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XXI. Nagykőrösi Arany-Napok
2021. szeptember 3-4-5.

látogatók nagy örömére szeptember első hétvégéjén újra megrendezzük a Nagykőrösi Arany-Napokat. Igyekeztünk minden korosztály számára
minőségi programokat kínálni, így nagyon bízunk
benne, hogy szeptember első hétvégéjén az élmények mindenkire rátalálnak Nagykőrösön.
Szeptember 3-án délután 17 órai kezdéssel, kulturális programokkal várjuk az érdeklődőket az Arany János Közérdekű Muzeális
Gyűjteményben. 19 órakor Múzeumi Udvarszínház lesz, Arany
János: A Nagyidai Cigányok című előadáson vehetnek részt a látogatók, majd 20:30-kor a nagykőrösi művésztanárok előadása lesz
látható a Művészudvarban, Varázsdallamok címmel.
Szeptember 4-én 8 óra 30 perckor Hagyományőrző felvonulás indul az „Arany-út” vonalán.
10 órakor kezdődik a Polgárrá Fogadó Ünnepség, folytatásként
pedig jönnek a jobbnál-jobb koncertek. 15:30-kor fellép
Zoltán Erika, 16:30-tól a Relevé Táncegyesület, 17 óra
Manuel, 17:30 Társastánc és tánciskola bemutató, 18 óra
Tolvai Renáta, 18:30 Táncos Tibor zenekara szórakoztatja a
vendégeket a Zenepavilonnál, majd 20 órakor kezdődik Kasza
Tibi Artisjus-díjas énekes élő koncertje. A szombat este zárásaként 21:30-kor Retro buli indul a BeatMakers csapatával.
Az Arany-Napok harmadik napján, szeptember 5-én sem
hagy alább a lendület. A gasztronómia szerelmesei már a reggeli órákban nekilátnak a finomabbnál finomabb ételek elkészítésének, a főzőverseny a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület szervezésében valósul meg. 10 órakor Könyvbemutató, 11 órakor
Szabadtéri Színház: A Kiskakas gyémánt félkrajcárja lesz látható. Az egésznapos rendezvényen számtalan előadó fokozza az
Arany-Napok színvonalát, többek között fellép: az Animal
Cannibals, a Kávészünet, Vikidál Gyula és a Piramis együttes.
A koncertek mellett helyet kap még a programok között az
Arany-Napok szombati napján a FRADI KAMION, a városnéző kisvonat, babasátor és játszótér, valamint egy hangtár, régi tárgyak másképpen gyerekeknek. A vasárnapi kísérőprogramok között szerepel a Hagyományőrző Játékbirodalom, ezzel is kedveskedve kicsiknek és nagyoknak, valamint a Népművészek utcája.
Sok szeretettel várunk minden kedves kikapcsolódni vágyó
érdeklődőt a XXI. Nagykőrösi Arany-Napokra. Helyszín:
Nagykőrös, Cifrakert (Ceglédi út 21.) Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (Ceglédi út 19.)
Bővebb információ a rendezvényről: aranynapok.hu;
elmenyeknagykoroson.hu; korosikultura.hu
JUHÁSZ NÁNDOR

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója
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Cegléd

Olimpikonokat ünnepelt Cegléd

a

Ünneplő tömeggel telt meg Cegléden
a Szabadság tér augusztus 5-én este,
ahol több százan várakoztak, hogy a
tokiói olimpiáról hazaérkező Lőrincz
Tamást és Viktort köszöntsék.

z olimpiai érmes bajnokok egy
különleges Mercedes cabrión érkeztek meg a térre és fogadták a
család, rokonok, barátok, sporttársak, és sok-sok nekik szurkoló ceglédi gratulációját.
Lőrincz Viktor, ezüstérmes olimpikon hangsúlyozta: elsősorban a feleségéért és a lányáért
küzdött, de sokat jelentett, hogy „minden magyar embert magam mögött érzett” és ez óriási erőt adott neki a küzdelemben. Bátyja,
Lőrincz Tamás aranyérmes olimpikonunk korábban is jelezte, hogy befejezi aktív pályafutását. Kérdésre elárulta: a következő olimpián ő
lesz a magyar csapat legnagyobb szurkolója.

Földi László országgyűlési képviselő személyes emlékeit is felidézte a testvérpárról. A
képviselő hozzátette: Cegléd nagy sportolói
révén felkerült az ország térképére. Cegléd
sportváros, amelyet bizonyítanak a sportsikerek. A képviselő a helyi Fidesz-KDNP frakció ajándékaként két – birkózópályafutásuk
egy-egy jelentős pillanatát megörökítő – festményt is átadott a testvérpárnak.

Dr. Csáky András polgármester köszöntőjében elmondta: sokan keresték meg a ceglédi
olimpiai sikerek kapcsán és gratuláltak, melyet
most tolmácsol a bajnokoknak. A polgármester
a város nevében megköszönte munkájuk mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a sikerhez.
A CVSE részéről Keszthelyi Ferenc alelnök szólalt fel, elmondta: 1924-ben a párizsi
olimpián már ceglédi birkózó képviselte hazánkat. Kiemelte: a birkózók sikerében
kulcsszerepet játszott Czigony Tamás a Birkózó Szakosztály elnöke és Pap Ferenc és
Attila edzők támogatása.
- A birkózás történetében egyedülálló, hogy
Tamás Európa-bajnok, világbajnok és olimpiai bajnokként vonul vissza – mondta el
Czigony Tamás és hozzátette: Viktornak a
három éremből kettő még ezüst, de reméljük
ő is eléri Tamás sikereit.
Az esemény végén a közönségnek lehetősége volt az erre a célra készült képes emléklapot a két népszerű sportolóval dedikáltatni.

a

ugusztus 12-én Pásztor Mátyás
és Jansik Szilárd a tokiói olimpián bronzérmet szerzett magyar
vízilabda válogatott két játékosát
köszöntötte a város apraja-nagyja a Szabadság téren, ahova az
utánpótlás vízilabdások kordonja között érkeztek meg a bajnokok. Jansik Szilárd elmondta: aranyérmet szerettek volna nyerni,
de a bronznak is örülnek, hiszen olimpián
érmet szerezni óriási dolog.
– Egy sportoló életében nagy szerepe van a
szerencsének, ez korábban nekem nem adatott meg. Köszönöm a szövetségi kapitánynak hogy bizalmat adott nekem – mondta el
Pásztor Mátyás.
Dr. Csáky András polgármester is köszöntötte a sportolókat és nemcsak az olimpikonoknak, de az eredményeikben közreműködő
családtagoknak is köszönetet mondott.
Földi László országgyűlési képviselő is beszédet mondott: - Tanárként fantasztikus megélni, hogy volt tanítványaimat köszönthetem
ilyen siker után, amiért köszönet illeti Czigány
Károly edzőt és a ceglédi vízilabda közösségét, akiknek keze alól az országos elitbe kerültek a ceglédi nevelésű vízilabdások.

Dr. Beck György a CVSE Vízilabda Szakosztályának társelnöke a múltat is felidézte:
- A ceglédi vízilabda 1934-es kezdete óta várunk erre a sikerre, ezekkel az érmekkel a
hazai sport legnagyobbjai közé került
Cegléd. Matyi mindig a leglelkesebb volt
bármilyen feladatról volt is szó az edzéseken. Szili pedig mindig a nehezebb megoldásokat választotta, ha sportról volt szó – ezért
sem véletlen, hogy a két sportoló ide el tudott jutni.
Czigány Károly edzőt is a színpadra hívták,
akit vastapssal köszöntött a közönség. Az edző
a két sportolóról osztotta meg élményeit.

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

Turisztikai fejlesztések
a gyógyfürdőnél

ÚJ MEDENCÉVEL GAZDAGODOTT a ceglédi
gyógy- és strandfürdő kínálata: az új, 100m2es szabadtéri termálmedence feltöltötték és
megkezdődőtt a terheléses próbaüzeme. A
fürdő és a csúszdapark folyamatosan igyekszik fejleszteni, színesíteni a szolgáltatások
körét: korábban a fürdőben hullámmedencét,
az aquaparkban pedig egy az országban
egyedülálló csúszdatípust adtak át.
ÚJ PING-PONG ASZTAL KERÜLT kihelyezésre
Cegléden a Fürdő tó mellett. „Bízom benne,
hogy egy lépésről lépésre kialakuló játszótér első eleme lehet.” – osztotta meg a hírt a körzet
önkormányzati képviselője, dr. Ferenczi Norbert.

