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Címlap
egléd mindig is büszke volt a hagyományaira, történelmi
örökségére. Ezek közük kiemelkedik Kossuth Lajos ceg-
lédi toborzó beszéde. Büszkék vagyunk arra, hogy a
Kossuth-Kultusz ceglédi hagyománya 2014-ben felkerült
az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegy-
zékére. Ezt a történelmi gyökeret éltetjük idén már 25. al-

kalommal a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszárfesztiválon. 
A háromnapos programsorozat dr. Hermann Róbert hadtörténész
tárlatvezetésével veszi kezdetét a Ceglédi Galériában. Ezt követően
– második alkalommal – kerül megrendezésre a „Kossuth konfe-
rencia”, melyre vendégelőadók érkeznek Cegléd határon túli test-
vér településeiről is. A Kossuth téren – hagyományosan - városunk
első osztályos tanulói fogadják „Kossuth Lajost”, és elevenítik fel
az egykori toborzó beszéd magasztos pillanatait.
Szombaton kerül sor a hagyományőrző felvonulásra. Idén is a
Kossuth Ferenc utcán csodálhatják meg a több száz fős reformkori
viseletbe öltözött menetet, melyet huszárok kísérnek fel a Városhá-
záig. Itt térzene, díszsortűz várja a menetet, és egy nagyszerű imitá-
tornak köszönhetően Kossuth maga is megelevenedik. Ünnepi be-
szédet mond dr. Csáky András polgármester és Szabó István hon-
védelmi államtitkár. Egész nap várja az érdeklődőket a Régi Idők
Piacztere, melynek helyszíne az Eötvös tér lesz. 
Szombaton délután egy huszártábor kel életre a Kossuth téren, ahol
hagyományőrző gyalogosok, tüzérek és huszárok gondoskodnak a
korhű katonai élet bemutatásáról. Másnap az egyik legközkedvel-
tebb program tér vissza – immár az Eötvös térre -, a Gyermekto-
borzó. Itt lesznek újra a Langaléta Garabonciások, a Bahorka Tár-
sulat, a Rutkai Bori Banda, akik a legifjabb fesztivál látogatókat
szórakoztatják majd.
A hagyományőrzés a fesztivál zenei vonalát is átfonja. Pénteken
Zenevonat szuperkoncert lesz az LGT. sztárjaival, Karácsony
Jánossal és Solti Jánossal, szombaton Szabó Balázs Bandája zenél,
majd Lóci Játszik, vasárnap a Republik zárja a sort.
Az idén is meghirdetjük a mára országos hírűvé vált Kossuth-
szakáll mustrát, amelyre bajuszt vagy álbajuszt viselők is ne-
vezhetnek! Új színfolt az idei fesztivál programjában a Huszár-
konyha főzőverseny, ahol ’48-as étkeket készíthetnek a vállal-
kozó szellemű csapatok vasárnap délelőtt a Kossuth téren.
A három nap során a rendezvényre kitelepül a Kossuth Múzeum,
ahol interaktív játékokkal és szabadtéri kiállítással várják az érdek-
lődőket. Az idei évben is megnyílik a „Kossuth trafik”, ahol ismét
kapható lesz Kossuth APÁnk söre, de emellett rengeteg relikviával
bővíthetik majd az otthoni Kossuth-gyűjteményüket. Emellett egész
napos kirakodó vásár, hagyományőrző műsorok és számtalan iz-
galmas program várja a kilátogatókat.
Szeretettel hívjuk Önöket egy kis múltidézésre szeptember 24-26
között a Kossuth Toborzó Ünnepélyre és Huszárfesztiválra!
Bővebb információ: kossuthtoborzo.hu

DÉTÁRI-LUKÁCS ÁGNES ügyvezető
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egléden a Kecskeméti Szimfonikus
Zenekar filmzene estjével vette kezde-
tét Szent István ünnepe a Szabadság
téren 19-én este. Másnap az Ország
Tortája kóstolással folytatódott az au-
gusztus 20-i ünnepségsorozat a Zöld-

házak Cukrászdában. A megjelenteket Kis
Gyula, a cukrászda vezetője és Hegedűs Ágota
alpolgármester köszöntötte. Idén a Napraforgó
nevű torta lett az Ország Tortája, ami görög
joghurt, méz, vilmoskörte egyvelege, az alját
pedig napraforgó és csokoládé alkotja.
Az ünnepi műsor részeként Földi László or-
szággyűlési képviselő köszöntötte a megje-
lenteket. „A világ nagy részén az embereknek
nincs hazájuk, élelmük, ivóvizük, biztonságuk,
törvényük, kormányuk, szabadságuk, önálló-
ságuk – mi azonban, Szent István örökségének
gondozói ma is az új kenyér illatában gyűlhe-
tünk össze Cegléden ünnepelni, a saját hitünk
szerint, a saját nyelvünkön. Köszönet érte
minden valaha élt és ma élő magyarnak, aki
képes otthon lenni a saját hazájában, illetve
tenni a megmaradásért, és az összetartozás

