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Miniszteri vizit
VARGA JUDIT IGAZSÁGÜGYI MINISZTER látogatott Nagykő-
rösre. Előadással egybekötött lakossági fórumot tartott Varga
Judit igazságügyi miniszter és Földi László, a körzet ország-
gyűlési képviselője Nagykőrösön, a Cifrakertben július 5-én.
Számos fontos, aktuális téma került szóba a látogatáson, de a
személyes találkozások fontosságát a miniszter is kiemelte a
közösségi oldalán írt beszámolóban:
„Alaposan bepótoltuk, amit a vírus az elmúlt 1,5 évben elvett
tőlünk. Megannyi kézfogás, barátságos mosoly és beszélge-
tés. Az élet tényleg kezd visszaállni a régi kerékvágásba. Kö-
szönöm a nagykőrösieknek a rengeteg pozitív energiát, Földi
László képviselő úrnak és Czira Szabolcs polgármesternek
pedig a szívélyes vendéglátást!” – írta Varga Judit igazság-
ügyi miniszter.
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Kormányzati támogatások
TÖBB MINT 200 MILLIÓ FORINT KORMÁNYZATI TÁMOGATÁST
kaptak Dél-Pest megye 12. választókörzetének önkormány-
zatai a Belügyminisztérium pályázatain. – ezt Földi László
országgyűlési képviselő jelentette be.
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesz-
tésére, felújítására: Nyársapát 39 968 948 Ft óvodai, iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújításra: Csemő
7 213 476 Ft, Jászkarajenő 16 989 646 Ft, Kocsér 16 989 646
Ft, belterületi utak, járdák, hidak felújítására igényelt támo-
gatás: Abony 40 000 000 Ft, Cegléd 39 064 189 Ft, Nagykőrös
40 000 000 Ft, Törtel 4 465 931 Ft, Újszilvás 19 786 593 Ft
támogatást kapott.
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Erzsébet táborok
HAT HÉTEN KERESZTÜL VÁRJA A GYEREKEKET
a ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ Erzsébet-tábo-
ra. A teljes ellátást és szervezett progra-
mokat biztosító, hétfőtől péntekig tartó tá-
borozásra 6-tól 14 éves korig lehetett je-
lentkezni. A táboronként 30-30 gyermeket
hagyományőrző, kézműves- és sportfog-
lalkozások várják. Az Erzsébet-tábor a
Gyermekjóléti Központ szervezésében jú-
lius 5-én kezdődik és augusztus 13-án ér
véget. A többi között a helyi kalandpark-
ban akadályok legyőzése, erdei hinta és
kötéltánc is szerepel a programban. A Fü-
le tanyán állatsimogató, lovaglás, patkó-
dobás, kukoricamorzsolás ígér izgalmas
élményeket, ahogyan a Nádas panzióban a
fürdőzés, foci és táncbemutató is. Az ér-
dekes látnivalók Cegléd határán kívül is
folytatódnak: az Erzsébet-tábor résztvevői
megtekintik a Parlamentet, ellátogatnak a
Tropicariumba, míg a Csodák palotája já-
tékos formában a természettudományokat
ismerteti meg a gyerekekkel.

Városvédő tábor
A VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET
szervezésében, 13. alkalommal kerül sor sü-
megi és ceglédi gyermekek részére Örök-
ségvédő Tábor megrendezésére. A megnyi-
tó rendezvényt július 5-én a Városháza ud-
varán lévő Panteonnál tartották, ahol a fiata-

lokkal dr. Csáky András polgármester is ta-
lálkozott. Az egész hetes programban vetél-
kedők, sportprogramok, kirándulások és
strandolás is helyet kapott a városszépítő ak-
ciók mellett.

Hamarosan épül 
a Gulág-emlékhely

AZ ÉPÍTÉSZFÓRUM.HU OLDALA RÉSZLETES
írásban számol be a Cegléden megvalósí-
tásra kerülő GULAG-GUPVI Emlékhely
történeti hátteréről. Az emlékhely várható-
lag 2022 nyarán kerül átadásra. A cikk leír-
ja, „a 2. Ukrán Front 34. számú hadifogoly-
gyűjtőtábora valószínűleg 1944 novemberé-
től 1946 nyaráig létezett Cegléden. Az
egyik legnagyobb magyarországi fogoly-
koncentráció itt jött létre. A láger gyűjtőtá-
bori funkciója mellett igen jelentős tranzit-
tábori feladatokat is ellátott. Két különálló
részlege volt. Az egyiket a császári és kirá-
lyi huszárlaktanya épületeiben alakították
ki, ez 1946 nyaráig működött. A másik az

Cegléd
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1930-as években épült páncélos laktanya
volt, amelyet 1945 szeptemberéig használ-
tak. Kétszeres szögesdrótkerítéssel volt
mindkettő körülvéve, amely mellett az őr-
ség állandó járőrszolgálatot teljesített. A lá-

gerek sarkain fából épített őrtornyok álltak
golyószórókkal és fényszórókkal felszerel-
ve. A ceglédi tábor lakóit a legkülönbözőbb
területekről hozták ide. A foglyok több na-
pi gyalogmenetben érkeztek Ceglédre. A
hadifogolytábor nemzetiségi összetételét te-

kintve túlnyomó többségben, mintegy 70-80 %-
ban magyarokból állt. A németeken kívül
még osztrákok, szlovákok, románok, dél-
szlávok, olaszok, lengyelek és egyéb nem-
zetbeliek is voltak itt. A tábort hosszú fenn-
állása alatt több, mint 200 000 fogoly járta
meg.”

Vonattal a Balatonra
A NYÁRI MENETREND BEVEZETÉSÉVEL, június
19-től, a Balaton déli partjára az új KISS motor-
vonatokkal is el lehet jutni a fővároson át a
Szob–Vác–Fonyód, valamint a Szolnok–
Cegléd–Fonyód útvonalon. Az emeletes motor-
vonatok a nyári szezon összes hétvégéjén járnak
a Balatonra –írja közleményében a MÁV.
A KISS motorvonattal hétvégente közleke-
dő expresszvonatokra díjmentes helyjegy
váltása szükséges. Az emeletes motorvonat
népszerűsége és utasszáma a vártnál jelentő-
sen nagyobb volt. A járatok átlagos kihasz-
náltsága az első hétvége folyamán 98% volt.
Szombat reggel a Balaton felé közlekedő
vonat teltházzal közlekedett. 
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Megújult a termálfürdő
lelátója 

„A HATALMAS LÉPCSŐKÖN A CEGLÉD felirat
uralkodik méltón a ceglédi B-közép elhiva-
tottságához. Mögötte kavarognak a hullá-
mok, türkizben játszva, ritmikusan járják
táncukat, kisebb-nagyobb fodrokban ör-
vénylenek a színek. S ahogy halad a szem
felfelé, úgy jelennek meg a buborékok kettős
könnyedségükben, a harmonikus hullámok
tetejére érve elkezd pezsegni az élet- és já-
tékadó víz.” – mutatták be ez elkészült mű-
vet a fürdő közösségi oldalán. A műalkotást
a szolnoki Magiszter Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai készítették.

Új turisztikai pont
A CEGLÉDI GYÓGYFÜRDŐ és Szabadidőköz-
pontnál nyitották meg ünnepélyesen június
15-én az új Turisztikai Információs Pontot. A
nyitást jelképező szalag elvágásában közre-
működött Abony polgármestere, Pető Zsolt,
köszöntőt Détári-Lukács Ágnes, a Kossuth
Művelődési Központ Nonprofit Kft. ügyve-
zetője, Molnár Anita, a Magyar Turisztikai
Ügynökség programigazgatója, valamint dr.
Csáky András polgármester mondott.
Az országban három új turisztikai informá-
ciós pont jött létre idén a Kisfaludy program
keretében. A Kossuth Művelődési Központ
által megynert pályázatnak köszönhetően
kaphatnak információt a fürdő vendégei az
információs ponton, amely elérhető az utcá-
ról és a strandról is. Az iroda szép, nagy át-

látszó, tolóajtón át közelíthető meg és olyan
apróságokra is gondoltak a pályázók mint a
mobiltelefon töltő állomás. Az Információs
Pont célja a térség turisztikai látnivalóinak
megismertetése, népszerűsítése, prospektu-
sok, térképek biztosításával, ajándéktárgyak
értékesítése, kérdőíves felmérések, jegyérté-
kesítés fesztiválokra, előadásokra.

Laskafesztivál másként 
CEGLÉDEN IDÉN JÚNIUS 12-ÉN tartották újra
rendhagyó módon a Laskafőző versenyt. A
résztvevő csapatok a tavalyihoz hasonlóan
idén rendkívüli helyzet miatt otthonaikban
készítették el ételeiket, melyeket azután a
Kossuth téren három fős zsűri, Bernáth
József séf, Csányi Sándor „a gulyáskirály” és
Dobos Csaba ceglédi szakács minősítenek. A
nem helyiek fotóval is nevezhettek „Klasszi-
kus laskaleves”, „Öreglebbencs”, „Laska ki-
csit másként” és „profi” kategóriákban.
Kísérő programként a Kossuth téren helyi
termelők portékáiból lehetett böngészni a
„Laskapiac”-on, gyermekprogramokkal is
készültek a szervezők. Földi László ország-
gyűlési képviselő és dr. Csáky András pol-
gármester pedig „Cegléd város laskájával”
várta a lakosságot. 