Ceglédi táborozók
a Parlamentben

CEGLÉDI ERZSÉBET-TÁBOROSOK JÁRTAK
Földi László, országgyűlési képviselő meghívására a Parlamentben. „A járvány előtti
évekhez hasonlóan, az idén minden korábbinál nagyobb volt az érdeklődés az Erzsébettáborok iránt. Annak érdekében, hogy egyetlen gyereket se kelljen visszautasítani, félmilliárd forint többletforrást biztosított a Kormány.” – írta közösségi oldalán a képviselő.

Megújuló zebrák

MEGÚJÍTJÁK A GYALOGÁTKELŐ HELYEK
festését Cegléden a Várvag Nonprofit Kft.
munkatársai. Minden évben a tanévkezdés
előtt erősítik meg az útburkolati jeleket a
zebráknál. Jelenleg a Kossuth Ferenc utcán

és a Szolnoki úton festik a fehér csíkokat és
a piros figyelemfelhívó keretet. A Kossuth
Ferenc utcai – egyelőre egyetlen ceglédi –
„okoszebránál” is megerősítik a festést. Az
„okoszebra” kamerán keresztül érzékeli a közeledő gyalogost és villogással figyelmezteti az autósokat az úttestbe épített világítás.
A Kossuth Ferenc és Kárpáti Aurél utca kereszteződésénél átadott gyalogátkelőhelynél
szemlét tartott dr. Csáky András polgármester és Hegedűs Ágota alpolgármester.
Egy korábbi testületi döntés értelmében több
– nagy forgalmú – helyszínen fognak még
„okoszebrát” létesíteni.

Kiss Attila Andor sikerei

SIKERT SIKERRE HALMOZ AZ UTÓBBI időben
Kiss Attila Andor. A ceglédi énekes Belgrádban
megnyerte a nemzetközi operaversenyt, majd a
Simándy József nevével fémjelzett versenyen
„Hazám, hazám” díjat és két különdíjat zsebelt
be, végül pedig egy szlovákiai megmérettetésen
a dobogó harmadik fokára állhatott.
Július 31-én a Dankó Rádióban szerepelt a
ceglédi fiatal. A Dankó Extra című műsorban
Budai Beatrix beszélgetett az idei Simándy
Énekverseny Dankó Rádió Z felvételt nyert
különdíjas Attilával, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar végzett
másodéves, bachelor szakos hallgatójával és
Prof. Dr. Temesi Mária énekmesterével.
De sikerei miatt más a rádiók is felfedezték
Cegléd kedvencét. A fiatal tehetség a Magyar Rádióban Lakatos Miklós és cigányzenekara közreműködésével vették fel Attila
első stúdiófelvételét.
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Nagykõrös
Útfelújítások

AZ ÜTEMTERVNEK MEGFELELŐEN HALAD a
4601-es (Pesti) és a 4608-as utak teljes körű
újjáépítése. A kivitelezést személyesen tekintette meg a helyszínen dr. Czira Szabolcs polgármester és dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, akik megállapították, hogy nagyon jó
munkát végez a Duna Aszfalt Zrt., hamarosan
csodálatos útfelületen, sokkal kényelmesebben és még biztonságosabban tudnak Budapest felől Nagykőrösre jönni az emberek, illetve a kőrösiek eljutni az autópályáig. Ez a
nagyszabású infrastrukturális fejlesztés sok
száz nagykőrösi polgár közlekedési feltételeit
javítja, rengetegen használják ugyanis ezt az
útszakaszt. Folyamatban van a 441-es út felújításának előkészítése is, remélhetően az őszszel elindul itt is hasonló léptékkel a munka és
az az út is teljesen meg tud újulni előbb
Kecskemét, majd idővel Cegléd irányába is.

JÓ ÜTEMBEN HALAD A NAGYKŐRÖS – Nyársapát – Cegléd kerékpárút építése. Dr. Czira
Szabolcs polgármester bejárása alkalmával a
helyszínen egyeztetett a kivitelező szakembereivel. Dr. Czira Szabolcs elmondta: - Jó
látni, hogy folyik a munka. Hosszú ideje szerettük volna elérni, hogy megépülhessen ez
a kerékpárút. A Nagykőrös és Kecskemét közötti szakasz elkészült. Aztán megépült a
Nagykőrös várostáblától a Gál-kastélyig. És
ma itt tartunk, hogy ezen a szakaszon is dolgoznak, ha minden a tervek szerint alakul,

év végére el is készül a beruházás! Nagy
öröm és úgy gondolom, hogy mi, értékteremtő nagykőrösiek büszkék lehetünk, hiszen
a városunk a beruházás gesztora.

Településfejlesztési díjas
Nagykőrös

A „HAGYOMÁNYOK MODERN KÖNTÖSBEN"
elismerést vehette át Nagykőrös Város Önkormányzat a képviseletében dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester július 6-án a Településfejlesztési Szövetség szervezésében, Budapesten, a Magnet Közösségi Házban megrendezett Településfejlesztési Díjak átadó ünnepségen. Nagykőrös a Nagykőrösi Vásártér
fejlesztésével érdemelte ki a szakmai díjat.
Dr. Körtvélyesi Attila a Gong FM Rádiónak
adott interjújában elmondta: „A tavasz folyamán pályáztunk a Településfejlesztési Szövetséghez (…) Mi úgy éreztük, hogy ami egyedi
lehet és érdemes arra, hogy követendő példa
is legyen, ez a Vásártéri kiszolgáló épület
volt. Ezzel az épülettel pályáztunk és az a
megtiszteltetés ért bennünket, hogy a ‘Hagyományok modern köntösben’ címmel egy
különdíjat vehettünk át. A Településfejlesztési
Szövetség nagyon elismerően szólt arról,
hogy ahogyan próbáljuk ezt a több száz éves
vásári hagyományt éltetni, és mellette megtalálni a helyét a mai modern világban, hogy
vonzóvá váljon. Ez egy teljesen karbon-semleges épület, a modern elvárásoknak megfelelően. Olyan vizesblokkokat tartalmaz, hogy
az ide látogatók kulturált körülmények között
tudják élvezni a nagykőrösi vásárok hangulatát. Ha valaki elmegy arra, láthatja, hogy az
épület építészeti szempontból is beleillik a tájba, kicsit tanyasi jelleget kapott.”
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VII. Kőrösi Zenés Esték

AZ IDEI ÉVBEN IS MEGRENDEZÉSRE került a
DobMánia Tábor és a hozzá kapcsolódó
Kőrösi Zenés Esték. A július 3-án kezdődött programsorozatnak a nagykőrösi Toldi
Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium adott otthont. A
nyitóestén a Dobmánia tábor és a Zenés Esték résztvevőit Dr. Czira Szabolcs polgármester és Bordás József a rendezvény házigazdája köszöntötte, majd Bari Laci lépett
fel, akit 12 éves korában „Az ének iskolája” című zenés tehetségkutató műsorban ismerhettünk meg. Másnap, vasárnap Éliás
Gyula volt az est sztárfellépője, hétfőn Kovács Krisztián, a Fish zenekar frontembere,
kedden Lábas Viki, a Margaret Island énekese, szerdán pedig Nádor Dávid lépett fel
a Zenés Esték színpadán. Az öt nap rendkívül hasznos tudással, élményekkel gazdagította a táborozókat, a zenés estek pedig
könnyed, hangulatos, színvonalas szórakozási lehetőséget nyújtottak a közönségnek
Nagykőrösön.

A nagykőrösi cukrászda
újabb sikerei

A VANÍLIA & GELARTO CSAPATA, a kézműves cukrászda megnyitása óta varázsolja el a nagykőrösi lakosokat és az arra járó
vendégeket, csodálatos fagylaltjaival, süteményeivel, tortáival és kávékülönlegességeivel. A Vanília & Gelarto nem csak,
hogy finom desszertjeivel, hanem csodála-

tos, sikeres eredményekkel képviseli
Nagykőrös városát. Nemrégiben Az „Év
Fagylaltja” 2021. versenyen Régió Kiváló
Fagylaltja díjat nyert el a Szicília inspirálta „Sikkes Citromligetes Pisztáciával” elnevezésű fagylaltjuk. A „Magyarország
Cukormentes Tortája” 2021. versenyben
Erdei Nimfa tortájukkal a legjobb öt közé
kerültek. a legjobb gyógyhatású alapanyaggal készült tortáért a Diabess Kft.
különdíját, Karikó Orsolya cukrász kapta
az Erdei Nimfa tortájával.
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Interjú