erősítésért.” – fogalmazott a képviselő.
Ezután Dr. Ujváry Gábor, a Veritas Történetku-
tató Intézet és Levéltár vezetője mondott beszé-
det. A műsor kenyérszenteléssel folytatódott,
melynél a történelmi egyházak és a Cegléd Tánc-
 együttes működött közre; végül a Patkós Irma
Művészeti Iskola növendékei léptek fel. Este a
Zanzibár zenekar adott koncertet, majd a tűzijá-
ték után a Fatal Error koncertje zárta az ünnepet.
Földi László, országgyűlési képviselő az Ál-
lamalapítás ünnepén Cegléd mellett járt
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Kocséron, Kőröstetétlenen, Abonyban, Újszil-
váson és Nyársapáton is.
Újszilváson a képviselő beszédében elmondta:
a haza több mint egy ország, több mint egy ál-
lam. „Országa, állama sok közösségnek lehet.
A haza azonban: otthon. Vörösmarty Mihály
Szózatának örök érvényű intésével kifejezve: a

hely, ahol élned, halnod kell. A haza olyan em-
berekből áll, akiket több köt össze, mint ameny-
nyi szétválaszt. A haza az a hely, ami megtart,
megvéd, ami néha elenged, sőt elküld, de min-
dig visszavár.” – fogalmazott Földi László.
Nagykőrösön már 19-én Bereczki Zoltán élő
koncertjével megkezdődött a városi ünnepség.
Augusztus 20-án délelőtt ünnepi megemléke-
zéssel, és egész nap gyermekprogramokkal,
koncertekkel, tortakóstolással várták a nagykő-
rösieket a Deák térre. A Kis István Népdalkör
mellett, Ecsedi Péter is fellépett, majd „Benned

él a magyarság” címmel, igazi gálaműsort lát-
hattak és hallhattak Nagykőrös központjában. Az
estet utcabál zárta, a Soundwitch zenekar lépett
fel, s szórakoztatta zenéjével a közönséget. Az
ünnepség keretében díszpolgári címet is átadtak,
amelyet idén L. Simon László vehetett át dr. Czira
Szabolcs polgármestertől. „L. Simon László kul-
turális államtitkárként 2013-ban személyesen ve-
zette le az Arany János Múzeum városi fenntar-
tásba való átadását, majd részt vett és beszédet
mondott a felújított múzeum avatásán. Hosszú
évek óta tagja a Kárpát-medencei Arany János
Balladamondó Verseny zsűrijének, 2020-ban ő
volt a zsűri elnöke. Városunkban több ünnepségen
vett részt ünnepi szónokként. Papp Elek fotómű-
vész Nagykőrös értékeit bemutató csodálatos al-
bumát aprólékos műgonddal L. Simon László
szerkesztette, s 2019-ben a Cifrakert Svájci Há-
zában mutatták be.” – hangzott el a méltatásban.
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Felvételi
tájékoztató
A ceglédi Patkós Irma

Művészeti Iskola
felvételt hirdet a 

2021-22-es tanévre
érettségi utáni tandíjmentes művészeti 

szakmai képzéseire. 

Jelentkezni lehet: Színész II (szakmaszám:
4021507) Prózai tagozat és operett-musical
tagozat • Táncos II (szakmaszám:4021509)
Színházi táncos és néptáncos Képzési idő: 2 év

A színházi szakmai gyakorlat 
az intézményen belül biztosított.

Jelentkezni lehet 
a pimititkarsag@gmail.com e-mail címen. 
Jelentkezési határidő 2021. szeptember 30.
Érdeklődni: +3620/498-5343-as telefonszámon. 

Felvételi meghallgatás 
egyéni egyeztetés alapján.