Monoki vendégek
Cegléden

A LEVENDULA NYUGDÍJAS KLUB szervezésé-
ben érkeztek monoki vendégek június 27-én
Ceglédre Földi László országgyűlési képvise-
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lő meghívására. A vendégek programját meg-
szervező dr. Ferenczi Norbert elmondta, a
ceglédi Fidesz-KDNP képviselőcsoport koráb-
ban Monokon járt csapatépítő kiránduláson,
akkor a helyszín kiválasztásában a Kossuth-
kultusz közös ápolása is fontos szerepet ját-
szott. „A látogatáskor összebarátkoztunk a he-
lyiekkel és a polgármester asszonnyal, aki fel-
hívott, szívesen jönnének el Ceglédre látogató-
ba, szerveznénk-e nekik valamilyen programot.
Az idősebb korú vendégek misén vettek részt, a
Dobmúzeumot látogatták meg, a strandon
megebédeltek, sétáltak, a Kossuth múzeumot is
megnézték, majd a Református Nagytemplom-
ban adott rögtönzött koncertet Ecsedi Péter
énekművész Dankos Attila orgonaművésszel
közösen.” – mondta el a képviselő.

Villon-est
A CEGLÉDI VÁROSI KÖNYVTÁR Irodalom-
baráti Köre Villon-esttel mutatkozott be új-
ra – a pandémia miatti kényszerszünet után
– június 11-én. Két vendégszereplője is volt

a szabadtéri irodalmi estnek Szalisznyó
Emília furulyán működött közre, Farkasházi
István a Patkós Irma iskola művésztanára
két verset mondott el. Az egyórás összeállí-
tást Újszászon és Törtelen is bemutatja az
irodalmi kör. A nyári szünet után, szeptem-
berben Dante-összeállítással készülnek az
irodalombarátok, megemlékezve az irodalmi
óriás halálának 700. évfordulójáról.

Díjeső 
SIKERT SIKERRE HALMOZOTT AZ ELMÚLT he-
tekben Kiss Attila Andor. A ceglédi ének-
művész Belgrádban megnyerte a nemzetközi
operaversenyt, majd a Simándy József nevé-
vel fémjelzett versenyen „Hazám,hazám” dí-
jat és két különdíjat zsebelt be, végül pedig
egy szlovákiai megmérettetésen a dobogó
harmadik fokára állhatott. A Szegeden tanuló
aranytorkú egyetemista azt mondja: nagyon
sokat jelent számára a ceglédiek biztatása és
elismerése. Attila nagy álma, hogy a Magyar
Állami Operaház tagja legyen. CTV





Földi László országgyűlési
képviselő Nagykőrösön

NAGYKŐRÖSÖN TETT LÁTOGATÁST a június
24-ei képviselő-testületi ülésen választókör-
zetünk kormánypárti országgyűlési képvi-
selője, Földi László, aki többek között el-
mondta: „Mindenekelőtt a köszönet szavát
hozom Nagykőrös minden polgárának, kü-
lönösképpen azoknak, akik az elmúlt bő egy
évben sokat tettek annak érdekében, hogy
ma már a koronavírus harmadik ütemét is le
tudtuk győzni. Külön kiemelem az egész-
ségügyben dolgozókat, mert ők tették a leg-
többet az elmúlt majdnem másfél évben.
Ugyanilyen köszönő szó illeti a pedagógu-
sokat és mindazokat, akik tették a dolgukat
a kereskedelemben, a vasútnál, a volánnál
és bárhol az élet területén. Nagykőrös jól
vizsgázott a koronavírus elleni védekezés-
ben, a város polgárai megértették és elfo-
gadták azokat az intézkedéseket, amelyeket
a Parlament vagy a Kormány tett az elmúlt
másfél év alatt. Köszönet illet tehát minden
nagykőrösi polgárt.” – mondta el a képvise-
lő, majd áttért a június 15-én elfogadott
költségvetés témájára. 
„Ki kell hangsúlyoznom, hogy ez a költ-
ségvetés a gazdaság újraindításának költ-
ségvetése, az élet újraindításának a költség-
vetése. A költségvetés kiemelten kezeli a
családokat. Hiszen eddig is a Kormány és a
Parlament törvénykezései mind az irányba
hatottak, hogy a családokat támogassuk.
Évekkel ezelőtt bevezettük az étkezéstámo-
gatást, az ingyenes tankönyvet, a gyerekek
után járó adókedvezményeket és most ja-
nuártól pedig a 25 év alatti munkavállalók
szja-mentesek lesznek, nem kell személyi
jövedelemadót fizetniük. A cél az, hogy 5,5
%-os GDP növekmény legyen ebben az év-
ben és ha ez megvan, akkor jövő tavasszal
vissza tudjuk adni a családoknak a befize-
tett személyi jövedelemadót. Ez nagyon lé-
nyeges dolog, hiszen sok család nehezebb

helyzetbe került a pandémia ideje alatt. 
A Kormány intézkedéseivel a gazdasági sze-
replőket komoly támogatásban részesítette,
melynek okán sikerült a munkahelyeket
megvédeni és ez az ország újraindításához
létfontosságú. Több Nagykőrös város lakos-
ságát érintő beruházás is elindult, a legfon-
tosabbnak ezek közül az útfejlesztéseket tar-
tom. Hosszas tárgyalásnak, közbenjárásnak
köszönhetően elindult a 4601-es út felújítá-
sa, ami összeköti a várost az autópályával. A
4608-as úton szintén folynak a munkák. A

441-es út Nagykőrös-Kecskemét közötti
szakaszának a felújítása el fog indulni, Ka-
tonatelepig 2x2 sávos lesz, majd Katonate-
leptől Nagykőrösig 2x1 sávos, de teljes egé-
szében megújul az úttest. A Cegléd-Nagy-
kőrös közötti szakasz tervezése is elindult,
ennek várhatóan 2022-23-ban lesz költség-
vetési fedezete. Kiemelkedő a kerékpárút
építése Nagykőrös-Cegléd között és ennek a
kerékpárútnak a gesztora Nagykőrös Város
Önkormányzata. Az első szakasz megépült a
Gál kastély bejárójáig pályázati forrásból, a
Gál kastélytól Ceglédig egyedi kormány-
döntéssel épül meg a kerékpárút. Nagykőrö-
sön a piac előtt tervezés alatt áll egy körfor-
galom kialakítása. Szintén lényegesnek tar-
tom, hogy Kormány támogatással, Nagykő-
rösön, mint járási székhelyen egy tanuszoda
fog megépülni. Az is lényeges infrastruk -
tuális fejlesztés, hogy az M44-es gyorsfor-
galmi út építése és annak a kivitelezési mun-
kálatai bizonyos területeken már zajlanak, ez
2x2 sávos gyorsforgalmi út lesz és Nagykő-
röst is el fogja érni.  >>>
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Nagykõrös
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Én büszke vagyok arra, hogy Nagykőrös eb-
ben a nehéz helyzetben is helytállt, hogy a
fejlesztések ne álljanak meg ebben a város-
ban sem. Azt is fontosnak tartom, hogy Pest
megye hosszú küzdelem árán végül is önál-
ló régióvá vált és ennek okán az Uniós költ-
ségvetésből pályázatokhoz is hozzá tudunk

férni. Én bízom abban, hogy azok a pályáza-
ti lehetőségek, amelyeket az Uniós forrás
megenged, azokkal Nagykőrös Város Ön-
kormányzata, Nagykőrös gazdasági szerep-
lői is élni fognak és bízom benne, hogy ezek
sikeresek lesznek.” – fogalmazott Földi
László országgyűlési képviselő. 

Javuló közlekedés 
NAGYKŐRÖSÖN, ILLETVE VÁROSHOZ kötő-
dően több területen folynak munkálatok,
melyek eredményeként tovább javul Arany
János városának megközelíthetősége, illetve
a városon belüli közlekedés. Ahogy arról a
Dél-Pest Megyei Panoráma hasábjain is ol-
vashattak, folyik a 4601-es és 4608-as utak
felújulása, melynek eredményeként kiváló
minőségű úton lesz elérhető az autópálya. A
441-es út felújítása mellett az M44-es gyors-
forgalmi út építéséről is biztató hírek jelen-
tek meg. Nagykőrös gesztorságával épül a

Nagykőrös-Nyársapát-Cegléd kerékpárút. A
város több útjának megújulása, aszfaltozása
különböző fázisokban halad. Van, ahol a ki-
vitelezés, van, ahol az adminisztrációs mun-
kák és van, ahol a terveztetés, pályázás zaj-
lik. Mindezek mellett, a gyalogosokra is
gondolva, az idei évben is nagy sikerrel va-
lósulhatnak meg az önerős járdaépítések vá-
rosszerte. Mindezek mellett hamarosan
megkezdődhet a városközpontból kivezető
járdák újabb szakaszainak megújítása is. A
közlekedőknek tehát számítani kell a kivite-
lezésekből adódó fennakadásokra, de a ta-
pasztalatok szerint megértőek, hiszen tudják
közös az érdek, közös a siker!