Csapatjátékosként Nagykőrösért

m

Korábbi cikksorozatunkban a Dél-Pest Megyei Panorámában a települések első
embereit kérdeztük körképszerűen az aktuális beruházásokról, sikerekről, problémákról és kihívásokról. Most Nagykőrös második embere dr. Körtvélyesi Attila
osztotta meg velünk milyen alpolgármesternek lenni, de beavatja az olvasókat
dr. Czira Szabolcs polgármester vezetői sikerének három titkába is…

it jelent Nagykőrösön
alpolgármesternek lenni, mert úgy látom,
hogy jóval több mint a
második embernek lenni… Ti mintha új tartalommal töltenétek meg ezt a feladatkört…
- Igen, ez valóban így van. Hálás vagyok a polgármester úrnak, hogy fiatalon, 25(!) évesen
megbízott bennem és az elejétől azt mondta,
hogy nem a helyettesítéséről szól a feladatom,
hanem arról, hogy dolgozzunk együtt. Az évek
megmutatták, hogy működik is ez a rendszer.
Nem pozíciók közötti kapcsolat van köztünk,
hanem feladatmegosztás. Megvitatjuk és konzultálunk a problémákról, hiszen a különböző
nézőpontok megvitatásával, összeegyeztetésével
tudjuk megtalálni a legjobb megoldást.
- Mi jelenti a legnagyobb kihívást alpolgármesterként és
van-e a te nevedhez köthető
kezdeményezés, ötlet, amire
büszke vagy?
- Ami csak az én nevemhez köthető, olyat nem tudok mondani,
mert nálunk igazi csapatmunka
zajlik. Összeülünk, ötletelünk,
az elmúlt évek fejlesztéseihez
mindenki hozzátette a magáét.
A város infrastrukturális fejlődése, a felújítások, a közparkok,
utak építése, vagy az önkormányzati újság és a közösségi
médiában való kommunikáció

mind a közösen elért eredmények közé tartozik.
A legnagyobb kihívás számunkra, hogy hiába
van jó ötlet, ami a település javát szolgálná, ha
az emberek nem érzik magukénak, akkor nem
fogják támogatni, vagy akár ellen is állnak.
Nagyon fontos a kommunikáció a lakossággal, mert ebben az információdömpingben elvesznek a fontos üzenetek. Egy példa: idén az
augusztus 20-ai tűzijáték megosztotta a lakosságot. A közvéleményben az állattartók >>>

Dr. Körtvélyesi Attila

1986-BAN SZÜLETETT, ÁLTALÁNOS és középfokú tanulmányait Nagykőrösön végezte, majd a Szegedi Egyetemen szerzett jogász végzettséget.
2006-ban 20 évesen lett
első ízben önkormányzati
képviselő, akkor még listáról, 2010-ben, 2014-ben
és 2019-ben viszont minden választáskor egyéniben jutott a testületbe.
2007 óta a Fidesz nagykőrösi szervezetének elnöke. 2011. május 1 óta
alpolgármester, 2012-től
pedig a Nagykőrösi Önkormányzati Tűzoltóság
elnöke is. Nős, egy 11 hónapos kisfiú édesapja.
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és a szórakozni vágyók csaptak össze egymással. A közösségi médiában megszavaztattuk,
hogy mit szeretne Nagykőrös többsége. Úgy
döntöttek, hogy ne legyen idén tűzijáték, mert
az állatok védelme fontosabb és azt a pénzt
költsük hasznosabb dolgokra. Így idén nem
lesz tűzijáték. Fontos, hogy meghallgassuk
egymást: a városvezetés a lakosságot és fordítva is. Sajnos, általános tapasztalat, hogy a
közösségi médiában árokásás, személyeskedés
a jellemző, nem tudják normálisan elmondani
véleményüket az emberek, csak a pillanatnyi
rossz hangulatukat, akár magánéleti problémáik miatti feszültséget vezetik le másokon, a
szavak megválogatása és mások meghallgatása nélkül. Emiatt az is látható, hogy a fiatalabbak vagy aki nem akar veszekedni, nem is teszi közkinccsé a gondolatait, mert nem akar
feszültséget. Ez azonban nem a jó megoldás, a
közéletnek az tesz jót, ha minden korosztály el
tudja mondani a véleményét és ezzel előmozdítani a megoldást.
- Említetted a csapatjátékot. Kívülről is látható,
hogy dr. Czira Szabolcs jól integrálja a fiatalokat és ezzel dinamikussá tette a nagykőrösi közéletet. Szerinted mi az első számú vezető szerepe ebben és mi lehet sikerének a titka?
- Három titka van. Egyrészt van víziója: ismeri a
múltat, a jelent és tudja, hova kellene a települést
eljuttatni. Ezt a jövőképet úgy tudja kommunikálni, hogy azonosulni tudunk ezzel. A másik titok, hogy nagyon erős elhivatottság, akaraterő
lakik benne, ragaszkodik az elveihez, amelyeket
hozott magával és amelyek az évek során beváltak. Egyre kevesebb ilyen szilárd jellemű ember
van. Természetesen, olykor rugalmasan változtatni kell, de ha folyton módosítgatunk, akkor
végül nem fogjuk tudni honnan indultunk és hova akarunk eljutni. Aki ismeri a polgármesterünket, az tudja, hogy ő az elvek embere és az idő
bebizonyította, hogy ezekhez ragaszkodni érdemes. A harmadik dolog pedig az, hogy csapatjátékos. Mindig fontosnak tartotta, hogy a testületben minden réteg képviseltesse magát, mintegy
leképezze a város lakosságát. Vannak nálunk női
képviselők, fiatalok, idősek, egészségügyi, mezőgazdasági területen dolgozó vagy mérnök. Vegyes a testület, de a célunk egy: Nagykőrös építése és fejlesztése és ebbe mindenki beleadja a
tudását, tehetségét.

A közös munkához kell lenni egy vezérnek, aki
a csapatot össze tudja hangolni irányítani és a
polgármesterünk ezt nagyon jól csinálja. A csapat persze akkor tudja tisztelni a vezetőt, ha látja, hogy jó amit tesz és egyet tud érteni a célokkal. Nyilvánvaló, hogy a lakosság is látja, hogy
milyen jól működik ez a csapat, mert 2006 óta
minden választáson többséget szerzünk, mert látják ezt az irányt, az erőt, amit a csapat képvisel
és amiben hiszünk. Dr. Czira Szabolcs tapasztalata, tekintélye sokat segít ebben, ezért nemcsak
tisztelik, hanem bizalmat is éreznek iránta.

- Földi László országgyűlési képviselőnek milyen szerepe van Nagykőrös fejlődésében?
- Földi László mindent megtesz, hogy fejlődjön a választókerület, pedig nincs egyszerű dolga, mert nagyon vegyes képet mutat a körzet. Az agglomerációs gyűrűben a
főváros körül gazdagabb települések vannak, nálunk Dél-Pest megyében viszont már
sokkal szegényebbek, több támogatásra lenne szükségünk a felzárkózáshoz. Földi
László nagyon szereti ezt a régiót, nem csak
a választási kampányban látogatja a településeket, hanem ott van a rendezvényeken,
beszélget és szót ért az emberekkel, mert közülünk való. Itt él és tudja, hogy ezek az emberek adták a bizalmat neki arra, hogy szolgálhassa őket. Az évtizedes politikai tapasztalata segíti, hogy minél több forrást tudjon
hozni a településeinknek. Egy településen az
országgyűlési képviselő nélkül nagyon nehéz lenne haladást elérni, de mivel Földi
László megérti a jövőképet és közös a célunk, hogy tenni akarunk az itt élőkért, ezért
nagyon jó vele együtt dolgozni.
- Ahogy beszélsz is látszik, hogy szinte erre
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születtél, szereted a közéletet, de ha mégis
úgy alakulna, hogy váltanod kellene, akkor
mit csinálnál?
- Valószínű, hogy a szakmámban jogászként helyezkednék el. Ügyvédbojtárkodtam is egy időben és szerettem. Hasonló feladatkör az is, mint
a közélet, hiszen segítségért fordulnak hozzád és
a feladat része az emberek meghallgatása és a
megoldáskeresés is.
- A közéletben mikor éreznéd úgy, hogy eljutottál a karriered csúcsára?