Jelentkezés feltételei:
érettségi bizonyítvány, 
pályaalkalmassági 
igazolás (ezt a sikeres
felvételi után az iskolán
belül elvégezzük)

Civil jelölt az előválasztáson
AZ LMP CEGLÉDI SZERVEZETE augusztus 24-
én a Kossuth téren sajtótájékoztatón jelentette
be az általuk támogatott civil jelölt, Sipos
Mihály az ellenzéki előválasztáson való indulá-
sát. A ceglédi központú Pest megyei 12. sz. vá-
lasztókörzetben ő az egyetlen ceglédi jelölt az
ellenzéki előválasztáson, a nagykőrösi Zábráb
Nándor és László Ferenc mellett.
Földi Áron az LMP helyi képviselőjeként arról
beszélt, hogy befogadó nyilatkozattal támogatják
Sipos Mihály indulását, mert őt tartják a legesé-
lyesebb jelöltnek a Fidesz jelöltjének leváltására.
- Sipos Mihály meg tudja szólítani az
összellenzéki tábort, a bizonytalanokat és a ki-
ábrándult Fidesz-szavazókat is. Ezért annak el-
lenére, hogy az LMP országos vezetése bizo-
nyos alku keretében a párt logóját egy másik je-
löltnek adta, mi a ceglédi területi szervezet ve-
zetői Sipos Mihály ökogazdát jelöljük erre a
tisztségre. – mondta el Földi Áron. Kendernay
János a párt megyei elnöke elmondta, hogy
fontosnak tartja, hogy Pest megyében példamu-
tató és hiteles „zöld-jelöltek” képviseljék a
zöld-politikát a környezetkárosító társadalmi-
gazdasági környezetben.
Sipos Mihály programját ismertetve arról
szólt, hogy azért vállalta a jelöltséget, mert
úgy gondol ja fontos az alulról jövő politikai
kezdeménye zés.
- Az összellenzéki választás is felülről diktált,
olyan alkuk eredményeként jelölt jelöltekkel,
amelyeket a helyi emberek nem feltétlenül akar-
nának választani. Elég volt a pártbizottságok
dön téseiből, a diktátumok útján való politizálás-
ból, az alulról jövő politikát, az emberek igazi ér-
dekképviseletét kell ellátni. – fogalmazott a jelölt,
aki hozzátette soha nem volt és most sem tagja
pártnak és nem is szándékozik párttag lenni.



Négy KISS a Budapest-
Cegléd vonalon

AUGUSZTUS 30-TÓL ÚJABB NÉGY KISS áll
forgalomba az agglomerációban, így össze-
sen már 14 közlekedik a két legforgalma-
sabb, a váci és a ceglédi elővárosi vonalon.
A 600 ülőhelyes motorvonatok közül a váci
vonalon tíz, a ceglédin pedig négy KISS
szerelvénnyel találkozhatnak az utasok. Jö-
vő év végéig a megrendelt járművek mind-
egyike, összesen 40 KISS állhat forgalomba.
A KISS motorvonatok elsősorban a buda-
pesti elővárosi vonalakon közlekednek
majd, a további közlekedési útvonalak ter-
vezése is folyamatban van.
Augusztus 30-án indult a 100a vonal Üllő és
Monor közötti szakaszának pályafelújítása.
A tervezetten október 30-ig tartó kivitelezé-
si munkálatok miatt az elővárosi és a távol-
sági vonatok menetrendje jelentősen módo-
sul a ceglédi, a debreceni, a szegedi és a la-
josmizsei vonalakon. A beruházásnak kö-

szönhetően ezen a szakaszon is megszüntet-
hetők a sebességkorlátozások, a menetrend
stabilabb és megbízhatóbb lesz. A felújítás-
sal, a módosított menetrendekkel és az útát-
járó lezárásokkal kapcsolatos információk a
www.mav.hu/100a oldalon is elérhetőek.

Tankerületi évnyitó
TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLETET TARTOTTAK az
Imregi rendezvényházban augusztus 25-én a
Ceglédi Tankerületi Központ intézményvezetői,
tagintézményvezetői és a Pedagógiai Szakszol-
gálat vezetői számára. A rendezvényen először
Földi László országgyűlési képviselő köszön-
tötte a jelenlévőket és megköszönte az elmúlt
két – a Covid-járvány által meghatározott – tan-
évben való helytállásukat. Mint elmondta: az
online oktatás a Magyarországon még nem be-
vett oktatási forma és emiatt kihívás elé állította
a tanárokat, tanítókat és diákokat, szülőket is.
Kiemelte: bízik benne, hogy a most következő
tanévet már a jelenléti oktatás fogja meghatá-
rozni, ezért fontos minél több pedagógusnak és
gyermeknek is az oltás felvétele.
Fodor Gábor a Ceglédi Tankerületi Központ
igazgatója is megköszönte az előző tanév
munkáját a vezetőknek és elmondta: bár va-
lóban a jelenléti oktatásra készülnek, de még-
is fel kell készülni a járvány következő hullá-
mára is és szükség esetén abban helytállni, az
eddigi tapasztalatokat beépíteni. Felvázolta a
tankerület további terveit, kezdeményezéseit
is, többek között újraindul a Tankerületi Sza-
badegyetem. A rendezvényen bemutatták az
új igazgatókat és a leköszönő intézményve-
zetők eddigi munkáját is megköszönték.
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Előválasztási kampány
LEZÁRULT AZ ELŐVÁLASZTÁSI KAMPÁNY alá-
írásgyűjtő szakasza szeptember 6-án. Eldőlt,
hogy kik azok a jelöltek, akik a 12. választó-
kerületben indulhatnak a szeptember 18-án
kezdődő ellenzéki előválasztáson. A kerület-
ben induló mindhárom jelöltnek sikerült ösz-
szegyűjteni a megfelelő mennyiségű aláírást,
így Zágráb Nándorra, László Ferencre és
Sipos Mihályra lehet majd szavazni. 



