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 űrtartalom (liter) és a használt edényzet űrtartalma között,
• a kapott matricán szereplő adatok nem
megfelelőek,
• vagy társasházi ingatlantulajdonos (közös
edényzetet használók) egyedi matricát kapott
kérjük jelezze azt a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, és a jogosultság, és adategyeztetést
követően szükség szerint pót matricát kap.

A szolgáltatás igénybevételében történő változás (ingatlan adás-vétel, új bejelentés stb.)
esetén a matricát a közszolgáltató ügyfélszolgálata biztosítja.
A matrica tehát egyértelműen azonosítja a
szolgáltatást jogosan igénybe vevőt, valamint 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) méretének és a matricán szereplő méretnek
egyeznie kell!
Fentiek alapján amennyiben eltérés mutatkozik:
- vagy a gyűjtőedényt szükséges cserélni a
számlán szereplő űrméretűvel megegyezőre,
- vagy a számlázandó litermennyiség módosítása szükséges az alkalmazott űrméretű edény litermennyisége szerint.
A megfelelő űrtartalmú edényzet beszerzéséről/cseréjéről az Ingatlantulajdonos
köteles gondoskodni. A számlázandó litermennyiség módosítása miatt forduljon
a közszolgáltatóhoz.
Szín tekintetében mérettől függetlenül a fekete, zöld, barna az általánosan elfogadott
kommunális hulladék gyűjtésére!
Felhívjuk a figyelmet, hogy azon ingatlanhasználók, (beleértve a gazdálkodó szervezeteket is) akik a közszolgáltatást jogosulatlanul veszik igénybe – azaz matricával nem
rendelkező gyűjtőedényt helyeznek ki a
gyűjtési napon – a gyűjtőedény tulajdonosának vagy használójának beazonosítását követően jogosult a közszolgáltató hetente legalább egy alkalommal a hulladék gyűjtését
vélelmezni, és azt az NHKV Zrt. felé jelezni a közszolgáltatási díjról szóló számla kiállítása 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
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Pedagógusnap

Június 4-én a Ceglédi Tankerületi Központ Hidvégi Lajos termében köszöntötték a Pedagógus nap alkalmából a
tankerület iskoláinak tanárait, tanítóit.

nline közvetítéssel kiegészítve és
a jutalmazottak, valamint a szereplők személyes jelenlétével
zajlott a rendezvény. Átadásra
kerültek a kiváló pedagógus díjak, az innovatív pedagógus díj,
valamint a miniszteri oklevelek. A rendezvényen Földi László országgyűlési képviselő mondott beszédet és Fodor Gábor tankerületi igazgatóval együtt átadták a díjakat. A
rendezvényen Neked írom a dalt címmel diák-rajz kiállítás is nyílt. A Ceglédi Tankerületi Központ iskoláinak tanulói Presser
Gábor (LGT) dalától inspirálva készítettek
rajzokat, amely a tankerület előadótermében
megtekinthető.
A Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetésben részesült Balog Mónika (Sülysápi
Móra Ferenc Általános Iskola).
Nyugdíjba vonulása alkalmából pedagógus
szolgálati emlékérem kitüntetésben részesült
Dr. Nagy Gáborné (Ceglédberceli Eötvös
József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola).
Ceglédi Tankerületi Központ Kiváló Pedagógusa elismerésben részesült: Benéné
Egedy Erika (Somogyi Imre Általános Iskola, Abony), Komjáti Zoltánné (Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola), Nyergesné Radnóti Hajnalka
(Weiner Leó AMI, Nagykőrös). A Ceglédi
Tankerületi Központ Innovatív pedagógusa
díjban részesült Gulyás Anita (Nagykőrösi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola).
Külön köszöntötték Andrási Istvánt
(Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógype-

dagógiai és Módszertani Intézmény, Óvoda
és Általános Iskola), aki 2020-ban vonult
nyugdíjba, ebből az alkalomból Németh
László–díjban részesült. A Pedagógiai Új Dimenziói című pályázat nyerteseit – Lesóné
Kónya Mónika Éva (PMPSZ Érdi Tagintézménye), Herbainé Szekeres Erika (PMPSZ
Gödöllői Tagintézménye) is köszöntötték,
valamint Antalné Petrovics Erikát (Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola)
25 éves intézményvezetői munkájának elismeréseként.
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Kincsek Pest megyéből