Elismerő oklevél 
a sportolóknak

POLGÁRMESTERI ELISMERŐ DÍSZOKLEVELET
vehettek át dr. Czira Szabolcs polgármester-
től a Honfoglalók Rugby Club & Törpi Rög-
bi felnőtt rögbi játékosai, illetve MozGo
Nagykőrös SE U17-es labdarúgói a június
24-ei testületi ülésen. Mindkét csapat bajnok
lett idén, melyhez szívből gratulálunk!



7. Kőrösi Möggyfesztivál 
EGY ÉV KIHAGYÁS UTÁN ÚJRA megrendezték
Nagykőrösön a Kőrösi Möggyfesztivált, me-
lyen a szervezők becslése szerint 10 ezer
ember vett részt.
Az első fellépő pénteken este a Magna Cum
Laude zenekar volt Mező Misi vezetésével. A
koncert egészen a végéig fantasztikus hangu-
latban telt, a színpad előtti nézőtér megtelt.
Mező Misi a koncert közben a színpadról a
tapsoló tömeg felé vette az irányt, és kezet fo-
gott, fényképezkedett a jelenlévőkkel. Késő es-
te Molnár Dezső zenekara, a Zengő együttes
szórakoztatta a vendégeket a Zenepavilonnál.
Szombaton a gasztronómia szerelmesei ve-
télkedtek meggyes ételek készítésében, me-

lyek zsűrizésében a Konyhafőnök egykori
versenyzője, Sass Dani is részt vett. Nap
közben színpadra lépett Csocsesz, Delhusa
Gjon és a Relevé Táncegyüttes.  >>>

> 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



A Möggyfesztivál egyik legjobban várt ese-
ménye a tánccsapatok fellépése, melyet min-
dig óriási tapsvihar kísér. A gyermekeket
Tompeti és barátai szórakoztatták, délután
élő koncerten lépett fel Tóth Gabi, este pe-
dig az Apostol együttes.
Földi László országgyűlési képviselő is kö-
szöntötte a vendégeket méltatva a szervező-
ket: „A fesztivál a térségben megkapta mél-
tó helyét. Gratulálok a szervezőknek, a város
önkormányzatának, dr. Czira Szabolcs pol-
gármester úrnak, dr. Körtvélyesi Attila és
Nagy Balázs alpolgármester uraknak és a
képviselő-testület tagjainak!”
A fesztivál színpadán megválasztották Nagy-
kőrös szépét is egy fürdőruhás bemutató
után. A versenyzsűriben helyet foglalt Ko-
vács Kitti, a 2018-as Miss Balaton döntőse,

elnöke Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester
volt. Nagykőrös szépe Hegedűs Dorina lett.
A fesztivál ráadása volt a Szabadtéri színház
a Cifrakertben. Huszka Jenő-Martos Ferenc:
Lili bárónő című operettjére minden jegy el-
fogyott, 600 néző vett részt az előadáson. 







Abonyi Lovasnapok 
A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATTI veszély-
helyzet elmúltával ismét megrendezhette az
Abonyi Lovas Klub Egyesület az immáron ha-
gyományos versenyét. A 10. éjszakai fogat-
hajtáson összesen 34, a 15. nappalin összesen
61 nevező volt. Érdemes volt kilátogatni a szí-
nes programra. Védettségi igazolvány nem
volt szükséges, a rendezvény látogatása ingye-
nes volt. Finom étkekkel, izgalmas verseny-
számokkal vártak mindenkit.A rendezvényen
köszöntőt mondott Pető Zsolt polgármester és
Földi László országgyűlési képviselő.

Abonyból indult útjára az
Útravaló Ösztöndíjprogram
JÚNIUS 14-ÉN DÉLELŐTT ABONYBAN a Gyulai
Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában tartottak országos sajtótájé-
koztatót, melyen bejelentették az Útravaló Ösz-

töndíjprogram indulását. A rendezvény elején
az oktatási intézmény kórusa a Nemzeti össze-
tartozás dalát adta elő. A program több mint 10
ezer hátrányos helyzetű fiatalnak ad segítséget,
hogy piacképes, érdeklődésükhöz illeszkedő is-
kolát, szakmát választhassanak. A programról
Langerné Victor Katalin, a Belügyminisztérium
társadalmi felzárkózásért felelős helyettes ál-
lamtitkára tartott sajtótájékoztatót Abonyban.

Egészségügyi dolgozók
köszöntése

JÚLIUS 2-ÁN KERÜLT SOR ABONYBAN az im-
már hagyományos Semmelweis napi ünnep-
ségre a Polgármesteri Hivatal Dísztermében,
ahol köszöntötték egészségügyi dolgozóin-
kat, megköszönve nekik azt a fáradhatatlan
munkát, melyet az elmúlt időszakban végez-
tek. A jubilálók kitüntetésben részesültek.
Beszédet mondott a rendezvényen Korbély
Csabáné, a Humánpolitikai Bizottság elnö-
ke, kiemelve az egészségügyben >>>

Abony
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dolgozók példás helytállását a pandémia ide-
jén. A rendezvényen felléptek a Bihari János
Zeneiskola növendékei és tanárai, akik csodá-
latos műsorral kápráztatták el a jelen lévőket.
Elismerést vettek át: 25 éves szolgálatért em-
lékérem: Csáti Gábor gépkocsivezető, Majorné
Bukor Edit asszisztens; 30 éves szolgálatért em-
lékérem: Szűcs Erika, az Abonyi Egészségmeg-
őrző Központ munkatársa, Dr. Csontos Ildikó, a
Csontos Patika vezetője, Dr. Homoki Ildikó
gyermekorvos; 55 éves szolgálatért emlékérem:
Dr. Gorszky Tivadar háziorvos

Nyáron megkezdődhet 
a birkózócsarnok építése

JÚNIUS 30-A ÚJABB MÉRFÖLDKŐ a Varga
János Birkózócsarnok életében. Hosszas
előkészítő munkálatok után, eredményes
közbeszerzési eljárást követően Pető Zsolt
polgármester és a közbeszerzésen nyertes
ajánlattevő cég képviselője Simon János
aláírták a szerződést, mellyel Abony Város
Önkormányzata az EU Építő Kft-t bízza
meg a munkálatok elvégzésével. A tervek
szerint még a nyár folyamán megkezdőd-
nek az előkészítő munkálatok Abonyban,
így a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola
udvarán épülhet meg Abony legújabb
sportlétesítménye.
A megbeszélésen részt vettek a Település-
fejlesztési Osztály munkatársai, valamint a
Ceglédi Tankerületi Központ műszaki szak-
embere és az általános iskola intézményve-
zetője. A birkózócsarnokot az iskolások is
használhatják majd testnevelés órákon, illet-
ve a birkózók végre igazi otthonra lelnek, és
méltó körülmények között edzhetnek az
abonyi sikersportág kiváló versenyzői.

Igazi csapatmunka 
a kiállításon!

SZERETNÉNK KÖSZÖNETET MONDANI mind-
azoknak, akik segítettek bennünket abban, hogy
Abony Városa színpompás standjával képvisel-
hesse városunkat a Szolnokon megrendezett
Utazás Kiállításon június 24-én és 25-én!
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76 millió forintos 
kompenzáció

JÚNIUS 24-ÉN ÜLÉSEZETT A PANDÉMIA miat-
ti tiltások feloldása után első alkalommal
Abony Város képviselő-testülete. Az ülé-
sen Földi László országgyűlési képviselő
beszámolója volt az első napirendi pont.
Az országgyűlési képviselő bejelentette,
hogy Abony Város Önkormányzata a kö-
zeljövőben összesen 76 millió forintot kap
meg két egyenlő részletben a helyi ipar-
űzési adó kompenzálásaként.
Mint ismeretes, a helyi kisvállalkozások kér-
hették a járványügyi helyzet miatt helyi ipar-

űzési adójuk mérséklését. Ezzel a lehetőség-
gel sokan éltek. A Kormány úgy döntött, hogy
az így kieső bevételeket kompenzáció formá-
jában visszaadja az önkormányzatoknak.
Abony Város Önkormányzat esetében ez
összesen 76.144.688 forint, melynek a fe-
lét néhány nap múlva átutalják a város
számlájára. LV

Abony a Nemzeti Vágtán
TOVÁBBJUTOTT AZ ELŐFUTAMBÓL az
Abonyt képviselő Zboray Viktória, így
képviselheti Abonyt Budapesten a Nemzeti
Vágta döntőjében Marokkó nyergében!
Sok szeretettel gratulálunk! Szép volt Viki!