XXI. Nagykőrösi 
Arany-Napok

SZEPTEMBER ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN KERÜLT
megrendezésre a XXI. Nagykőrösi Arany-
Napok programsorozat. Szeptember 3-án,
pénteken az Arany János Múzeum adott ott-
hon a kulturális feltöltődésre vágyóknak,
könyvbemutató és udvarszínház is várta az
érdeklődőket. Arany János tiszteletére idén
is hagyományőrző felvonulással vette kez-
detét az Arany-Napok szombatja. Az Arany-
út vonalán, az Arany János utca 27, elől in-
dulva felvonult a Kecskeméti Néptánc-
együttes, a Ceglédi Fúvós Zenekar és a
Maglódi Mazsorett Csoport, az Arany János
Református Gimnázium diákjai, a Kecske-
méti Huszárok Hagyományőrző Egyesülete,
a Kis István Népdalkör. Több helyszínen is
előadások színesítették a felvonulást. Ezt kö-
vetően a Polgárrá Fogadó Ünnepség vette
kezdetét a Cifrakertben, majd délután elkez-
dődtek a könnyűzenei és táncos programok.
Fellépett Zoltán Erika eMeRTon-díjas éne-
kes, majd a Relevé Táncegyesület műsora
következett. Manuel műsorát a fiatalok any-
nyira imádták, hogy több százan álltak sor-
ba egy közös fotóért a koncert után. A kul-
turális központ társastánc csoportjainak és a

Duende Tánciskolának közös fellépése után
Tolvai Reni, Magyar Kultúráért-díjas éne-
kesnő műsorát tekinthették meg a kilátoga-
tók. Kiváló retro slágerekkel érkezett
Tánczos Tibor, aki barátaival csinált egy jó
bulit a Zenepavilonnál. Az est sztárja Kasza
Tibi, Artisjus-díjas énekes volt, aki nagy si-
kerrel adott élő koncertet. 
Vasárnap délelőtt a fenséges ízeké és a fi-
nom illatoké volt a főszerep, a Teleki
Sámuel Kulturális Egyesület szervezésében
főzőversenyre került sor, majd bemutatták
Batár Botond és dr. Kanyó Terézia gasztro-
nómiai kötetét. Ezután interaktív zenés pro-
dukció következett a gyermekek nagy örö-
mére, itt a Kiskakas gyémánt félkrajcárja ke-
rült terítékre. A délután folyamán színpadra
lépett az Animal Cannibals és a Kávészünet
együttes is, majd este Vikidál Gyula és a Pi-
ramis együttes fergeteges élő koncertje szó-
rakoztatta a sok ezer fesztiválozót. 
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Városi polgárrá fogadó
ünnepség 

TIZENKILENC ÉVE HAGYOMÁNY MÁR Nagy-
kőrösön, hogy a Városi Polgárrá Fogadó
Ünnepség megrendezésre kerül. Az ünnepé-
lyes alkalomra minden alkalommal az előző
esztendő május elseje és az adott év április
30-a között született gyermekeket és család-
jaikat hívják és várják. Az idei alkalom kü-
lönleges volt, hiszen 2020-ban koronavírus-
járvány miatt elmaradt a rendezvény, így
idén szeptember 4-én több mint 350 gyer-
meket fogadtak polgárrá. 
A Himnusz közös eléneklését követően, Dr.
Czira Szabolcs polgármester ünnepi gondolatait
hallgathatták meg a Cifrakertben összegyűltek.
Majd Zsigó Róbert, családokért felelős parla-
menti államtitkár mondott ünnepi beszédet, me-
lyet a polgárrá fogadásra kerülő gyermekek, fo-
gadalomtétele követett. A szülők nevében
Körtvélyesi Attila szülei, Dr. Körtvélyesiné dr.
Pécsi Mónika és Dr. Körtvélyesi Attila mondták
el a fogadalomtételt. A gyermekek és szüleik az
eskü letételét követően ajándékcsomagokat ve-
hettek át, majd több mint 30 értékes nyeremény
kisorsolására is sor került. 