JÚNIUS 19-ÉN NAGYSZABÁSÚ RÉGÉSZETI kiállítás nyílik Kincskeresés, kaland, tudomány. Közösségi régészeti projektek Pest
megyében címmel a Ferenczy Múzeumban.

Összefognak a klubok

MÁJUS 28-ÁN AZ ABONYI VÁROSHÁZA dísztermében tartott sajtótájékoztatót az Abony
KC, a Ceglédi KKSE,
valamint a Törökszentmiklósi KE. A
rendezvényen a csapatok vezetői és a
média
képviselői
mellett részt vett Pető
Zsolt polgármester is.
A sajtótájékoztatón
bejelentették, hogy a
három csapat összefog annak érdekében,
hogy egy klub színei-

Lapunkban többször adtunk hírt
a M4-es út építéséhez kapcsolódó régészeti feltárások
eredményeiről,
a leletek most
megtekinthetők
lesznek a kiállításon,
köztük egy avar kislány mellboglár párja és
az albertirsai avarkori temető más kiemelkedő leletei is.
2017-ben a Ferenczy Múzeumi Centrum
munkatársai megelőző feltárást végeztek
Albertirsán az M4 gyorsforgalmi út nyomvonalán, ahol egy 76 sírból álló avar kori temetőrészlet került elő. Az ásatások során
majdnem 30 önkéntes és hivatásszerű fémkeresős segítette a múzeum munkáját.
A temető késő avar kori részének egyik kiemelkedően gazdag temetkezése egy 4,5–5,5
év körüli kislány sírja, akit egy pár gyöngycsüngős fülkarika mellett egy tojással, több
mint 60 darabos, rendkívül változatos színű és
formájú, több soros gyöngy nyaklánccal, valamint a képen látható mellboglár párral engedtek végső útjára. A mellboglárok valamilyen
felső ruházatot, feltehetően köpenyt fogtak
össze. Ez a tárgytípus kizárólag nők, illetve leánygyermekek sírjaiból kerül elő.
JÁSZBERÉNYI MÓNIKA – Ferenczy Múzeumi Centrum

ben közösen versenyezzenek az utánpótláskorú versenyzők. Így minden esély megvan
arra, hogy az NB I-ben játszhassanak a tehetséges fiatalok.
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Lelkiismeretlen
nevelőszülő

A CEGLÉDI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG vádat emelt
egy nő ellen, aki súlyosan veszélyeztette egy
nála elhelyezett gyermek fejlődését. A vádirat szerint az elkövető nő nevelőszülő volt,
akinél még 2017. áprilisában helyezték el a
csecsemőkorú sértettet Abonyban. A nő a
gyermek bölcsődei ellátása során a gondozók kérései ellenére nem adott megfelelő
méretű és az évszakhoz – hideg időjárás esetén sem – igazodó ruházatot a gyermekre,
emellett rendszeresen ápolatlanul és mosdatlanul adta be az intézménybe. Nem biztosította a speciális fejlesztést sem a gyermeknek Cegléden, pedig fedezték volna az utazási költségeit. A nő emellett a gyermeket
rendszeresen úgy fenyítette meg, hogy őt a
csuklóinál fogva az ágyának rácsaihoz kikötötte, amely nyomot is hagyott a kicsi csuklóján. Végül egy gyámhivatali vizsgálatban
a nő magatartására fény derült és 2020 márciusában a gyermeket más nevelőszülőnél
helyezték el. A Ceglédi Járási Ügyészség
kiskorú veszélyetetésének bűntette és minősített könnyű testi sértés bűntette miatt emelt
vádat az elkövetővel szemben.