)0;;�/,�
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Pályafelújítás Nyársapáton 
JÚLIUS 4-ÉN ELKEZDŐDTEK A NYÁRSAPÁTI
sportpálya felújítási munkái, melyből az
egyesületi csapattagok és sokan másik is ki-
vették a részüket.
„A két kapu a lecsiszolás után fehérre lett
festve, a nagy pálya a szabványoknak meg-
felelően fel lett rajzolva és le lett hengerez-
ve, illetve a régi korlátok is új színekben
pompáznak. Remekül haladunk a kitűzött
céljaink felé amiben rengetegen segítettek
ezért szeretnénk megköszönni a támogatást:
Rendszer-Klíma Kft., Köves Viktor és csa-
ládjának, Dobozi Zoltán és családjának ,
Tóth Gábor és családjának, Pásztor László
és családjának, Kubinyi Zoltán és családjá-
nak, Szerencsés Attila és családjának, Antal
László és Nyári Lászlónak a pálya karban-
tartásáért, a csapattagoknak a lelkes és oda-
adó munkát és Bendő Jánosnak a finom ebé-
det.” – számolt be a Nyársapáti Szabadidő
SE a közösségi oldalán. 

Kormányablak-busz
JÚNIUS 10-ÉN DÉLUTÁN A PEST MEGYEI
Kormányhivatal Nagykőrösi Járási Hivatala
Kormányablak Osztálya Nyársapátra az ön-
kormányzati hivatal épülete elé hozta az
ügyintézést.
Sok nyársapáti használta ki ennek a lehetősé-
gét, hiszen itt utazás és időpont foglalás nélkül
álltak az ügyintézők a lakosság szolgálatára.
Többek között lehetőség volt a lejárt okmá-
nyok cseréjére – például személyi igazolvány,
útlevél, jogosítvány, lakcím, diákigazolvány
vonatkozásában, – de szívesen nyújtottak se-
gítséget, illetve adtak tájékoztatást a hozzájuk
tartozó egyéb ügyekben is. Volt, aki ügyfél-
kaput létesített, vagy oltási igazolványt igé-
nyelt. Köszönjük az előadóknak a gyors, szak-
szerű és segítőkész ügyintézést! Azt gondo-
lom, hogy mindannyian, akik igénybe vettük
ezt a „szolgáltatást”, elégedetten távoztunk a
buszos ügyfélfogadásról. NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA

Katonák oltottak  
NYÁRSAPÁTON JÁRT A MAGYAR HONVÉDSÉG
egyik oltóbusza június 14-én. A mobil oltó-
állomáson az egydózisú Janssen vakcinával
oltottak a katonák. – számolt be az akcióról
oldalán a honvedelem.hu. Az oltóbuszon
száznyolcvan darab oltóanyag állt rendelke-
zésre. A lakosság örömmel élt a lehetőség-
gel, hiszen egy oltás elegendő ahhoz, hogy
megszerezzék a védettséget. „A lakosság
számára segítséget jelent, hogy helybe hoz-
zuk az oltóanyagot, ahogyan az is, hogy csak
egyszer kell beadni a vakcinát. Sokan félnek
a tűtől, így azonban nem kell visszajönniük,
ráadásul hamarabb megkapják a védettségi
igazolást is” – tájékoztatott dr. Fekete
Attila főorvos, az MH Egészségügyi Köz-
pont oltóbuszparancsnoka.

Falugondnokok találkozója
A SZARKA-KÚRIA PARKJA ADOTT MÉLTÓ
helyszínt a Falugondnokok Duna-Tisza Kö-
zi Egyesülete és Nyársapát Község Önkor-
mányzata szervezésében megvalósult ren-
dezvénynek június 24-én. Vendégeink Bács-

Nyársapát
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Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Jász-
Nagykun-Szolnok és Pest megye települése-
iről érkeztek. Rendezvényünket megtisztelte
jelenlétével Földi László országgyűlési kép-
viselő, több falu- és tanyagondnokságot mű-
ködtető település polgármestere, jegyzője is.
Természetesen jelen volt és aktív szerepet
vállalt rendezvényünkön Kis Miklós polgár-
mester úr, dr. Bicskei Krisztina jegyző asz-
szony és a képviselő-testület több tagja is.
A több mint 100 fő résztvevőt először
Csörszné Zelenák Katalin, az egyesület el-
nöke üdvözölte, majd Földi László ország-
gyűlési képviselő köszöntötte a találkozó
résztvevőit.
Ezután a Nyársapáti Népdalkör hajdúszováti
népdalokat és délvidéki tréfás bordalokat
adott elő nagy sikerrel. A népdalkör tagjai
nem csak fellépésükkel, hanem a kemencé-
ben sütött pogácsával is hozzájárultak a
szakmai találkozó sikeréhez.

Kis Miklós pol-
gármester bemu-
tatta településün-
ket, amely után
mindkét tanya-
gondnokunk, Bá-
rány István és
Bimbó Pál is be-
számolt tevé-
kenységéről. Ba-
kos Ferencet, aki
nyugdíjba vonu-
lásáig szintén ezt
a nemes feladatot
látta el és Bárány

István betanítását is vállalta, szintén vendége-
ink között üdvözölhettük. 
A nyársapáti bemutatkozó után „A magyar
falu sorskérdései” című könyvet ismertették
a szerzők és a könyv szerkesztője, Bakos
István. A könyvet kedvezményes áron meg
is vásárolhatták a tanyagondnokok. A tanya-
gondnokok alapképzéséről és továbbképzé-
sükről Sümeginé Ország Edit tartott ismerte-
tőt. A Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesülete nevében 4 fő nyugdíjba vonuló
munkatárstól búcsúzott Bálint László és
Bozóki Imre. Ezután a Szarka-kúria múzeu-
mi kiállítótermeiben ismerhették meg a részt-
vevők községünk múltját, illetve projektoros
kivetítőn láthatták a Nyársapát jelenét is be-
mutató kisfilmet is. A hangosítást Dobos
Józsefnek, a fotókat Varga Irénnek köszön-
jük. Ebéd után kötetlen beszélgetéssel zárult
ez a nagyon hangulatos, baráti találkozó.
Hálásan köszönjük minden segítőnek, közre-
működőnek a részvételét, az önkormányzat,
a hivatal, az ÁMK, az óvoda dolgozóinak az
önzetlen, figyelmes munkáját és a közmun-
kások tevékenységét. NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA

Megújulnak a buszmegállók
NYÁRSAPÁTON A JÓZSEF ATTILA ÚT for-
dulójától a belterület felé haladva felújít-
ják a buszmegállókat. A buszfordulónál
már elkészültek, jelenleg az óvodánál
dolgoznak, de az iskolánál lévő megálló
is sorra kerül majd. 

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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Csemői Vágta a Csuda
Csikó Tanyán  

A NEMZETI VÁGTÁN VALÓ RÉSZVÉTEL már
önmagában dicsőség, Magyarország, sőt las-
san Európa legrangosabb lovas rendezvényén
nem csak önmagukért, az általuk képviselt
közösségért, településért is küzdenek a lova-
sok. Csemő régi
álma vált valóra
azzal, hogy idén
elővágta rendező-
ként debütál: 2021.
július 24-én, szom-
baton a csemői
Csuda Csikó Ta-
nya környezetében
Nemzeti Vágta
előfutamot rendez
Csemő Község
Önkormányzata.   
Dr. Lakos Roland polgármester így írt a te-
lepülés közösségi oldalán az előzményekről
és az előkészítő munkálatokról: „Amikor
2015-ben először indult Csemő a Nemzeti
Vágtán, akkor csak annyit szerettünk volna,
hogy növeljük a településünk ismertségét.
Az elmúlt évek eredményei alapján büszkén
kijelenthetjük, hogy ez nagyon jól sikerült,
köszönhetően Petrik Tamás elhivatottságá-
nak és hozzáértésének. 2017-ben sikerült
megnyerni az országos versenyt, amivel a
csúcsra értünk és beírtuk Csemő nevét a

Vágta-történetébe. A tavalyi esztendőben
már a kocsitoló versenyen is képviseltettük
magunkat és végeztünk a második helyen az
országos döntőben. 
Még egy nagy vágyunk volt volt a vágta
kapcsán – és ez az idei évben megvalósul-
hat. Már a kezdettektől is, de a négy évvel
ezelőtti győzelem után már gőzerővel keres-
tük a lehetőségét annak, hogy elővágtát ren-
dezzünk helyben. Ez olyan selejtező futam,
ahol ki lehet vívni a pesti nagydöntőbe ju-
tást. A kitartó munka idénre beérett, most

már biztos, hogy
július 24-én a Csu-
da Csikó Tanya
k ö r n y e z e t é b e n
Csemői Elővágta
kerül megrende-
zésre.
Gőzerővel és sok
segítővel estünk
neki a vágta-pálya
tervezett nyomvo-
nalának kialakítá-
sához. A környe-

zet tökéletes, a talajjal viszont nagyon sok
munkánk volt, és még lesz is, hiszen nem
elég csak a földes pályaív elkészítése, azt jú-
lius 24-ig fent is kell tartanunk… 
Olyan elővágtát szeretnénk, ami Petrik Ta-
más számára igazi hazai pálya és ahol min-
den vendégünk jól érzi magát. Nagyon való-
színű, hogy Tamás a felgyógyult Viccessel
fog indulni a versenyen – ami azért nem len-
ne semmi, hiszen a 2017-es jubileumi Nem-
zeti Vágta győztes paripájáról van szó.” –
számolt be Csemő első embere.