Díjátadó az 
Arany-napokon 

NAGYKŐRÖSIEK NAGYKŐRÖSÉRT DÍJAT ve-
hetett át az Arany-Napok rendezvényen,
szeptember 5-én megtartott ünnepélyes díj-
átadón, a Cifrakertben: 

Dr. Mocsai Zoltán Lászlóné, Harcziné
Kmetty Enikő, Kenyeres Borbála és Dr. Bá-
nyai Judit. Az idei évben a Nagykőrös Vá-
rosért Közalapítvány kuratóriuma a díjat Dr.
Gönczy Béla úrnak is odaítélte, aki későbbi
időpontban veszi át az elismerést.

Városi kitüntetések
VÁROSI KITÜNTETÉSEKET ADTAK ÁT au-
gusztus 20-án, az Államalapító Szent István
királyunk tiszteletére rendezett ünnepségen
Nagykőrösön, az Arany János Kulturális
Központ színháztermében. Nagykőrös Város
Díszpolgára kitüntető címet vehetett át L.
Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatója, Pro Urbe Nagykőrös kitüntető
címet vehetett át Dr. Czira Szabolcs, Nagy-
kőrös polgármestere, Papp Elek látszerész és
Dr. Feldmájer Péter ügyvéd. 
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Veteránjárművek Napja
IDÉN IS MEGRENDEZÉSRE KERÜLT a Nagy-
kőrösi Családi Motoros Nap szeptember 4-
én, szombaton. Olyan sokan érkeztek a
Pálfájába, hogy már az ebéd előtt elfogyott
az összes karszalag. Sok szép motor és vete-
rán jármű várta az érdeklődőket. Az ízletes
babgulyásra sem lehetett panasz, örömmel
fogyasztották el a kilátogatók. A megjelen-

teket Földi László országgyűlési képviselő
és dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester kö-
szöntötték, majd áldást mondott Hernádi
László esperes-plébános, utána körbejárta
megszentelni a motorokat. A kiváló szerve-
zést idén is Győri Erikának és a nagykőrösi
motorosoknak köszönhetjük.

Beruházás a tűzoltóságnál
VETTER PÁRNÁKKAL BŐVÜLT a nagykőrösi
tűzoltóság eszközparkja. A közel 1.5 millió
forint értékű pneumatikus emelőpárnák vil-
lámgyors segítséget nyújtanak, ha jelentős

erőkifejtés vagy nagy emelési magasság szük-
séges, alkalmasak felborult járművek feleme-
lésére, személygépkocsik, buszok, zárt fel-
építményű tehergépjárművek, vasúti és föld-
alatti vasúti kocsik vékony lemezből készült
karosszériaelemeinek emelésére egyaránt. A
párna működését személyesen tekintette meg
dr. Körtvélyesi Attila, a tűzoltóság elnöke,
Ézsiás László tűzoltóparancsnok kíséretében. 

Épül a kerékpárút
A TERVEZETT ÜTEM SZERINT HALAD a Nagy-
kőrös–Nyársapát–Cegléd kerékpárút építése.
A fejlesztés gesztora Nagykőrös. A város
polgármestere, Dr. Czira Szabolcs, a térség
országgyűlési képviselője Földi László és
Dr. Körtvélyesi Attila Nagykőrös alpolgár-
mestere közös bejáráson vettek részt. Az új
kerékpárút a kerékpárosok közlekedésbiz-
tonságának javulása mellett a térség turiszti-
kai életében is fontos szerepet tölthet be.

Megújul a 4601-es
PADKÁK KIALAKÍTÁSÁT VÉGZIK a megújuló
4601-es út mentén. Az építkezés jó ütemben
halad. A kivitelezés helyszínén egyeztetett
Dr. Czira Szabolcs polgármester, Földi
László országgyűlési képviselő és Dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester. Az egyez-
tetés során is megállapításra került, hogy a
4601-es és 4608-as utak megújulása nagy-
ban javítja majd Nagykőrös megközelíthető-
ségét, mely a lakosság kiszolgálása mellett a
cégek, vállalkozások életében is jelentős po-
zitív hatásokat hozhat.
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Látogass el az oszihacacare.hu-ra, 
és találd meg a hozzád legközelebbit!