az árokba borult. A felborult autót, egy piros
Suzuki Ignis-t vezető 81 éves férfi sofőr a
helyszínen meghalt, a másik járműben két
ember utazott, ők nem sérültek meg.
A mentők, rendőrök, tűzoltók több autóval érkeztek a helyszínre és a tűzoltók kiszabadították a járműből az idős férfit és bár mentőhelikoptert is kihívtak, de az már nem ereszkedett
le, mert a sérült a helyszínen életét vesztette. A
helyszínen tartózkodott a másik autó sofőrje,
aki elmondta, a férfi nagy sebességgel előzött
éppen, amikor az autójuknak ütközött, majd
megelőzve őket az árokba pördült és a feje tetején állt meg. A műszaki mentés és helyszínelés ideje alatt az utat a rendőrök teljes
szélességeben lezárták, a 311-es útra Cegléd
felől a 4-es útnál nem lehetett ráhajtani.

ÁROKBA CSAPÓDOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI
május 24-én délután Törtelen, a Ceglédi
úton. A gépkocsiban két ember utazott, akit
a mentők a tűzoltók kiérkezése előtt kórházba szállítottak. A ceglédi hivatásos tűzoltók
áramtalanították és átvizsgálták a járművet,
majd biztosították a helyszínt.

Halálos baleset Újszilvásnál

HALÁLOS KIMENETELŰ BALESET TÖRTÉNT
június 1-jén kora délután a 311-es út 22-es
kilométerszelvényénél Cegléd és Tápiószőlős között, ahol egy autó a megelőzött
másik járműnek ütközött, majd előzés után

ÁROKBA HAJTOTT ÉS FELBORULT egy személygépkocsi május 29-én a kora délutáni
órákban a 311-es főút 24-es kilométerénél,
Cegléd közelében. A gépkocsiban egyedül a
sofőr utazott, aki önerejéből elhagyta az autót. A nagykátai hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járművet, majd
biztosították a helyszínt.
FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI május 30-án délután Cegléden, az Örkényi úton. A
gépkocsiban egyedül a sofőr utazott, aki a
roncsba szorult. A ceglédi hivatásos tűzoltók a
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Tűzesetek

roncsba rekedt embert kisegítették, majd áramtalanították és átvizsgálták a járművet.
KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT össze
június 3-án délután Kocsér és Kőröstetétlen
között. Az összetört autók forgalmi akadályt okoztak. A ceglédi hivatásos tűzoltók
áramtalanították és átvizsgálták a járműveket, majd biztosították a helyszínt. – tájékoztatta lapunkat Csámpai Attila, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

TŰZ KELETKEZETT EGY FŰRÉSZÜZEM porkamrájában
május 12-én délután Csemőn, a Pesti úton. A tűzoltók kiérkezése előtt az ott
dolgozók megkezdték a lángok oltását. A ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a
porkamrát, a még izzó és
égő részeket eloltották, majd
biztosították a helyszínt.
LÁNGRA KAPOTT A NYÁRFAERDŐ aljnövényzete május 29-én délelőtt Cegléd külterületén. A tűz tanyákat, mezőgazdasági létesítményeket veszélyeztetett. A tüzet a ceglédi
és a szolnoki hivatásos tűzoltók oltották el,
majd vizsgálták át a közel tizenöt hektáros
területet. A tűzoltók munkáját a Pest megyei
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. – tájékoztatott Csámpai Attila, a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.
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Hirdetés

Kökény Gábor
a DK képviselőjelöltje!