Csemõ
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Újszilvás
Gyermeknap 

ÚJSZILVÁS ÖNKORMÁNYZATA NYÁRI gyer-
meknapot tartott a sportpálya területén. A
rendezvény során elültették a születés fáját,
a tavaly született gyermekek tiszteletére. –
számolt be Földi László országgyűlési kép-
viselő a közösségi oldalán. 

Rongálások 
UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS CÍMMEL írt köz-
leményt a csemőieknek dr. Lakos Roland
polgármester, mivel az utóbbi időben rongá-
lásokat, szemetelést tapasztaltak a megújított
településen. 
„Kinyílt a világ és azonnal előjött belőlünk
az állat! Kitörték a központi buszváró egy
részét, letaposták a virágokat és letörték a
mérleghinta fogantyúját a közösségi ház
udvarán, a Templom téren a kuka teteje
feldobálva a kemence tetőjére, szanaszét
dobálva a csikkek, pizzás doboz, széttépett
cigi papír úgy, hogy a kuka 2 méteren be-
lül van. Minden estére köpedelem a sport-
centrum belseje, szemetek, szotyi szétdo-
bálva, tele vele a műfüves pálya is, csikk
elnyomva az asztalon, a lelátó székén, sőt
a pályán is találtunk. Fel nem foghatom,
miért?” – írta a polgármester, aki a közös-
ségi terek nem rendeltetésszerű használata
esetére kilátásba helyezte a sportcentrum
bezárását is.

Szürke Térkő 10x20x6cm: 3.998 Ft/m2

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.

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
Walk In Zuhanyfal:
57.990 Ft/db-tól

Akril egyenes fürdőkádak: 
28.665 Ft/db-tól

50 cm Fürdőszoba bútor
kompletten: 

32.448 Ft/db
Zuhanyfolyóka
55cm ráccsal: 

30.485 Ft/db

Selma Avorio M.s osztály 
25x40 fali csempe: 
1.915 Ft/m2-től

Wc lapos öblítéssel: 
9.989 Ft/db-tól

Esőztetős zuhanyszett: 
15.189 Ft/db-tól

Laminált 
padlók

készletről 
több színben

Fagyálló 
csúszásmentes
padlólap 60x60: 

3.595 Ft/m2-től

Patagónia fagyálló falburkoló:
6.985 Ft/m2-től



Szakembereket köszöntöttek
JÚLIUS ELSŐ NAPJÁN A KÖZTISZTVISELŐK napja
alkalmából köszöntötte Hriagyel Csaba polgár-
mester az Önkormányzati Hivatal tisztviselőit,
továbbá Semmelweis nap alkalmából a kocséri
egészségügyben dolgozókat. „Köszönöm szak-
embereink mindennapos szolgálatát, a települé-
sen, a településért végzett munkájukat.” – írta a
település közösségi oldalán a polgármester. 

Elpusztult a kocséri gólya
SZOMORÚ HÍRT OSZTOTT MEG a gólyabará-
tokkal a Kocséri Gólyakamera közösségi ol-
dala: elpusztult az egyik kocséri gólya. Na-
pok óta gyanakodva figyelték és szóvátették
a rajongók, hogy csak egy gólya látható a fé-
szekben és kiderült, hogy igazuk volt azok-
nak, akik aggódtak a gólyapárért.  
„Történt, hogy hétfőn este iskolás gyerekek je-
lezték, hogy egy elpusztult gólyát találtak a falu
szélén. Egy villanyoszlop közelében. A madár
meggyűrűzve nem volt. Az esetnek szemtanúja
nem volt. És mivel – visszanézve a felvételeket –
vasárnap reggel óta mindig csak egy gólya lát-
ható a fészekben, alappal feltételezzük, hogy a
„mi gólyáink” közül pusztult el az egyik. Az ese-
tet jeleztük (telefonon, majd e-mailben) a Duna-
Ipoly Nemzeti Park munkatársának. Kértük,
hogy a további eljárásról folyamatosan tájékoz-
tasson minket is. Nagyon sajnáljuk, hogy bár
éveken át figyelhettük együtt a kocséri gólya-
fészket, a kis gólyákat, a szárnypróbálgatásokat,
már két éve nincs költés a fészekben, viszont ezek
a megrázó, szomorú esetek nem ritkulnak...” –
számoltak be a Kocséri Gólyakamera oldalán.
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Kocsér Meghívó

Szeretettel meghívunk minden 
kedves érdeklődőt Kocsér Község

Önkormányzata nevében 

Szent István-napi 
ünnepségünkre!

Tervezett programok:
augusztus 20. 10 óra ünnepi szentmise
a katolikus templomban, koszorúzás a
Szent István szobornál

augusztus 21.
14 órától kakaspörköltfőző-verseny a
Szent István téren. A versenyzők részé-
re sörsátrat és sörpadot biztosít az ön-
kormányzat.
Regisztráció a kocséri Önkormányzati
Hivatalban augusztus 13-ig. A helyezet-
tek értékes díjazásban részesülnek!
16.30 Vásárfia – interaktív jelmezes
gyerekműsor nem csak gyermekeknek a
Holló együttes előadásában a szabadté-
ri színpadon
17.30 újszülöttek, első diplomások, első
nyelvvizsgát szerzettek köszöntése a
Szent István téri szabadtéri színpadon
18.00 „Hajmási Péter…” operett mű-
sor Pohly Boglárkával
kb 19.00 közös vacsora, a főzőverseny
eredményhirdetése
20.00 Bunyós Pityu műsora
kb. 21 órától utcabál

A rendezvény védettségi igazolvány
nélkül is látogatható. A programot a je-
lenleg érvényes járványügyi intézkedé-
sek szerint állítottuk össze. A program-
változtatás jogát fenntartjuk.

KOCSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Lovascentrum átadás
JÚNIUS 24-ÉN FELAVATTÁK A JÁSZKARAJENŐI
lovascentrumot. A település pályázaton
nyert 245 millió forintot a beruházásra, ez
egészült ki még később további 45 millió fo-
rinttal. Az ebből megvalósult lovascentrum
a fogathajtó versenyek mellett otthont adhat
lovasoktatásnak, különböző lovasrendez -
vényeknek és alapja lehet további fejleszté-
seknek, akár turisztikai központ létrehozásá-
nak is – hangzott el az ünnepélyes átadáson.
„A Jászkarajenő Lovascentrum által az egész
családnak szóló, komplex kikapcsolódást ga-
rantáló létesítménnyel gazdagodott a telepü-
lés. A lótartás és a lovak szeretete régóta él az
itteni emberekben. A most átadott projekt ke-
retében egy egész évben használható „téli
lószállás” épült számos lóboxszal, szociális
és kiszolgáló helyiségekkel, lómosóval, okta-
tó teremmel és egy egy multifunkciós fedett
lovas csarnokkal.” – mondta el Földi László,
országgyűlési képviselő. 

Jászkarajenõ
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TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Tájékoztatjuk a BÁCSVÍZ Zrt.
Nagykőrösi Ügyfélszolgálati Fiókirodájában az 

IDŐPONTFOGLALÁSSAL
rendelkező ügyfelek számára az alábbi nyitvatartás szerint

biztosított a személyes ügyintézés:

Ügyfélszolgálati Fiókiroda
Nagykőrös, Abonyi út 21.

Hétfő 13-18 óra
Csütörtök 8-15 óra

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy munkatársaink és az Ön egészségének megóvása ér-
dekében a BÁCSVÍZ Zrt. ügyfélkapcsolati irodáiban ügyintézésre az alábbi feltéte-
lek mellett van lehetőség:
• Kizárólag az időpontfoglalással érkező Ügyfeleinket fogadjuk, kérjük szí-

veskedjen időpontot foglalni a 06 80/40 30 20 telefonszámon. 
• A BÁCSVÍZ Zrt. területén és az ügyintézés során az arcot és a szájat eltakaró

maszk viselése és a helyiségbe belépve a kézfertőtlenítés KÖTELEZŐ!
• Az ügyfélkapcsolati irodában csak érdemi ügyintézés céljából tartózkodhat Fel-

használó. Kérjük, az ügyintézést egy személy végezze! Az ügyintézéshez mun-
katársunk szólítani fogja Önt.