- A Jóisten majd tudja, hogy mi a terve velem. A
talentummal, amit tőle kaptam, most is olyan
helyre juttatott, amiért már most nagyon hálás
vagyok, de persze mindig örül az ember, ha előrehalad. De most jól érzem magam ebben a feladatban, hálás vagyok a Jóistennek, a családomnak, hogy idáig eljutottam.
- Családot említetted… a magánéleted mennyire tudod egyensúlyban tartani a közéleti feladataiddal?
- Van egy gyönyörűszép feleségem, akivel 3 éve
vagyunk házasok és van egy 11 hónapos kisfiam, akinek tegnap volt a keresztelője. Az életemben nagyon fontos a család, édesanyám és a
feleségem, fiam, akikkel az együtt töltött idő hihetetlen erőt ad. Tudatosan igyekszem időt tölteni a családdal, játszani a kisfiammal, mert ezt az
időszakot később nem lehet pótolni, meg akarom
tehát élni minden pillanatát. Szeretnénk több
gyermeket és megélni, látni felnövekedésünket,
boldogulásukat. Egyszer hallottam egy bölcs
mondatot, ami életem része lett: a legtöbb, amit
hagyhatunk magunk után a gyermekeink, hiszen
ők fognak túlélni minket.
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Abony

Három út épült pályázati
támogatással

AUGUSZTUS 12-ÉN DÉLELŐTT KERÜLT SOR a
pályázati támogatással, jelentős önkormányzati önerő hozzárendelése mellett épült új
utak műszaki átadás- átvételére.
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően
épülhettek meg idén az utak Abonyban.
Összesen 40 millió forintot nyert el a település, ami mellé mintegy 19,5 millió forintos önerőt rendelt az önkormányzat. A kiírás szerint csak olyan utak építése volt támogatható tevékenység, melyek már eleve
aszfaltos alappal rendelkeznek. Így a kö-

vetkező utcák kaptak új burkolatot:
Erzsébet Királyné utca (Ceglédi út – Szelei
út között), Csillag Zsigmond utca (Szelei út
– Vak Bottyán utca között), valamint a
Bethlen Gábor utca. Az útépítések hamarosan folytatódnak Abonyban.

Nagysikerű Nikola Tesla előadás

ABONYBAN JÚLIUS 25-ÉN A VÁROSHÁZA előtti téren rendezték meg a Nikola Tesla nagymusicalt, melyen sok száz néző vett részt. Az előadás végén a közönség vastapssal köszönte
meg az előadóknak a páratlan élményt nyújtó csodálatos előadást.
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Újabb betelepülő
az Üzleti Parkban

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN DINAMIKUSAN bővült
az Üzleti Parkba költöző vállalkozások száma.
A területet vásárló cégek mellett többen bérlőként biztosítottak abonyi fejlesztési területet maguknak. A Gigler Mechanik Gyártó és Szolgáltató Kft is bérlőként érkezett az Üzleti Parkba,
azonban a vállalkozás hosszútávú jövőt tervez
Abonyban, ezért liciteljárást követően több mint
6.000 négyzetméteres területet vásárolt. Az ingatlanon gyártócsarnok építését tervezik, ahol új
munkahelyek létesülnek a jövőben.

keztek Abonyba más településekről és határon túlról is. A Mikes tó körül megrendezett
immár hagyományos Tarka borjú főzőversenyen összesen 23 csapat mérte össze tudását.
A versengés fő szervezője Csányi Sándor, a
gulyáskirály volt. Egész nap várták a
Hungarikumok sétányával, kísérőrendezvényekkel, koncertekkel az érdeklődőket.

Tarka borjú főzőverseny
és tóparty

MEGMOZDULT ÉS KIMOZDULT A VÁROS apraja-nagyja július 7-én, de nagyon sokan ér-

Népszerű volt a
strandmozi idén is!

JÚLIUS UTOLSÓ NAPJÁN AZ ABONYI strandon
mozit szerveztek, ahol két filmet láthatott a
közönség. Volt lehetőség közben strandolni
és koktélozni is. Egy igazán remek hangulatú programon vehetett részt a mintegy 300
érdeklődő.
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Emléktábla avatás

A NAPOKBAN FELAVATTÁK DRÁVAY JÓZSEF
nyugalmazott igazgató emléktábláját. Még
2020 augusztusában döntött arról Abony
képviselő-testülete, hogy a Salgóbányai Ifjúsági Tábort Drávay József nyugalmazott
címzetes igazgató úrról nevezik el. Augusztus 2-án ünnepélyes keretek közt avatta fel a városvezetés, a családtagok, az
Abonyi Lajos Múzeum Baráti Köre a táborban az emléktáblát.

Továbbra
is jók a
közbiztonság
mutatói

NEM

NŐTT

A

VAGYON ELLE-

bűncselekmények száma
az elmúlt idős z a k b a n
Abonyban. A
Pest Megyei
Rendőr-Főkapitányság sajtóosztályának
munkatársa az
abony.hu-nak
elmondta, hogy
Abonyban az
elmúlt egy hónapban nem
történt rablás.
A vagyon elleni bűncselekmények, lopások száma sem
mutat emelkedő tendenciát
az elmúlt időszak mutatóihoz képest.

NI
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Politika

Célegyenesben az előválasztás

Szeptember középen kerül sor az ellenzéki előválasztásra. A hat ellenzéki
párt (DK, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum, Párbeszéd) közötti 2022-es országgyűlési választáson való együttműködésről született megállapodás
értelmében közös listát és mind a 106
választókerületben közös jelöltet állítanak. A jelöltek, illetve a miniszterelnök-jelölt személyét előválasztáson
fogják eldönteni.

a

Cegléd központú, Pest megyei
12. választókerületben a jelenlegi információk alapján két nagykőrösi önkormányzati képviselő
indul pártszínekben: László
Ferenc az MSZP, Zágráb Nándor
pedig a Jobbik támogatásával. Korábban Kökény Gábor szintén nagykőrösi önkormányzati képviselő is bejelentette indulását a DK
színeiben, de őt pártja visszaléptette. A Momentum aspiránsaként Kollár Zoltán állt volna a rajtvonalra, ám pártja az ő jelöltségét
visszavonta. Függetlenként méretteti meg
magát Sipos Mihály, akit a korábbi hírek szerint az LMP biztosított a támogatásáról.
A kormányoldalról egyelőre még nem érkezett hivatalos bejelentés, de 2022-ben minden valószínűség szerint Földi László

Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselő újrázhat. A politikus 2010 óta a térség parlamenti képviselője.
Az ellenzéki előválasztás menetrendje szerint az
indulók augusztus 23-tól vehetik fel a jelöltségükhöz szükséges aláírások gyűjtőíveit, melyeket szeptember 6-án délelőttig kell leadniuk. Az
előválasztás első fordulóját szeptember 18. és
26. között rendezik, ekkor választják meg az országgyűlési egyéni választókerületi, illetve a
miniszterelnök-jelölteket. A hatpárti ellenzéki
együttműködés azt indítja a 2022-es tavaszi országgyűlési választáson az adott választókerületi mandátumért, aki a képviselőjelölt-jelöltek
közül a legtöbb szavazatot kapja. Amennyiben
a miniszterelnökjelölt-jelöltek közül senki nem
szerzi meg a voksok abszolút többségét (vagyis
a leadott szavazatok 50 %-a + 1 szavazat), akkor második forduló lesz, melyet október 4. és
10. között tartanak meg.
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Kökény Gábort
visszaléptették

A PEST MEGYEI 12-ES választókerületben,
DK-s színekben induló Kökény Gábort a párt
elnöksége visszaléptette a jelöltségtől. Kökény
nem ért egyet a döntéssel – erről az önkormányzati képviselő az alábbi facebook posztban számolt be: „Kökény Gábor vagyok, a
Pest 12-es választókerület volt DK-s jelöltje.
Miért mondom azt, hogy volt? Ezzel kapcsolatban szeretnék egy bejelentést tenni, amely
megváltoztatja az őszi előválasztás forgatókönyvét. A Demokratikus Koalíció Elnöksége
úgy döntött, hogy választókerületünkben viszszaléptet engem, mint DK-s jelöltet. Mint a
Demokratikus Koalíció tagja a fenti döntést el
kell, hogy fogadjam, bár nem értek vele egyet.
Jelöltséget azért vállaltam, hogy a választókerület demokratikus, és baloldali gondolkodású embereit képviseljem. Nekem az előválasztás üzenete az volt, hogy a jelöltek nyíltan mérettessenek meg. A mostani döntés után nyilvánvalóvá vált, hogy az előválasztás nem erről szól.” – írta Kökény Gábor, aki stábjának
és támogatóinak is köszönetet mondott.

Cegléden járt
Márki-Zay Péter

KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTT augusztus 13-án pénteken Cegléden Zágráb
Nándor az ellenzéki összefogás előválasztási országgyűlési képviselőjelöltje és MárkiZay Péter a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje.

A rendezvényen Zágráb Nándor nagykőrösi
önkormányzati képviselő elmondta, hogy a
választókerületet folyamatosan járva kampányol és nagy öröm számára, hogy öt miniszterelnök-jelölt támogatja az előválasztáson.