Lesz
programod

eszeszeszeszesz



„Hálakoncert”
AZ ESŐ ELLENÉRE NAGY SIKERT ARATOTT au-
gusztus 28-án a koronavírus járvány megféke-
zésében közreműködők tiszteletére rendezett
Hálakoncert a Gríz zenekarral. Az érdeklődők-
nek a tűzoltók, a rendőrök, a mentők és kórház
dolgozói bemutatták munkájuk során használt
járműveket, eszközöket, valamint alap egész-
ségügyi szűrésre is volt lehetőség. A zenekar
tagjai a koncerttel köszönetüket és hálájukat fe-
jezték ki a ceglédi és környékbeli egészségügyi,
rendvédelmi, katasztrófavédelmi dolgozóknak
az elmúlt másfél évben végzett szolgálatukért,
akik hivatásszerűen, éjjel-nappal fáradságos
munkával dolgoztak a pandémia alatt. A ren-
dezvény fővédnöke Földi László országgyűlési
képviselő volt, a szervezésben részt vett a
Cegléd Kapuja Egyesület is. 

Sportpálya átadó
OVI-SPORT PÁLYA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGET tar-
tottak a Lövész Utcai Óvodában. Cegléd Vá-
ros Önkormányzata 2019-ben pályázott az
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány „Nemzeti
Ovi-Sport Program” című kiírására, amely-
nek keretében önkormányzati önerőből és az

alapítványnak felajánlott TAO támogatások-
ból egy úgynevezett Ovi-Sport Pálya készül-
hetett el a Lövész Utcai Óvodában.
CEGLÉD VÁROS OLDALA

Állami kitüntetések
ÁLLAMI KITÜNTETÉST KAPOTT OSGYÁNI
LÁSZLÓ, a Ceglédi Rendőrkapitányság mun-
katársa. A főtörzszászlós több mint három
évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysé-
ge elismeréseként vehette
át a Magyar Ezüst Ér-
demkereszt kitüntetést.
Az augusztus 20-ai ünnep
alkalmából, soron kívül
ezredessé léptették elő a
ceglédi rendőrkapitányt,
Török Csabát. CTV

Cegléd
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Zöld Cegléd, mint 
közösségi tér

AUGUSZTUS 27-ÉN, A NAPTÁRI NYÁR UTOLSÓ
péntekén három helyszínen zajló, nagysza-
bású eseményt hirdetett a Köz-Tét egyesü-
let, valamint a hozzájuk csatlakozó Városi
Könyvtár és civil szervezetek. A rossz idő
ellenére sokan kilátogattak a Szabadság tér-
re, ahol a civil szervezetek várták a látoga-
tókat, az Ordass közben pedig az ízek udva-
ra és borászatok. A könyvtárban dr. Surányi
Dezső előadása, Nagy-László Lázár kiállítá-
sa, könyvvásár, és más kulturális programok
kerültek megrendezésre.
Pataki Edina, a Köz-Tét Egyesület vezetője
lapunknak elmondta, a havi kézműves vásárokat
továbbfejlesztve hagyományteremtő jelleggel
rendezték meg ezt a kibővített rendezvényt.
– Célunk az volt, hogy a környezetvédelem fon-
tosságának képviselete mellett a városi közös-
séget is építsük egy nagyobb volumenű ren-
dezvénnyel. Az ötlet onnan jött, hogy láttam
egy képet, ami Amerikában készült az utcán
sok-sok asztal volt felállítva és ott étkeztek az
emberek. Ekkor jött a gondolat, hogy a terme-
lők és kézművesek mellett, hadd állítsanak asz-
talt a városi civilek és azok az intézmények is,
amelyek a környezetvédelemhez kapcsolódnak.
A tervek szerint minden évben augusztus utol-
só péntekén megtartjuk majd a Zöld Cegléd
napot. – mondta el a szervező, aki azt is hoz-
zátette: az eső miatt ugyan egy órás késéssel
tudták elkezdeni a programot és jelentős át-
szervezésre is sor került, de ennek ellenére si-
keres volt az első Zöld nap Cegléden.

Kossuth ezer arca 
SZEPTEMBER 6-TÓL LÁTOGATHATÓ a Kos -
suth ezer arca – válogatás dr. Hermann
Róbert történész magángyűjteményéből cí-
mű kiállítás a Kossuth Művelődési Köz-
pontban. A kiállítás Kossuth Lajos kortár-
si képeiből nyújt válogatást. Kossuth a ma-
gyar történelem egyik legtöbbet ábrázolt
alakja, az 1840-es évektől 1894-ben bekö-
vetkezett haláláig metszetek, litográfiák,
nyomatok és fényképek százai készültek
róla. A képeit bemutató ikonográfia tétele-
inek a száma ezer körül van, s a képek al-
kotói között vannak magyarok, németek,
franciák, olaszok, angolok, amerikaiak,
lengyelek és svédek egyaránt. A műfajok
is igen változatosak: klasszikus portrék,
karikatúrák, allegóriák, eseményábrázolá-
sok egyaránt akadnak közöttük. A kiállí-
tásban 2021. szeptember 24-én, pénteken
09.00 órakor tárlatvezetést tart dr.
Hermann Róbert. A tárlat a Kossuth To-
borzó Ünnepély és Huszárfesztivál kísérő
rendezvénye.