• Várakozásra csak a kijelölt területen van lehetőség. Kérjük, hogy várakozás köz-
ben is tartsák be a biztonságos távolságot! 

• Kérjük, csak a legszükségesebb esetben vegyék igénybe a személyes ügyfél-
szolgálatot! Elektronikus és telefonos ügyfélkapcsolatunk továbbra is az
Önök rendelkezésére áll.

Telefonos ügyfélkapcsolat: 06 80/40 30 20
e-mail ügyfélkapcsolat: info@bacsviz.hu
Online ügyfélkapcsolat: www.bacsviz.hu 

Levelezési címünk: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.

Türelmüket és együttműködésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra!
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MOST MÉG JOBBAN MEGÉRI 
E-SZÁMLÁRA VÁLTANI!

Regisztráljon online felületünkön a www.bacsviz.hu oldalon keresztül, mellyel 
kapcsolatban a lépéseket az alábbi linken elérhető videóban be is mutatjuk:  
www.bacsviz.hu/ugyfelszolgalat/elektronikus-ugyintezes

Az e-számla a megszokott számlaformátumban a regisztráció során megadott email címre 
érkezik. Aktuális számláit kényelmesen, otthonról teljesítheti bankjánál adott csoportos 
beszedési megbízás útján, egyszerűen bankkártyás fizetési móddal vagy átutalással, 
egyéni azonosító számok feltüntetésével. Ha e-számlára vált, egy környezetbarát és 
praktikus megoldást választ.

Nettó 3000 Ft egyszeri kedvezményt adunk 
lakossági vízdíjából, amennyiben június 1. után az elektronikus 
ügyfélszolgálati felületen e-számlára vált és 24 hónapon keresztül 
e-számlás marad.

1 2 3

Elektronikus ügyintézés
kiválasztása

Linkre kattintva kényelmesen 
indítható az ügyintézés

E-számlára váltás
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Vár a Tiszaparti 
Termálfürdő!

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATTI hosszú kény-
szerszünet után július elejétől már védettségi kár-
tya nélkül látogathatók a strandok, gyógyfürdők,
előtte azonban – a részleges nyitás idején –
egyes fürdők jelentős vendégforgalom kiesésről
számoltak be. Szabó-Finster Juditot, Tiszaparti
Ter málfüdő marketing vezetőjét kérdeztük a ta-
pasztalatokról és arról, milyen meglepetésekkel
készülnek az idei szezonra.
- A több mint öt hónapos bezárás ideje alatt
több karbantartási munkát is sikerült elvégez-
nünk, illetve számos fejlesztést is véghezvit-
tünk. – számolt be Szabó-Finster Judit. - Két
nagyobb projektünk is megvalósulhatott, az
egyik egy kültéri finn szauna merülő dézsával,
melyet a szauna szeánszok alkalmával vehet-
nek igénybe vendégeink. A másik nagyobb
beruházás pedig az önkiszolgáló étterem tech-
nológiában és designban való teljes megújítá-
sa volt. Nagy örömünkre mind a két beruházás
a vendégek megelégedésére szolgált.
- Mire számítanak az idei szezonban?
- A nyarat illetően bizakodóak vagyunk, főleg
mióta védettségi igazolvány nélkül is fogadha-
tunk vendégeket. Mindemellett ilyenkor érezzük
igazán, hogy érdemes volt a több mint 37 éves
kemény munkánk, folyamatos fejlesztéseink és
közvetlen kommunikációnk vendégeinkkel –
hisz rengeteg törzsvendégünk van, akikre szá-
míthattunk és bíztattak minket, ezzel is erőt ad-
va a folytatáshoz. Hálásak vagyunk nekik! Nem
hiába a szlogenünk: A hely, aminek lelke van!
- Van-e pozitívuma az elmúlt karanténos évnek,

MSZP sajtótájékoztató
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTT AZ MSZP
ceglédi szervezete július 1-jén az új Alkot-
mány utcai irodájukban. Először Fehér
István köszöntötte a sajtó képviselőit és el-
mondta, hogy pártja elkezdte a felkészülést a
2022-es országgyűlési választásokra. Bemu-
tatta az előválasztáson induló jelöltjüket
László Ferencet, aki – mint elhangzott – nagy
politikai tapasztalattal rendelkezik, hiszen
hosszú ideig volt megyei közgyűlési tag és a
Nagykőrösi Önkormányzat tagja jelenleg is.
László Ferenc a szót átvéve mutatta be prog-
ramját, amelynek központi eleme az, hogy az
új uniós költségvetési időszak (2021-27) alatt
Dél-Pest megye minél nagyobb arányban ré-
szesüljön a rendelkezésre álló forrásokból. 
A tájékoztató végén kérdésekre is lehetőség
volt. A Dél-Pest Megyei Panoráma munkatársa
arról kérdezett, van-e stratégiája az ellenéki ösz-
szefogásnak arra, ha az eddigiek mellett új, akár
független jelöltek is megméretik magunkat az
előválasztáson, vagy a jövő évi választáson?
László Ferenc elmondta: július 23-ig még le-
het jelöltet állítani az előválasztásra is, tehát
bármikor felbukkanhat új résztvevő. Egyelőre
nem lehet látni, hogyan változnának az erővi-
szonyok, de ha valaki indul jelöltként, akkor a
célja azonos lehet az ellenzéki jelöltekével,
vagyis a kormánypárti jelölt legyőzése. Az
MSZP-Párbeszéd jelöltje hozzátette: mindhá-
rom eddigi jelölt (Jobbik – Zágráb Nándor,
DK – Kökény Gábor) a nagykőrösi önkor-
mányzat képviselője, akik napi kapcsolatban
vannak, így céljuk kulturált körülmények kö-
zött kampányolni, hogy a versengés nyertesei
a választók legyenek.
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Elhunyt Kósik Lajos
2021. JÚNIUS 15-ÉN ÉLETÉNEK 71. évében
elhunyt Kósik Lajos, a mozgáskorlátozott
emberek mozgalmának egyik meghatározó
alakja. Kósik Lajos a ceglédi városi könyv-
tárban dolgozott 1982-től 2006-ig, helytör-
ténész-könyvtárosként. A mozgássérült em-
berek mozgalmába már fiatalkorában be-
kapcsolódott; a Heine-Medin kór révén is-
merte a problémákat, melyek megoldásában
aktívan kívánt közreműködni. 1977-től részt
vett a Mozgássérültek Budapesti Egyesüle-
tének megalakításában, majd 1979-től az
egyesület ceglédi csoportját vezette. 1981-
ben a megalakuló MEOSZ Fegyelmi Bizott-

ságának tag-
jává válasz-
tották. 1990-
ben részt
vett a MO-
HA Alapít-
vány alapí-
t á s á b a n ,
m e l y n e k
2002-ig ku-
ratóriumi el-
nöke volt.
2005 őszétől

a MEOSZ Bice-Bóca Alapítvány Felügyelő
Bizottság tagja volt, majd 2014-től annak el-
nöki tisztét töltötte be. Megromlott egészsé-
gi állapota miatt megbízatásáról 2018. feb-
ruárjában mondott le.

Új munkatársat keresünk FŐKÖNYVELŐ pozícióba 

FELADATOK: 
• Teljes körű könyvelési feladatok ellátása és azok ellenőrzése cégcsoport sz-

inten; 
• A cégcsoport számviteli, adózási feladatainak koordinálása;
• Havi, negyedéves, éves pénzügyi jelentések;
• Számviteli nyilvántartások fejlesztése és vezetése;
• Beszámolók összeállítása, társasági és iparűzési adó bevallások elkészítése;
• Kapcsolattartás a KSH-val, egyéb hatóságokkal, könyvvizsgálóval; 
• Az álláshoz tartozó elvárások: 
• Regisztrált mérlegképes könyvelő szakképesítés
• Precizitás, pontosság
• Rugalmasság, önálló munkavégzés
• Folyamatosan fejleszti és naprakészen tartja az adójogszabályokkal kapcso-

latos ismereteit, tudását
• Magas szintű számítástechnikai ismeret (EXCEL) ismeretek 
• Legalább 3 év szakirányú tapasztalat
AMIT NYÚJTUNK: 
• Versenyképes juttatási csomag
• Cafeteria
• Rendkívül jó munka környezet
• Éves bónusz keret
• Bejárás támogatás
• Munkahelyi étkezés támogatása
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I):
• Pénzügy, Könyvelés
• Teljes munkaidő
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Albertirsa vagy Győr

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az allas@eatrend.hu email címen lehet.

Társaságunk a magyar közétkeztetési piacon több mint 
10 éve jelen lévő magyar magántulajdonban lévő vállalat. 