Jakab Péter kampányolt

JAKAB PÉTER, A JOBBIK MINISZTERELNÖK
jelöltje az előválasztási kampányban látogatott el Ceglédre július 9-én, hogy ajánlja
magát és a térségi jelöltet Zágráb Nándort a
választóknak. A Kossuth téren megtartott
sajtótájékoztató után a Szabadság téren került sor lakossági fórumra. A szimpatizánsok egy íven támogatóként regisztrálhatták
magukat.
NAGYKŐRÖSRE IS ELLÁTOGATOTT a Jobbik
miniszterelnökjelöltje, ahol dalra is fakadt. Vörös István Kié ez az ország című dalát adta elő.
Nem sokkal később a dal szerzője tudomást
szerzett erről, és tiltakozást adott közre: „Az
eredeti, levédett Kié ez az ország című dal
szövegírója, zeneszerzője és előadója én vagyok, mely az 1993-as Ez egy kutya világ című lemezemen jelent meg. A dalt semmiféle
politikai célzatú felhasználásra, reklámra,
nem engedélyeztem. Különösen úgy nem,
hogy a szöveg bizonyos részeit átírják, és
politikai felhangot adjanak neki. Felszólítjuk
Jakab Pétert, hogy a videófelvételt törölje,
távolítsa el!” – írta Vörös István.
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Meghívó

2021. augusztus 28. 1900

A COVID JÁRVÁNY

1 5 0 0 - tó l g y e r m e k p ro g ra m o k !

C egléd, Szab adság té r

MEGFÉKEZÉSÉBEN

közreműködők tiszteletére a Szabadság
téren a Gríz Zenekar
koncertet ad.
A rendezvény előtt
15 órától gyerekprogramok várják az
érdeklődőket és találkozhatunk azokkal a szervezetekkel
is, akik a COVID
idején is változatlanul, vagy még intenzívebb módon álltak
helyt. Hálánkat így
közvetlenül is ki tudjuk feléjük fejezni!
A kórház kihelyezett

HÁLAKONCERT

Fővédnök:

Földi László

országgyűlési képviselő

oltóponttal hívja fel a figyelmet a harmadik
oltás fontosságára.
A tűzoltók, a rendőrök és a mentők bemutatják eszközeiket, a gyerekek testközelből nézhetik meg a fecskendőket, rendőrmotorokat.
Közvetlenül a színpad elé, csak védettségi igazolvánnyal szabad majd belépni, de a tér a gyerekprogramokkal természetesen bejárható anélkül is.
Vigyázzunk egymásra, előzzük meg a negyedik hullámot!
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Szent István Napi díszünnepség
Szent Korona látogatás
Magyar Honvédségi Légiparádé
Tisztavatás
Ünnepi szentmise és Szent Jobb-körmenet
Új „Tűz és fények játéka”
Zászlófelvonás

Aranyvonat kiállítás // Csárdafesztivál
Divat és Design Fesztivál // Felvonulás // Gyerekliget
Hősök Útja // Kapisztrán tér // Magyar Ízek Utcája
Mandoki Soulmates koncert // Mesterségek Ünnepe // Operett Korzó
Panorama Classical // Retro Tabán // Road Movie Live
SportHősök // Szabadrét Fesztivál // Szent István-terem megnyitása
Utcazene Fesztivál és Food Truck Show // Városok sétánya

Augusztus 19-22.
Ünnepeljük újra közösen Szent István napját!

szentistvannap2021.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Csemõ

Nemzeti Vágta előfutam sikere

a

Több ezren látogattak ki Csemő határába a Csuda Csikó tanyán megrendezett
Nemzeti Vágta előfutamra július 24-én, melyet a több tucat versenyző közül, szoros küzdelemben a település színeiben induló korábbi Nemzeti Vágta győztes,
Petrik Tamás nyert meg Vicces nevű lován. Csemő a döntőben Abony csapatával
megküzdve a szekérhúzó versenyben is megszerezte az országos döntőn való indulás jogát. A Kishuszárok versenyén a felsőpakonyi Nagy Regina lett az első.

kishuszároknál 12 lovas indult 4
előfutamban 3-3 versenyzővel,
közülük kettő képviseli városát a
Hősök terén. A felnőtt vágtán 3
futamban, 10 lovas küzdött meg
és 4 juthat tovább a Nemzeti
Vágtára. A kocsitoló versenyen 4 csapat indult: Abony, Ceglédbercel, Ajak és Csemő
csapata. Látrány település képviseletében
Nic-Nac hátán döntősként Kövesdi Zsolt
ceglédi lovas is döntőbe jutott a versenyen.
A színes kísérőprogramokat is nagy érdeklődés kísérte. Dr. Lakos Roland polgármestert a helyszínen tájékoztatta erről lapunkat.
- Hogyan értékeli a Csemői Vágtát, tervezik, hogy jövőre is megrendezik?
– Nagyon sok vendég eljött, most már 3000
fő körül jár a vendégek száma. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan ellátogattak hozzánk,
hogy velünk együtt szurkoljanak és örüljenek ezen a lovasünnepen. Hozzá kell tennem, hogy Csemőnek és nekem személy

szerint régi vágyunk, hogy helyi vágtát rendezhessünk, ami egy gasztrokulturális rendezvény is. 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 elhivatottságának és hozzáértésének.
2017-ben sikerült megnyerni az >>>
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Társaságunk a magyar közétkeztetési piacon több mint 10
éve jelen lévő magyar magántulajdonban lévő vállalat.

Bővülő csapatunkba keresünk főállású,
elkötelezett kollégákat!

CEGLÉD
Munkavégzés helye és címe: 2700.Cegléd, Jászberényi út 2.
Munkakör megnevezése:

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 most
megvalósult. Mondhatjuk, hogy feltettük a koronát a műre. Az, hogy lesz-e folytatás nagyon
sok tőlünk független tényezőn múlik. Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a
csemőieknek, akik egy emberként álltak a rendezvény mögé, magánszemélyek és civil szervezetek tagjai közül 150 fő dolgozik segítőként,
szervezőként egész nap, hogy a Csemői Vágta
felejthetetlen élmény legyen mindenkinek.

RAKTÁROS

Teljes munkaidő 05:00-13:30
Főbb feladatok:
• A beérkezett áru mennyiségi és minőségi átvétele, számla és/vagy szállítólevél alapján,
• Szakosított raktározás és FIFO elv betartása,
• Folyamatos anyagmozgatás, a kiszabat szerinti másnapra
történő áru kiadása,
• Göngyöleg nyilvántartása,
Jelentkezés módja, fényképes önéletrajzzal:
5.konyha@eatrend.hu

CEGLÉD
Munkavégzés helye és címe: 2700.Cegléd, Jászberényi út 2.
Munkakör megnevezése:

ÉTELKISZÁLLÍTÓ SOFŐR

Teljes munkaidő 05:30-14:00
Főbb feladatok:
• Az ételek megadott címekre, időben történő kiszállítása
• Ételkiszállító sofőrök helyettesítése a környező
településeken
• Gépjármű és egyéb használt eszközök tisztántartása
„B” kategóriás jogosítvány, auto vezetésében jártasság
Jelentkezés módja, fényképes önéletrajzzal:
5.konyha@eatrend.hu

CEGLÉD
Munkavégzés helye és címe: 2700.Cegléd, Jászberényi út 2.
Munkakör megnevezése:

KONYHAI KISEGÍTŐ

Teljes munkaidő 05:30-14:00
Főbb feladatok:
• Konyhai feladatok elvégzése
• Előkészítés, tálalás. mosogatás, takarítás
Jelentkezés módja, fényképes önéletrajzzal:
5.konyha@eatrend.hu

ALBERTIRSA
Munkavégzés helye és címe: 2730. Albertirsa Győzelem utca 2.
Munkakör megnevezése:

KONYHAI KISEGÍTŐ

Rész munkaidő (7 óra)
Főbb feladatok:
• Konyhai feladatok elvégzése
• Előkészítés, tálalás. mosogatás, takarítás
Jelentkezés módja, fényképes önéletrajzzal:
3.konyha@eatrend.hu
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Döntőbe jutott a csemői
zeneszerző drámája

A ZSŰRI DÖNTÉSE ALAPJÁN NÉGY mű került a
Madách Színház musical pályázatának döntőjébe, köztük a Csemőn élő, a nagykőrösi zeneiskolában tanító Olgyay Gábor Hegyikristály című darabja. A hatgyermekes édesapa, a
nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola citera-, furulya- és gitártanára. – írta meg a baon.hu.
A történet Budapesten játszódik 1919. március 20., a Tanácsköztársaság kikiáltását
megelőző napon. „Ekkor találkozik a folyó
egyik oldalán lakó diáklány, Bíborka, és a
túlparton élő újságíró, Ágoston, majd szerelem szövődik közöttük. A geológiáért lelke-

Jászkarajenõ

Megújult
jászkarajenői búcsú

KONCERTEKKEL EREDETI KARAI GULYÁSSAL,
lovas bemutatókkal és gyerekprogramokkal
várták a látogatókat Jászkarajenőre a hétvégén. A település megújította és
sokféle
programmal bővítette a rendezv é n y t ,
amely új

sedő férfi egy hegyikristályt ad ajándékba
kedvesének, melyet a közeli hegyen talált, de
az idillt gyorsan tönkreteszi a politika: a hatalmat a gyenge akaratú elnök egy karrierista szélhámosnak adja át, aki aztán aranyra éhes külföldiek kezére játssza át az országot, és a hegyet védő Ágoston is a játszmák
áldozata lesz. Bár a tragikus történetben látszólag a gonosz emelkedik fölül, végül megjelenik a remény sugara is: újra fel lehet építeni és meg lehet menteni a végső pusztulástól a szétrombolt országot.” – mesélte a
szerző a történetet. A darab írója és zeneszerzője Olgyay Gábor, a dalszövegekben
Kövessy Róbert segített neki, a mű dramaturgja pedig Széll Szilvia.