Roma alkotó Kecskeméten
KECSKEMÉTEN ÁLLÍTOTTA KI EGY ROMA
művészeti kiállításon hat festményét a ceglédi
Jakab Krisztián. Az Esély Központ és a Ma-
gyarországi Roma Galéria Ragadjon a kultú-
ra! című tárlatán 23 roma származású képző-
művész alkotásai láthatók szeptember 12-ig.
A megnyitón beszédet mondott dr. Vi -
tályos Eszter az EMMI államtitkára, aki
úgy fogalmazott, hogy a kultúra nem kü-
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lönböztet meg senkit származása alapján és
aszerint sem, honnan érkezett. Vári Zsolt,
a magyarországi Roma Galéria vezetője
maga is festőművész. Ő gyűjtötte össze a
kortárs alkotásokat, amelyek utat mutat-
hatnak abba a varázslatos világba, amelyet
a cigány művészvilág jelent. Mint arról ko-
rábban hírt adtunk Cegléd roma kisebbsé-
gi képviselője, három gyermekes apuka, a
ceglédi Roma Táncház szakmai vezetője,
tánctanár, koreográfus Jakab Krisztián egy
éve új hobbit talált magának, festeni kez-
dett festőművészek mentorá lá sával. Képei
többféle stílusban készülnek és már meg-
töltenek egy szobát. Krisztián szeretne
Cegléden is bemutatkozni majd képeivel és
álma, hogy elismert festőművésszé váljon. 

Ceglédi fodrász a döntőben
A LEGJOBB HAT KÖZÉ KERÜLT egy nem-
zetközi fodrászverseny magyar nemzeti
döntőjébe Lukács Panni ceglédi fodrász.
„A L’Oréal Professional Style & Colour
Trophy a fodrászati szakma egyik legneve-
sebb eseménye, amely a világ 55 országá-
ban kerül megrendezésre. Globális meg-
mérettetés a legrégebben futó élő profesz-
szionális fodrászversenyen. A 2021-es év
versenyének témája: a francia balayage.
Azon szerencsés 6 fodrász közé tartozom,
aki bekerült a Magyar Nemzeti Döntőbe!”
– írta közösségi oldalán Panni, aki megkö-
szönte vendégeinek, hogy az évek során
rajtuk gyakorolhatott. A legjobb magyar
versenyző Párizsban képviselheti majd ha-
zánkat. 

A PATENT Kft. az alábbi szakterületekre 

keres munkatársakat:
Lakatos, Hegesztő szakmunkások
Alapkövetelmény: legalább 3 éves képzésből szár-
mazó szakmunkás bizonyítvány, minimum 5 év sza-
kmai gyakorlat a fémszerkezet gyártás területén,
önálló munkavégzés.
Segédmunkás
Alapkövetelmény: 8 általános iskolai végzettség,
elvárt szakmai tapasztalat 1-3 év fémiparban 

Feladatok:
Lakatos
• Tartály részeinek önálló összeállítása
• Betanítás után lakatosipari gépek, hengerítő gép

stb. kezelése
Hegesztő
• Tartály szerkezetek összeállítása-összehegesztése
• Kézi hegesztés
• Hegesztő célgépek, berendezések kezelése
Segédmunka
• Csiszolás, polírozás gépekkel
Előny: rozsdamentes acél megmunkálási tapasztalat
A minőségi és hatékony munkáért, az elhiva-
tottságért az alábbiakat kínáljuk:
• Kulturált munkakörnyezetet,
• kiváló minőségű gyártói eszközöket,
• szakmai fejlődési lehetőséget,
• magasszintű szakmai irányítást, és sz-

ervezettséget,
• képességhez szabott, az átlagnál magasabb

bérezést és juttatást,
• teljes bérrel történő bejelentést.

Az önéletrajzokat kérjük az alábbi címekre küldjék:
Gazdag Zoltán (tel.: 30/906-3351)
gazdag.zoltán@patent.hu vagy 
Patonai Tibor (tel.: 30/345-7568) 

patonai.tibor@patent.hu részére.
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Vadászház avató 
10 MILLIÓ FORINT LEADER TÁMOGATÁSBÓL
és saját forrásból újította fel vadászházát a
Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság. Az
ünnepélyes avatón elismeréseket is átadtak
mindazoknak, akik kiemelkedően sok mun-
kát vállaltak az épület megújulásában. A va-
dásztársaság elnöke, Földi Pál Nimród va-
dászérmet vehetett át. HELLO CEGLÉD