Bővülő csapatunkba keresünk főállású, elkötelezett 

Személyzeti vezető kollégát

Főbb feladatok, munkák:
• Bérszámfejtő és munkaügyes kollégák vezetése, és irányítása

munkájuk támogatása,
• Munkaügyi és személyzeti folyamatok szervezése, és irányítása, 
• Belső szabályzatok kialakítása és működtetése
• Folyamatos adatszolgáltatás, és statisztikák elkészítése
• Munkatársak, toborzása, kiválasztása
• Munkavállalóknak az elégedettségének felmérése, fluktuációs rá-

ta folyamatos vizsgálat
Elvárások:
• Szakirányú végzettség;
• Munkaügy Bérszámfejtés vagy HR területen szerzett legalább 3-

5 éves szakmai tapasztalat;
• Adó-, TB- és munkaügyi jogszabályok naprakész ismerete, alka-

lmazása,
• MS Office ismeret professzionális szinten;
• Önálló felsővezetői szinten történő munkavégzés;
• Hatékony és pontos munkavégzés.
Amit kínálunk:
• Támogatott munkahelyi étkezés,
• Bejárás támogatása.
Munkavégzés helye: ALBERTIRSA vagy GYŐR 

Jelentkezni bér megjelölésével, fényképes önéletrajzzal 
lehet az allas@eatrend.hu e-mail címen lehet. 

a lassan visszatérő szabadsággal együtt marad-
tak-e meg olyan kihívások, amikkel a nyitás el-
lenére szembe kell nézniük?
- Az enyhítések ellenére a vezetőség és kollégá-
ink minden tagja a megszokottnál is sokkal na-
gyobb figyelmet fordít a tisztaságra és a fertőtle-
nítésre. A karantén ideje alatt minden kollégán-
kat megtartottuk és ez mind csak előnyünkre
vált, hisz ahogyan ők számíthattak ránk, most mi
is számíthatunk odaadó munkájukra a főszezon-
ban. Nem tudjuk mit hoz számunkra az őszi-téli
időszak, de bízunk benne, hogy a nagy átoltott-
ságnak köszönhetően nem emelkedik majd
drasztikusan az új fertőzöttek száma.





Tűz a hulladéktelepen 
HATALMAS TERJEDELEMBEN ÉGETT a kom-
munális hulladék július 4-én vasárnap dél-
után a DTKH hulladéktelepén. A sötét füst-
felhőt a város felé fújta a szél. 
„Nagy mennyiségű kommunális hulladék ég
mintegy háromszáz négyzetméteren” – közölte a
katasztrofavedelem.hu. Mint írták, a ceglédi hi-
vatásos tűzoltók oltják a lángokat, de egy víz-
szállító Nagykátáról is a helyszínre indult. 
Dr. Csáky András polgármester oldalán ar-
ról számolt be, felhívta a helyi tűzoltóságot,
ahol azt a tájékoztatást kapta, a regionális
nem veszélyes hulladéklerakóban keletke-
zett tűz. „A DTKH illetékes vezetőjét is meg-
kerestem telefonon, illetve a helyszínen is tá-
jékozódtam. A ceglédi hivatásos tűzoltók né-
hány óra alatt megfékezték a lángokat, most
már csak a tűz ismételt fellángolása ellen
küzdenek. Személyi sérülés nem történt, –
mivel a tüzet gyorsan eloltották – a környe-
zetbe veszélyes égéstermék nem jutott.”

Kamionnak csapódott 
egy autó 

EGY SZEMÉLY SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT, ami-
kor egy személygépkocsi csapódott kamion-
nak Ceglédnél, a 4-es főúton június 28-án. A
kamion Ceglédbercel felől haladt, amikor
megállt, hogy balra kanyarodjon. A mögöt-
te lévő autók is megálltak, de az utána érke-
ző Audi személygépkocsi nem állt meg, ha-
nem a már kanyarodó kamion oldalának csa-
pódott. Az autóban ülő nő súlyosan megsé-

rült, őt a mentők kórházba szállították, a ka-
mionosnak nem esett baja. A kamion üzem-
anyagtartálya kilyukadt és mintegy 600 liter
gázolaj folyt ki az útra. A kiérkező tűzoltók
áramtalanították a járműveket, majd meg-
akadályozták, hogy további üzemanyag
folyjon ki. A baleset miatt több órára telje-
sen lezárták a 4-es főút ezen szakaszát
Ceglédnél. HIRÖS.HU

Közúti balesetek
KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE
június 26-án reggel Albertirsa külterületén.
Az összetört autók forgalmi akadályt okoz-
tak. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtala-
nították és átvizsgálták a járműveket, majd
biztosították a helyszínt.
ÁROKBA HAJTOTT EGY GÉPKOCSI június 26-
án délután Tápiószőlősön, a Fő úton. A gép-
kocsiban négyen utaztak, mindannyian ön-
erejükből elhagyták az autót. A ceglédi hiva-
tásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták
a járműveket, majd biztosították a helyszínt.
SZÁNDÉKOSAN HAJTHATOTT NEKI a busznak
az autó a 4-es elkerülőn – tudta meg a
szoljon.hu. A lap arról számolt be, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapi-
tányság emberölés kísérlet bűntett elköveté-
sének gyanúja miatt folytat eljárást, miután
június 29-én súlyos baleset történt a 4-es út
Törökszentmiklóst elkerülő szakaszán, az
autó sofőrje életét vesztette, míg a busz ve-
zetője súlyos, életveszélyes sérülést szenve-
dett. A rendőrség közlése szerint a jelenleg
rendelkezésre álló adatok alapján az autó ve-
zetője szándékosan hajtott neki a busznak. 

29
Fotó: Lovas Krisztián

Fotó: Németh Ádám tű. főtörzsőrmester
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JOGOSÍTVÁNY!

„Ha jogsi kell, mondd csak ki:
Autósiskola MORVAY!”

Most diktáld TE a tempót!
- Iratkozz be Július 20-ig internetes „B” kategóriás képzésre,

- végezd el a tananyagot 10 nap alatt 
- és tegyél sikeres KRESZ vizsgát Augusztus 20-ig!

Ha a TURBÓ-tempót bevállalod,
a forgalmi vizsgadíjat ajándékba kapod!

MORVAY Autósiskola
Cegléd, Rákóczi út 13.

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

Írj egy emailt a morvay.autosiskola@gmail.com címre:
„B kategóriás jogosítványt szeretnék! TURBÓ-tempó AKCIÓ”

Fnysz: B/2020/1600    B kat elm: 65,52%    B kat gyak: 67,35%   ÁKÓ: 136,24%  VSM: KK: 264.600.-
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Tűzeset
SZÁRAZ ALJNÖVÉNYZET KAPOTT LÁNGRA jú-
lius 1-jén délután Cegléd külterületén. A
tűzoltók kiérkezésekor négyszáz négyzet-
méteren égett a fű, a tűz kettő kisebb mel-
léképületre is átterjedt. A lángokat a ceglédi
hivatásos tűzoltók oltották el, majd vizsgál-
ták át a leégett területet. Továbbra is tűz-
gyújtási tilalom van az egész országban! A
szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi
gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető
vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy
megóvjuk környezetünket és a levegő tiszta-
ságát. A hőség miatt száraz a növényzet és a
legkisebb figyelmetlenség is könnyen hatal-
mas tűzhöz vezethet a szabadban. A szabá-
lyok megszegője tűzvédelmi bírsággal is
sújtható, amely – az okozott károk megtérí-
tésén felül – az előidézett károk mértékétől
függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is
terjedhet. – tájékoztatott Csámpai Attila tű.
százados, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei szóvivője.

Erőszakos „kéregető”
EGY 27 ÉVES NAGYKŐRÖSI FÉRFI kért segít-
séget a rendőrségtől, miután egy ismerőse
ordibálva kért pénzt tőle az egyik helyi élel-
miszer bolt előtt, ám ő a családi kassza utol-
só 10 ezer forintját még a régi ismeretségük-
re tekintettel sem akarta átadni neki. A 19
éves „kéregető” lökdösni kezdte áldozatát,
aki a bankót az üzletből éppen kilépő élet-
társának átadva akarta megmenteni. Amikor
a támadója meglátta a kezében a bankót, ak-

kor egy „Tényleg nincs pénzed, kutya!” fel-
kiáltással ököllel halántékon ütötte, majd ki-
rántotta a kezéből a pénzt. Távozásakor még
odaszólt a házaspárnak: „Ha szóltok a rend-
őröknek, beveszek egy viagrát és megerő-
szakollak”, majd elmenekült. A fiatalember
azonban nem jutott messzire, mert a rend-
őrök másfél órán belül elfogták a tázerdei
dűlőben J. István a kihallgatásakor nem tett
vallomást, csak panaszt a gyanúsítás ellen.
A Nagykőrösi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya rablás megalapozott gyanúja miatt
folytatja le vele szemben a további eljárást,
egyben kezdeményezték a letartóztatását.