Legvirágosabb
úti cél: Csemő!

JÚLIUS 25-ÉN ZÁRULT A VIRÁGOS Magyarország verseny internetes játéka, melyben a
lakosságszám alapján különböző kategóriákban versenyeztek a hazai települések a
Legvirágosabb úticél címért. A 2000 fő feletti falvak körében csaknem 4000 szimpátiaszavazattal győzött Csemő, melyet
Csolnok és Alattyán követ. A szavazás folytatódik a 30.000 fős és kisebb városokkal.

helyszínen került megrendezésre: a közelmúltban átadott lovascentrumban. A nap
szentmisével indult, melyen Földi László országgyűlési képviselő is részt vett. A fesztiválon fellépett Vastag Csaba és a Bagossy
Brothers Company, de gyermekkoncertek és
népdalkörök előadása is hallható volt. Az
egész napos rendezvény műsorvezetője
Dombóvári István humorista, a helyi művelődési ház igazgatója volt.
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Nyársapát

Megújul a könyvtár

JÚLIUS 10-ÉN A NYÁRSAPÁTI KÖNYVTÁRBAN
a Pest Megyei Könyvtár dolgozóinak szakmai segítségével megkezdték a könyvtár állományának frissítését, a régi, már elavult,
illetve sérült könyvek selejtezését.
Nagyné Kovács Éva, a művelődési ház dolgozóinak nevében így számolt be a munkáról: „A
Szentendréről érkezett kollégák, Szőllősi
Annamária, Patkós Ilona, Nagy Réka, Bétéri
Nóra, Tampu Krisztián és Krzyzewsky Géza
Tolvaj Lászlóné Zsuzsa – a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár igazgatóhelyettesének vezetésével - szakmai szemmel átvizsgálták könyvtárunk állományát, és kiválogatták azokat a
könyveket, amelyek már „megértek” a selejtezésre. Mi, – Kiss Andrea és én – ezen a napon
csak segédmunkásként vettünk részt a szakmai
munkában, és csak arra tudtunk gondolni,
hogy amikor majd „magunkra maradunk”, hogyan fogjuk megoldani az előttünk álló, több
hónapot is igénybe vevő további feladatot.
Ehhez a munkához kértük önkéntesek, közösségi szolgálatot végző diákok, civil szervezetek tagjainak segítségét annak érdekében, hogy mielőbb megújulva fogadhassa a
könyvtár az olvasókat. Az önkénteseket július 13-án reggel vártuk a könyvtárban. Egy
hét alatt a segítőkkel együtt hatalmas munkát
végeztünk el, minden leszedett könyvből kivettük az állományban lévő könyvek beazonosítására szolgáló cédulát és a kötetekre rávezettük a selejtezés tényét. A selejtezés eddig elvégzett munkájában részt vett, illetve
önkéntes segítőként vállalt feladatot a megyei könyvtár 7 dolgozóján kívül Selymesné
Murvai Andrea, Illés Tiborné Irénke, Bíró
Csilla, Hodovánszky Dominika, Bimbó
Nóra, Cseh Rita, Szőke Piroska Andrea, Kiss
Andrea és anyukája Faragó Sándorné Julika,
Vargáné Palásti Julika, Nagyné Kovács Éva.
Mindenkinek hálásan köszönjük a segítségét, munkáját!
Most már „csak” a selejtezési jegyzőkönyv
elkészítése és az egyedi leltárból való törlés

munkái vannak hátra. Természetesen ezt a
feladatot is a megyei könyvtár szakértő közreműködésével, segítségével végezzük
majd, amit előre is köszönünk!
Az önkormányzattal egyeztetve lehetőséget
szeretnénk teremteni arra, hogy az állományból kivezetett köteteket olvasóink kedvező
áron megvásárolhassák, illetve állapotuk szerint elvihessék. A selejtezés során találtunk
fotókat, apró érdekességeket, levélkéket a
könyvekben, melyek esetenként különlegessé, vidámmá tették ezt a hasznos, de monoton
munkát.” – számolt be Nagyné Kovács Éva.

Költözik a hivatal

FELÚJÍTJÁK A NYÁRSAPÁTI ÖNKORMÁNYZATI
Hivatal épületét, ezért átmenetileg a művelődési házba költözik az ügyintézés.
„Nyársapát Község Önkormányzata a
„Kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésére, felújítására” címen 39 968 948 Ft támogatásban részesült
a Belügyminisztériumtól. Ebből az összegből a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítása valósul meg. A munkálatok ideje alatt 2021. augusztus 9-től a
hivatal a művelődési házba (2712 Nyársapát, Szarka M. u. 7.) költözik. A felújítás
előreláthatólag 3-4 hónapot vesz igénybe,
mely idő alatt a házasságkötés szünetel, mivel megfelelő helyszínt nem tudunk biztosítani a házasulandó pároknak. Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben tehetik telefonon vagy elektronikus úton legyenek szívesek ügyeiket intézni.” – tájékoztattak a település Facebook oldalán.
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Kocsér

Fiatalodik Kocsér!

2007 ÓTA HAGYOMÁNYOSAN A KOCSÉRI búcsú napján, augusztus 20-án köszöntjük
az előző egy évben született kocséri
babákat. Minden új kis lakónak nagyon örülünk, az évente született
kb. 20 kisgyermek ilyenkor ajándékcsomagot kap a kocséri önkormányzattól.
Különleges év azonban az idei. Legnagyobb örömünkre az idei évben sokkal
több – több, mint 30 – újszülött kocséri gyarapítja majd községünk lakóinak létszámát,
erre az utóbbi 30 évben nem volt példa.
Az önkormányzat megújította a babák ajándékozását: kocséri logóval ellátott csomagolásban értékes és egyben hasznos ajándékokat kapnak majd a legifjabbak.
Az ünnepi műsor keretében átadott ajándék-

kal és emléklappal kíván Kocsér Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hosszú, boldog életet minden újszülött helyi
babának. HRIAGYEL CSABA polgármester

Szennyvízhálózat
Kocséron
TÖBB

TÁRGYALÁST

KÖVETŐEN

szennyvízhálózat épül
Kocséron. – tette közzé az örömhírt Földi László, országgyűlési
képviselő. „A Magyar Közlönyben
megjelent határozat alapján Kocsér települése bekerült egy mintaprogramba, melynek célja a település igényeihez illeszkedő,
gazdaságosan üzemeltethető megoldás kiépítése a 2000 lakosnál kisebb települések
szennyvíz kérdéskörének megoldására. A beruházás előkészületei az elkövetkezendő időszakban elkezdődnek és reményeim szerint jövő év vége fele indulhat az építkezés.” – írta a
képviselő.
VÉGRE

Madárvédő beavatkozás

A TAVASSZAL A KOCSÉRI GÓLYÁK áramütésben pusztultak el, a „gyilkos” oszlopon július
végén elvégezték a madárvédő beavatkozásokat. – erről a Kocsér Községi Gólyakamera
oldala számolt be. „Természetvédő szakmai
támogatónk szerint a beavatkozások megnyugtatóak, a kor technikai követelményeinek
megfelelnek. A szolgáltatónak tisztelettel megköszöntük a munkálatokat. A szomorúságot
csak okozza, hogy úgy fest, csak állatpusztulás
után javítanak mindig kicsit a helyzeten. Úgy
tűnik, mintha csak gólyatetemeken keresztül
lehetne előre lépni ebben az ügyben... Csak itt
Kocséron néhány év alatt 3 gólya pusztult el
áramütésben... Ezért a köszönet mellett az
alábbi kérdéssel fordultunk a szolgáltatóhoz:
‘Önök nyilván pontosan tudják (mi nem),
hogy hány veszélyes oszlop, berendezés van
még a kocséri gólyák területén... Átfogó megoldásban lehet-e bízni? Vagy jelentkezzünk
majd, ha újabb pusztulást észlelnek a lakosok?’ A gólyáink közben pedig már a hosszú
útra készülnek…” – írták a rajongói oldalon.
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Öngyilkosság a fogdán