A PEST MEGYEI 12. VÁLASZTÓKERÜLETBEn
Kökény Gábor a Demokratikus Koalíció
képviselőjelöltje.
- Miért van szükség az előválasztásra?
- Az egyesült ellenzék a választókkal közösen előválasztáson fogja eldönteni, hogy ki
a legalkalmasabb jelölt a Fidesz-jelölttel
szemben, illetve azt, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt.
- Kérem mutassa be magát a választóknak!
- Kökény Gábor vagyok, a Demokratikus
Koalíció képviselőjelöltje.
Orvos feleségemmel és
gyermekeimmel Nagykőrösön élek,
ahol mezőgazdasági
vállalkozóként és önkormányzati
képviselőként
dolgozom. A jelöltséget azért vállaltam,
mert hiszek benne, hogy a következő miniszterelnök Dobrev Klára vezetésével egy
békés, európai Magyarországot építhetünk.
- Milyen kampánnyal készül az előválasztásra?
- Korábban a Ceglédi Tangazdaságban dolgoztam agrármérnökként, ezért ismerem a
ceglédi embereket és a település problémáit.
Úgy gondolom, hogy a képviselőség lényege a „képviselet”, ezért a következő időszakban szeretnék minél több emberrel találkozni, beszélgetni velük a megoldandó
feladatokról és minél szélesebb körben megismertetni a DK programját. Az előválasztás
megnyerése az első lépés a jelenlegi kormány leváltásához!
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Sport

Újra várja az érdeklődőket
a Bognár Gokart Park!

A JÁRVÁNY KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEINEK
feloldása után újra várja a gyerekeket, felnőtteket, baráti társaságokat a Bognár Gokart
Park Nyársapát, Csemő és Cegléd határán.
Bognár István tulajdonos és családja az elmúlt időszakban sem tétlenkedett: szezonkezdésre négy vadonatúj gokarttal bővítették a gépparkot, falusi szálláshelyet építenek és felújítják
a gokart-park számítógépes rendszerét is.
- A pandémia alatt csak versenyzők jöhettek
edzeni, mert a gokartozás szabadidősportnak minősül, de most már nyitva áll mindenki előtt a gokartpark. Védettségi igazolványt
nem kell bemutatni, mert a szabadban zajlik

a sportolás és betartható a másfél méteres
biztonsági távolság is. A gokartjegyhez kötelező a szájat is takaró fejmaszk vásárlása
önköltségi áron, ezt a sisak alatt viselve tudjuk biztosítani a higiéniát a vendégeinknek.
– mondta el Bognár István és hozzátette: a
környékbeli iskolák egynapos osztálykirándulás keretében látogatnak el a parkba, ahol
négy gyermekgokart, 13 db GX 200-as és a
négy új GX 270-es felnőttgokart alkotja
most már a gépparkot.
A nagy közönséget vonzó, hagyományos
versenyek – mint a Kossuth-kupa, gyermekés felnőttversenyek – megrendezése még bizonytalan, egyelőre még szervezés, tárgyalás alatt vannak, sőt a Bognár Gokart Park
helyszínt biztosítana gokart-tábornak is, ha a
pandémiás helyzet megengedi.
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Nagykőrösi rögbi klub
az NBI-ben!

Újszilvási táncos sikerek

A NAGYKŐRÖSI RÖGBISEK Budapesten, a döntőben egy izgalmas meccsen, kiváló játékkal és re- JÚNIUS 5-ÉN TÖRÖKSZENTMIKLÓSON került
mek csapatmunkával 23-20-ra (félidő: 6-5) meg- megrendezésre az I. Szabadtéri Nyílt Mazsorett
nyerték az NB II. rögbi bajnokságot a SzeKerCe és Modern-tánc Verseny, ahol az újszilvási gyercsapatát legyőzve. A SzeKerCe három város mek és serdülő csoport több kategóriában is
(Szentes, Kecskemét és Cegléd) közös csapata, megmérettette magát. Először a gyermekcsoport
ráadásul információink szerint NBI-es játéko- léphetett színpadra, ők dance kategóriában elsokkal voltak megerősítve, ami külön kiemeli, hozták az első helyezést, majd legújabb táncukhogy milyen rangos győzelmet is aratott a Hon- kal show kategóriában a második helyen végezfoglalók Rugby Club.
tek. Serdülő korosztályban dance és hip-hop kaNagykőrös Város Önkormányzata képviseleté- tegóriában két aranyat nyert a csapat.
ben dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester sze- Fuith Hanna szólóban 2. helyen, Ladányi Lili
mélyesen köszöntötte a mérkőzés után bajnok- és Szegedi Vivien pedig 3. helyen végeztek.
csapatot, gratulált nekik és a város címerével Fuith Hanna, Karlecz Janka és Ladányi Lili a
ellátott tornazsákokat adott át a csapattagok- szolnoki válogatott csoporttal is versenyeztek,
nak. A városvezetés elkötelezett a rögbi sport- akikkel több első helyezést is bezsebeltek.
ág helyi támogatása mellett is. A Honfoglalók Felkészítők: Mészáros Judit – újszilvási tagozat,
Rugby Club és Törpi Rögbi Utánpótlás Mű- Győrfi Dalma – válogatott csapat vezetője.
hely SE öltözőinek felújításához
és az épület környezetének rendezéséhez
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták
300.000 forintos
támogatást nyújCegléd Alszegi u. 35.
tott a polgármesT.: 53-310-285
teri keretéből dr.
M.: 70-368-2816
Czira Szabolcs
polgármester, a
furdoszobaszakaruhaz.hu
sportkeretből pedig az idei évben
400.000 forintos
Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
támogatásról született döntés.