Hangos motorozásáért
hasba szúrta a szomszédját 
A PEST MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG vádat emelt
egy férfi ellen, aki hasba szúrta szomszédját,
mert zavarta a motorjának zaja – közölte az
ügyészség.
A vádirat szerint az elkövető és a sértett
Nagykőrös egyik külső részén laktak, egy ut-
cában. Közöttük korábban összetűzés nem
volt, ugyanakkor a sértett gyakran motorozott
a környéken, és az elkövetőt zavarta a jármű
hangja. Tavaly szeptember végén a férfi az
otthonában alkoholt fogyasztott, amikor meg-
hallotta, hogy a sértett éppen hazaérkezik a
motorjával. Ekkor felült a saját elektromos
kerékpárjára, a sértett ingatlanjához hajtott. A
kapuban kiabálva szólította fel a sértettet,
hogy hagyja abba a motorozást, mert zavarja.
A sértett közölte, hogy nem laknak egymás
közvetlen közelében, és egyébként is a lakat-
lan részek felé szokott motorozni. Ezt a ma-
gyarázatot az elkövető nem fogadta el. Elő-
vett a zsebéből egy zsebkést, kinyitotta, majd
a sértett felé szúrt. Ekkor ért a helyszínre két
nő, elkergették az ittas férfit, aki az elektro-
mos járművével távozott.
A sértettet kórházba szállították, megműtöt-
ték, mivel a szúrás felszakította a gyomorfa-
lát is, így életveszélyes állapotba került. A
Pest Megyei Főügyészség az ügyben életve-
szélyt okozó testi sértés bűntette és ittas ál-
lapotban elkövetett járművezetés vétsége
miatt emelt vádat a férfi ellen.
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Rongálások
FESTÉKSZÓRÓVAL ESETT NEKI EGY ÉPÜLET
falának Nagykőrösön a 17 éves fiú. Ron-
gálás miatt indult vele szemben eljárás. A
fiatal barátnőjével töltötte idejét a nagykő-
rösi Cifrakertben, amikor úgy döntött, a
nála lévő festékszóró sprayvel kidíszíti az
éppen útjukba kerülő épület falát. A rend-
őrök a bejelentést követően a helyszínre
mentek, ahol rövid keresgélés után megta-
lálták, majd elszámoltatták a fiút. Kihall-
gatásán a gyanúsítás ellen panaszt nem
tett, a cselekmény elkövetését elismerte,
elmondása szerint nagyon megbánta amit
tett, a kárt pedig hajlandó az utolsó fillérig
megtéríteni.
Vele szemben a Nagykőrösi Rendőrkapi-
tányság rongálás vétségének megalapozott
gyanúja miatt folytatja le a büntetőeljárást. 

ABONY HIVATALOS OLDALÁN JELENT MEG
hír arról, megrongálták a hazai csapat kis-
padjának borítását. A lapot Molnár Károly,
a KID FC elnöke arról értesítette a szomorú
esetről. A sportegyesület tájékoztatott arról
is, feljelentést tettek a rendőrségen és a rend-
őrök ujjlenyomatokat vettek a helyszínen.

Ceglédi túrázókat 
mentettek a rendőrök

EGY FÉRFI TETT BEJELENTÉST a rendőr-
ségre július 3-án 17 óra körül arról, hogy
feleségével és 10 éves kisfiával eltévedtek
túrázás közben a bissei hegyen, mindhár-

man kimerültek, és az ivóvizük is elfo-
gyott. A Siklósi Rendőrkapitányság körze-
ti megbízottai azonnal a keresésükre indul-
tak, majd a jó helyismeretüknek köszönhe-
tően egy órán belül megtalálták az erdős
területen a segítségre szorulókat, akiknek
ivóvizet is vittek. A rendőrök a bajba ju-
tottakat biztonsági intézkedés keretében
visszaszállították a gépkocsijukhoz. A ceg-
lédi családnak az ijedtségen kívül nem
esett baja, orvosi ellátást nem kértek. 

POLICE.HU

Ceglédről ment
Tőserdőbe csónakot lopni

A TISZAKÉCSKEI RENDŐRÖK EGY 25 ÉVES
ceglédi férfival szemben folytattak eljárást.
Három alkalommal is érkezett bejelentés
csónaklopásról a Tiszakécskei Rendőrőrsre
2020 tavaszán. Az ismeretlen tolvaj a laka-
tokat levágva jutott hozzá a vízi járművek-
hez, amelyeket a tőserdei Holt-Tisza partján
hagytak őrizetlenül a tulajdonosok. Az ello-
pott csónakok összértéke megközelítette a
300.000 forintot.
A tiszakécskei nyomozók széleskörű adat-
gyűjtés alapján jutottak el a feltételezett el-
követőhöz. A 25 éves ceglédi lakost 2021.
február 17-én elfogták a járőrök, és gyanúsí-
tottként hallgatták ki a három vagyon elleni
bűncselekmény elkövetése miatt. A tisza-
kécskei nyomozók befejezték az ügy vizsgá-
latát és vádemelési javaslattal küldték meg
az illetékes ügyészségnek.

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!



legutóbbi két évtized létszámban
és eredményességben is emléke-
zeteset hozott számunkra. Büsz-
keségeink érmekkel és értékes
helyezésekkel gazdagították a
magyar sport tárházát. 2012-ben

Lőrincz Tamás és Ungvári Miklós ezüstér-
met szerzett, Czigány Dóra (kétszer is) és
Pásztor István negyedik, míg Szellő Imre
ötödik volt sportágában. A paralimpiai ver-
senyeken Bíró Norbert bronzérmest nyert,
gyarapítva Pálinkás László korábbi úszás-
ban szerzett első helyét. Sokunkban emléke-
zetes maradt a Riói Olimpián történt bírói
„művelet”, amikor Lőrincz Viktortól az
utolsó pillanatokban elvették a szőnyegen
már megnyert bronzérmet (...).
Mostanság már Tokió felé figyel a világ
sportszerető népessége. A magyar olimpiai
csapatban soha nem látott létszámban, három
sportágban, hat sportolónk vesz részt a küz-
delmekben. Mind a hatan a CVSE kereteiben
ismerkedtek meg a sportáguk alapjaival és
keltették fel a szakemberek figyelmét, indul-

tak el fényes sportpályafutásuk küzdelmes út-
ján. Öten, Lőrincz Tamás, Lőrincz Viktor
(birkózók), Jansik Szilárd és Pásztor Mátyás
(vízilabdázók) és Ungvári Attila (judo)
Cegléden születtek és itt ismerkedtek meg a
választott sportáguk alapjaival, érték el gyer-
mekkori sportsikereik első élményeit. Ide
kapcsolódik a júdós Özbas Szofi is, aki kis-
lányként a sport által került Szolnokról
Ceglédre és minden jelentős sikerét a CVSE
versenyzőjeként vívta ki és került az élvonal
csillagai közé, jutott ki az olimpiára.
Az optimista reményeinket a Lőrincz -test-
vérek vértezik magasabb szintre, ami túlnő a
játékok egyik jelmondatán, „Nem a győze-
lem a fontos, hanem a részvétel”. Tamás az
„aktuális” világ- és Európa-bajnok, Viktor
pedig a Föld legeredményesebb birkózója
volt két éve, mindketten az olimpiai verse-
nyek súlycsoportjában elsőként lettek ki-
emelve. A vízilabda válogatott két ceglédi
tagja közül Jansik Szilárd az FTC erőssége a
válogatottban is húzó ember, de az igazi si-
ker Pásztor Matyié, aki a BVSC csapatkapi-
tányaként és gólkirályként nem először „bű-
völte el” a szövetségi kapitányt és a sportág-
beli szakembereket, leginkább ő tett azért,
hogy 34 évesen olimpián képviselje a ma-
gyar színeket. A cselgáncsozók Ungvári
Miklós nélkül(?) utaznak az olimpiára, de ott
lesz öccse, Ungvári Attila, aki ha jó napot
fog ki, közel kerülhet a dobogóhoz, sőt... Bí-
ró Tamás mesteredző munkája, akár a hely-
színen is sokat jelenhet számára, de még az
időközben eligazolt Özbas Szofi ifjúsági
olimpiai bajnokunknak is, akiknek évekig a
mestere volt Cegléden.      MAGYAR LÁSZLÓ

Az újkori olimpiai játékok során, 1896
óta, 24 ceglédi kötődésű sportoló ér-
demelte ki versenyzőként az indulás
jogát. A sport legnemesebb versengé-
sének eseményein 12 sportágban áll-
tak rajthoz ceglédiek és 1924 után csu-
pán négy alkalommal hiányoztak csak
szűkebb pátriánk legtehetségesebb fi-
ai az ötkarikás eseményekről. 

a

Hat ceglédi sportoló Tokióban!
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ÉLETRE KELT A TÁJ!

PÉCS





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!

CSALÁDI. VÁROSI.  
ELEKTROMOS.

MAZDA MX-30 GT ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL  
MÁR 6 990 900 FT-TÓL!
FEDEZZE FEL KÉSZLETAUTÓ-KÍNÁLATUNKAT IS!

ZAKAR ÉS TÁRSA KFT.
WWW.ZAKARAUTO.HU

2700 Cegléd, 4. számú főút 69. km, 
telefon: 06 53/505-911

D R I V E  TO G E T H E R
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