ÖNGYILKOSSÁGOT KÖVETETT EL, felakasztotta
magát egy bűnügyi őrizetben levő 26 éves férfi a
ceglédi rendőrkapitányság egyik zárkájában –
közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a
police.hu oldalon. A rendőrök megkezdték az elsősegélynyújtást, amelyet a kiérkező mentők
folytattak, de a szakszerű segítségnyújtás ellenére sem tudták a férfi
életét megmenteni. A
helyszíni szemle során
az idegenkezűséget kizárták. A jelen lévő
büntetés-végrehajtási
ügyész elsődleges megállapítása szerint az őrszemélyzetet nem terheli felelősség a fogvatartott haláláért – tájékoztatott a rendőrség.
72 órás fogvatartásából másnap engedték volna
ki a 26 éves Dabis Krisztiánt, de ő előző este
kötelet sodort a lepedőjéből és felakasztotta magát a zárkájában. Az országos hírré vált eset hátterének lapunk is utánajárt.
Krisztián családjával Cegléden, a Puttony utca
környékén élt. A város ezen részén sok gondot
okoz a kábítószer és az ezzel járó bűnöző életmód. Krisztián rendszeresen drogozott és autókat tört fel, lopott, viszont nem dolgozott, ezért
saját családjával is konfliktusai voltak.
A Ripost szerint a férfit az édesanyja feljelentése alapján fogták el, miután megpróbálta feltörni a család kocsiját. „Krisztián, vagy ahogy
mi becéztük, Lütyő jóravaló gyerek volt, de elkövetett néhány hibát az életben. Olykor nyugtatókat szedett vagy drogozott, alig dolgozott,
pedig elintéztem neki, hogy térköveket rakhasson az építkezés mellett, ahol most biztonsági
őr vagyok. Az édesapja nem bírta nézni a dologtalanságát, ezért három hónappal ezelőtt elzavarta otthonról” – emlékezett meg róla gyászoló édesanyja a lapnak.
„Hogy így ért véget a fiam élete, abban én is
hibás vagyok. Vasárnap több autót is feltört és
megpróbálta kinyitni a mi Golfunkat is, de
csak tönkretenni tudta. Szerszámokat akart belőle kilopni. Amikor ezt észleltem, tehetetlen-

ségemben hívtam a rendőrséget. Megtudtam,
rajtam kívül még ketten feljelentették. Az utcánkban kapták el, és már vitték is be” – zokogott Melinda. Az édesanya szerint fia előre
eltervezte, hogy a fogdán véget vet életének.
Krisztián négy gyermeket hagyott hátra.

Ágyneműtartóban találtak
a szökött rabra

LEVÁGTA MAGÁRÓL A NYOMKÖVETŐT egy ceglédi férfi, majd az ágyneműtartóba bújt, mert úgy
hitte, túljárhat a rendőrök eszén. Tettében az is
motiválta, hogy állítása szerint két nő is várt rá
Horvátországban. Amikor rátaláltak, furcsa magyarázatot adott szökési kísérletére.
A 41 éves ceglédi H. Ernő elektronikus nyomkövetővel kiegészített bűnügyi felügyeletét a
Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelte el
2021. július 1-jén. A technikai eszköz 2021. augusztus 9-én reggel először mozgást, majd rongálódást jelzett, a GPS jel alapján meghatározott
koordináták pedig egy Patak utcai címre irányították a járőröket. A háznál a férfi lánya azt közölte, apja meglátogatta ugyan, de nem sokkal
azelőtt taxiba ült és elment. A rendőrök azonban
inkább átkutatták a lakást, és az egyik szobában
lévő fekhely ágyneműtartójában
rejtőzve
megtalálták a szökött
férfit. A késsel levágott
és eldugott nyomkövető
eszköz az udvarról került elő – írják a rendőrség honlapján.
H. Ernőt előállították, kihallgatásán először azzal
magyarázta tettét, hogy
összeveszett testvéreivel
és vissza akart menni a
börtönbe. Az ágyneműtartóba is azért bújt, hátha
nem találják meg a rendőrök és akkor „jó sok ítéletet fog kapni”. Később hozzátette, ha nem mentek volna érte a rendőrök, egészen Horvátországig
menekült volna, ahol két nő várta.
Az őrizetbe vett 41 éves férfi ellen fogolyszökés
vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Ceglédi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya.
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Halálos balesetek

KISTEHERAUTÓ ÉS EGY KAMION ÜTKÖZÖTT
össze július 30-án pénteken délután a 441-es
út 6-os kilométerénél, Cegléd közelében. A
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a
police.hu oldalon megjelent közleményében
azt írja, hogy a teherautó egyelőre ismeretlen okból áttért a szemközti sávba és összeütközött egy kamionnal. A kisteherautó sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett,
hogy a baleset helyszínén életét vesztette.
Az ütközés következtében a kamion félig az
árokba hajtott, az összetört kisteherautó forgalmi akadályt okozott. A ceglédi hivatásos
tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a
járműveket, majd biztosították a helyszínt. A
műszaki mentés ideje alatt az érintett útszakaszt lezárták. – tájékoztatott Csámpai
Attila tű. százados, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

ÖSSZEÜTKÖZÖTT AUGUSZTUS 4-ÉN két kamion frontálisan Szolnok külterületén a 4-es számú főúton. A baleset következtében mindkét
kamion fülkéje és rakománya kigyulladt. A

balesetet egyik sofőr sem
élte túl. Bálint F. Levente
megyei rendőrségi sajtóreferens a szoljon.hu hírportálnak elmondta, hogy a
Budapest irányából Debrecen felé közlekedő kamion tért át eddig ismeretlen
okokból a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi
sávba a felüljárón, ezért
történt a baleset. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a baleset
következtében mindkét jármű fülkéje és rakománya kigyulladt. A műszaki mentési munkálatokat nehezítette, hogy a kiérkező egységeknek elsőnek a lángokat kellett megfékezniük.
Az elmúlt két hétben a szerdai volt a harmadik halálos kimenetelű baleset a 4-es főúton.
Az első még július 22-én történt, akkor egy
kisteherautó és egy nyerges vontató karambolozott. A baleset következtében a
kistehergépkocsi utasa megsérült, míg a sofőr életét vesztette. Egy héttel később egy
gyomaendrődi lakos közlekedett egy személyautóból és a hozzákapcsolt utánfutóból
álló járműszerelvénnyel. A sofőr áttért a
szemközti sávba, és ott érintőlegesen ütközött egy másik személyautóval, ami az ütközés erejétől az úttest melletti szántóföldön
állt meg. A járműszerelvény ezután frontálisan karambolozott egy érkező, harmadik
személyautóval. A baleset következtében a
járműszerelvény utasa a helyszínen életét
vesztette, míg sofőrje, az elsődleges orvosi
vélemény szerint, nyolc napon túl gyógyuló
sérülést szenvedett. – írta meg a szoljon.hu.
AUGUSZTUS 7-ÉN VONATBALESET TÖRTÉNT
Cegléden a Budai úti átjárónál, ahol gázolt a
tehervonat. A ceglédi állomáson a Budapestre induló vonatokról leszállították az utasokat, megállt a közlekedés. A Mávinform
tájékoztatása szerint a balesetkor a fény- és
félsorompó jól működött. A helyszínelés miatt jelenleg mindkét vágányon szünetelt a
közlekedés. A forgalom átszervezése folyamatban van. Cegléd és Albertirsa között
pótlóbuszok szállították az utasokat.
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Knight Rider Abonyban

KI NE EMLÉKEZNE A NYOLCVANAS évek legendás sorozatára, a Knight Riderre. A rosszfiúkat nyakoncsípő bőrkabátos akcióhős és
csodaautójának kalandjait hazánkban is milliók követték figyelemmel az elmúlt évtizedek
alatt. Az ikonikus epizódok rajongója az
abonyi Kállai Ambrus is, aki a közelmúltban
építette meg a széria főszereplőjének beszélő
autóját, K.I.T.T.-et. – számolt be a szoljon.hu.
A Firebirdöt egy Szeged környéki faluban élő
autószerelőtől vásárolta jelenlegi tulajdonosa,
betört szélvédővel és rossz motorral.
- Mivel ez az autó 1991-es évjáratú, a sorozatban szereplő pedig 1982-es, így voltak kisebb
eltérések, amelyeket korrigálni kellett. Például
a hátsó szárny korábban nem így nézett ki rajta, ahogyan a műanyag lökhárító sem. Ezt az
elemet is cserélni kellett egy ’82-es darabra. A
kerekek, amelyek ugyanilyen formában láthatók
a sorozatban, szintén ehhez az évjárathoz igazodnak – mesélte a büszke tulajdonos a lapnak,
de az elmaradhatatlan elől pásztázó piros fénycsík és a jellegzetes műszerfal sem hiányozhat
Kállai Ambrus replikájából.
- Voltak olyan alkatrészek, amelyek a megrendelést követően másfél évvel jutottak el hozzám.
Sok az egyedi elem, a kárpit Kanadából jött. A
belső tér ezen része is pontosan olyan, mint a sorozatban. A híres Turbo Boost gomb ugyancsak
megvan, aminek megnyomásával akadályokat
ugrik át a sorozatbeli kocsi, s amely gomb a széria szinte valamennyi részében szerepet kap –
mutatta meg az imitált fedélzeti számítógép különleges részletét. Mindemellett ott a rengeteg
látványelem, és a Versényi László szinkronszínész (K.I.T.T. magyar hangja – a szerk.) hangján megszólaló beszélőegység, amely hűen adja
vissza a sorozatból megszokott érzést. SZOLJON.HU