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd

SPINDELBAU Kft.

Gáz k é s z ü l é k sz e rv i z

Birkózócsarnok épül
Abonyban

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
több mint 51 millió forint összegű támogatást
biztosít az abonyi birkózócsarnok megépítéséhez – kapott tájékoztatást Abony Város Önkormányzata. Pető Zsolt polgármester elmondta, hogy a városvezetés az építési projekt
előrehaladása és a tényleges költségek megismerése érdekében idén tavasszal elindította a
feltételes közbeszerzési eljárást, melynek lezárását követően a legkedvezőbb kivitelezői
ajánlat nettó 168,4 millió forint volt, amely kicsivel több, mint 51 millió forinttal haladta
meg a már korábban megítélt támogatások és
az önkormányzat saját pénzügyi forrás keretét.
A helyzet megoldása és a megvalósítás érdeké-
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ben a városvezetés és Földi László országgyűlési képviselő közös levélben fordult a Kormányhoz, melyben kérte a hiányzó pénzügyi fedezet
biztosítását. A közös munkának és az államtitkári döntésnek köszönhetően elérhető közelségbe
került a birkózócsarnok megvalósítása, aláírásra
kerülhet a kivitelezés vállalkozói szerződése,
majd kezdődhet a várva várt építkezés.

Június 11-én az Albertirsai Gyógyvizű Fürdő
újra megnyitja kapuit!

AMIT A NYITÁSRÓL TUDNI ÉRDEMES: A hatályos rendeletek értelmében az Albertirsai
Gyógyvizű Fürdő védettségi igazolvánnyal látogatható. Tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy csak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt felügyelete alatt léphet be.
Ez a korlátozás nekünk is nagyon
új, ezért kérjük, hogy segítsék kollégáink munkáját a beléptetésnél.
Mi mindent megteszünk a zökkenőmentes működésért.
- Az éjszakai fürdőzés június 11től kezdődik, így péntek-szombat
23 órakor zárunk.
- Az EB közvetítéseket medencében ülve, kivetítőn élvezhetik a
kedves Vendégek
Nyitva tartás: június 11. – szeptember 5. között:
Hétfőtől vasárnapig: 9:00 – 19:00
óra.
A reggeli úszásra 7 és 9 óra között
van lehetőség.
Szeretettel várjuk vendégeinket!
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MAZDA MX-30 GT ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL
MÁR 6 990 900 FT-TÓL!

Mazda MX-30 WLTP szerinti kombinált átlagfogyasztás: 19 kWh/100 km, WLTP hatótáv (kombinált): 200 km, károsanyag-kibocsátás: 0 g/km.
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Mazda MX-30 WLTP szerinti kombinált átlagfogyasztás: 19 kWh/100 km, WLTP hatótáv (kombinált): 200 km, károsanyag-kibocsátás: 0 g/km.
Az ajánlat nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
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