Képzések

Ceglédi SZC Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola
 Kozmetikai technikus
 Villanyszerelő
 Gépgyártás-technológiai technikus
 Divatszabó
 Festő, mázoló, tapétázó
 Hegesztő
Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai
Technikum
 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
 Szoftverfejlesztő és -tesztelő
Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola
 Cukrász
 Kereskedelmi értékesítő
 Szakács
 Pincér - vendégtéri szakember
Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola
 Asztalok
 Gépi és CNC forgácsoló
 Pincér - vendégtéri szakember
 Villanyszerelő
 Szoftverfejlesztő és -tesztelő

JELENTKEZNI a képzést meghirdető iskolában lehet személyesen.
Jelentkezési lap a ceglediszc.hu/felnottoktatas
oldalról tölthető le.
Érdeklődni az iskolák elérhetőségein, illetve
a Centrum központi irodájában személyesen
(2700 Cegléd, Malom tér 3. I. emelet, 63. ajtó), e-mail-ben: tanugy@ceglediszc.hu, vagy
telefonon az 53/789-934, 53/789-935 telefonszámokon.

Újra működik a
Nyugati

JÚLIUS 18-ÁTÓL

VÉGET ÉRT AZ
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Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

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

átfogó karbantartás a Nyugati pályaudvaron, de a
Mávinform friss
közleménye szeFacebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
rint „a pályaudvaron több munkálatot nem fejezett be időre a kivitelező, A felsővezeték-hálózaton több mint 5 kiloígy vasárnap reggeltől a megszokotthoz ké- méteren cserélték a kereszttartókat és az
pest kevesebb vonatot tud fogadni az állo- azok alatti, 4200 iránysodronyt, 1400 porcemás. A végleges átadásig kisebb kapacitás- lán szigetelő helyett pedig kompozit szigetesal működik a pályaudvar, a vonatforgalmat lőket építettek be. Ezek eredményeként javul
is korlátozták a munkálatok mielőbbi befe- a berendezések működése, jelentősen csökjezése érdekében”. A csarnok tanévkezdés- kenhet a meghibásodások, az üzemzavarok
re várható újranyitásakor komfortosabb kör- száma. Az elvégzett munkáknak köszönhenyezet, jelentősen jobb állapotú pályaháló- tően megelőzhető a sebességkorlátozások
zat, megbízhatóbb, pontosabb vonatközle- bevezetése. A csarnok tetőfelújítása auguszkedés várja az utasokat. – áll a MÁV sajtó- tus végéig tart, a teljes tetőszerkezet átépítéközleményében.
se pedig 2022. második negyedévében fejeA karbantartás részeként megvalósult szá- ződhet be a tervek szerint. Forrás: iho.hu
mos korszerűsítési és komfortjavító intézkedés is: javították a felsővezetéki hálózatot és
a vágányokat, váltókat, talpfákat cseréltek,
megújult az utastájékoztatás, megkezdődött A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN isaz akadálymentesítés kiépítése. Korszerűsí- mét több település nyert pályázatot, amely
tették a biztosítóberendezéseket, több mint fejlesztésekkel az itt élők számára jobb élethárom kilométer vágányt építettek át, vá- körülmények biztosíthatók.
gánycserét végeztek mintegy 1600 méteren. Kocsér Község Önkormányzata tanya- és
falugondnoki buszok beszerzése
14 998 065 Ft-ot illetve kommunális eszköz beszerzésére 14 998 700
Ft-ot nyert. Újszilvás Község Önkormányzata tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére 14 950
000 Ft-ot nyert. Kőröstetétlen
Község Önkormányzata Önkormányzati
járdaépítés/felújítás
anyagtámogatásra 4 686 554 Ft-ot
nyert. Jászkarajenő Község Önkormányzata kommunális eszköz
beszerzésére 8 623 300 Ft-ot nyert.
EGYHÓNAPOS

Fejlesztések a térségben
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Sport

Nagykőrösi fiatal
a kosárlabda EB-n!

A MÚLT HÉT VÉGÉN A NAGYKŐRÖSI Kőházi
Bence az U17-es válogatottal kijutott a 3v3
kosárlabda EB-re! A 17 éves fiú 10 évesen
kezdett kosárlabdázni a nagykőrösi Pityke
kosársuliban. Jövő hónapban pedig negyedmagával Lisszabonban méretik meg magukat az Európa Bajnokságon.

A nagykőrösi fiatal eddigi sikeres pályájáról
édesapja Kőházi Zoltán számolt be lapunknak. Mint elmondta: a már óvodás korában
nagyon mozgékony, tornát és judot is kipróbált Bence 10 éves korában kezdett kosárlabdázni, hogy – egyke lévén – társaságban
legyen. A helyi edzők aztán meglátták benne a tehetséget és segítették a kibontakozását. Kecskeméten a kosárlabda akadémián
folytatta 14 éves korától. Csapatával diákolimpiákon, korosztályos versenyeken szép
eredményeket értek el. Tavaly még 5x5-ben
volt válogatott és a torna legértékesebb játékosának is megválasztották. Idén válogatták
be a 3x3-as vagyis streetball csapatba,
amellyel most kijutottak az EB-re. Bence civilben a nagykőrösi Arany János Gimnázium 11-es tanulója és álma az, hogy NB1-es
játékos lehessen és külföldi csapatoknál is
kipróbálhassa magát a kosárlabdában.

Juhász Zoltán
fogathajtó sikere

SZILVÁSVÁRADON KÖZEL 90 FOGAT részvételével rendezték meg a nemzetközi és országos fogathajtó versenyt. A július 22-25ig zajló eseményen a Ceglédi Lovaskör SE
versenyzője, Juhász Zoltán is részt vett.
CAN-A kategóriában indult a ceglédi hajtó,
akinek versenyeztetését Cegléd Város Önkormányzata is támogatta. Új összeállítású
fogat dacára is Cegléd hírnevét öregbítő
eredmény született: díjhajtás versenyszámban, majd szombaton maratonhajtás versenyszámban is Juhász Zoltán bizonyult a
legjobbnak. Magabiztosan várhatta a ceglédi fogathajtó a vasárnapi akadályhajtás versenyszámot. A pályát hibátlanul teljesítette,
azonban időtúllépés miatti hibapontok után
a második helyen végzett. A három nap
összesített eredménye után Juhász Zoltán
nyerte a CAN-A kategóriás kettes fogatok
versenyét.

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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Képekben

AUGUSZTUS 1-ÉN A KÖZELGŐ VIHARRÓL készült képet az oldalunkon megosztott fotó
alatt sokan kommentelték és mások is küldtek be fotókat, videókat a jelenségről, amely
nyugat felé haladt és szupercella alakult ki
belőle, amiről a Köpönyeg nevű országos
időjárási portálon számoltak be. A Cegléd
felett kialakult különleges felhőképződményről készült fotó felkerült a közel 1 millió követővel bíró Időkép országos időjárás
előrejelző oldalra is. Az egyik olvasónk hozzászólása szerint a „serpenyős felhős szerkezet esetén nagy a lehetőség a tornádóra”.

RAGÓ ILDIKÓ AMATŐR FOTÓSNAK volt lehetősége néhány fotót készíteni Nagykőrösön
a városközponti templomtoronyból.
„Nem mintha a városközpont a magasból
szemlélve lenne a legismertebb, mi mégis
kíváncsiak voltunk, hogy központi parkjaink, virágágyaink hogyan mutatnak fentről.
Tegnap a lelkész úr engedélyével fotóztunk
kicsit a templomtoronyból. Szerencsénk
volt, a hidegfront hatására csodálatos, tiszta táj, látvány tárult elénk. A virágágyak
mellett a város határa is elvarázsolt!" –
számolt be a fotós.