Verses kapu
CEGLÉDEN AZ ALKOTMÁNY UTCÁBAN különle-
ges kerítésben gyönyörködhetnek a járókelők:
Tóth László közismert versekkel díszítette a
deszkázatot. A 11 falapon az alapműveltség ré-
szét képező irodalmi remekek, magyar költők
képei és versei vannak kifüggesztve. Többek kö-
zött a Nemzeti dal, a Himnusz és a Szózat is ol-
vasható a saját kezűleg készített, lakozott, időjá-
rásálló táblákon.
– Már régen eldöntöttem, hogy ha kész lesz a ka-
pum, verset fogok rá kifüggeszteni. Eredetileg a
teljes Toldit szerettem volna kiírni, de végül több
magyar költő mellett döntöttem. Az volt a célom,
hogy felrázzam egy kicsit az embereket. Egy ro-
hanó, stresszes, közönyös világban élünk, ha
csak néhányaknak felüdülést jelent megállni egy
pillanatra és elolvasni néhány sort ezekből a
versekből, akkor már volt értelme. – mondta el
lapunknak Tóth László, aki azt is hozzátette:
még csak néhány napja vannak kint a művek és
nem számított annyi pozitív visszajelzésre, mint
amit eddig is kapott. Ezen felbátorodva tervezi,
hogy a város lakóit is bevonva és ajánlásait fi-
gyelembe véve készít majd és tesz ki újabb köl-
teményeket a kapujára.



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

Figyelem! DIÁK-KEDVEZMÉNY!
Szeptember 20. és október 8. között beiratkozó diákoknak 

most rendkívüli kedvezményt biztosítunk:

- A teljes elméleti tandíjat visszakaphatod 
sikeres KRESZ vizsga esetén!

- A gyakorlati oktatásból is kedvezményt kaphatsz!

Diákigazolványod hozd magaddal a beiratkozáshoz!

Érdeklődj a részletekről személyesen irodánkban: 
MORVAY Autósiskola Cegléd, Rákóczi út 13.

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

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

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA szeptem-
ber 6-i rendkívüli képviselő- testületi ülésen
döntött arról, hogy az idei évben jelentősen
megemelt összeggel csatlakozunk a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázati
rendszerhez. A korábbi évi 3 millió forint he-
lyett 5 millió forintos keretösszeggel támo-
gatja Abony városvezetése a felsőoktatásban
tanuló abonyi diákokat 2022-ben. A testületi
ülést megelőző Humánpolitikai Bizottság ülé-
sén Korbély Csabáné bizottsági elnök el-
mondta, hogy az előző évekhez képest jelen-
tősen növekedtek az oktatáshoz szükséges
eszközök, felszerelések költségei, de az al-
bérletek is jelentősen drágultak. Többek közt
ez is indokolttá tette azt, hogy több összeggel
járuljon hozzá Abony a diákok ösztöndíjához. 

Folyamatban 
a piac tervezése

AZ ABONYI PIACOT TÖBB ÜTEMBEN kívánja új-
raterveztetni és ennek megfelelően megépíte-
ni, újjávarázsolni Abony városvezetése. Egy
igazi közösségi tér kialakítása a cél, mely so-
rán figyelembe veszik a meglévő adottságok
mellett a rendelkezésre álló pályázati kiírások
szerinti előírásokat is. Ennek érdekében neves
építésszel kötöttek szerződést. A napokban
egyeztettek a témában a Városházán a projekt-
ben résztvevő szakemberek. Dr. Kiss Gyula
építésztervező professzor, Ybl-díjas építész pár

héten belül elkészíti a terveket, melyeket véle-
ményezésre átadnak majd a döntéshozóknak:
Abony Város szakbizottságainak és a képvise-
lőtestület tagjainak. Első ütemben a piac kör-
nyezete újulhat meg, amennyiben erre pályá-
zati forrást sikerül elnyerni. (Képünkön Dr.
Kiss Gyula professzor és felesége)

Puszi és menj! 
KÁLLÓ MARIANNA
INTÉZMÉNYVEZETŐ
kérésének megfelelő-
en négy "Puszi és
menj!" tábla került ki
az abonyi Gyulai
Gaál Miklós AMI is-
kola köré. Ezzel is
szeretnék csökkente-
ni a reggeli és délutá-
ni csúcsidőben ta-
pasztalható tumultust.

Német vendégek 
SZEPTEMBER 3-ÁN ABONY ÁLTALÁNOS iskolái-
ban tettek látogatást annak a német segítő szer-
vezetnek a tagjai, akiktől tavaly év végén az ok-
tatási intézmények jól felszerelt iskolatáskákat
kaptak ajándékba. A mai napon a Kelet-Európa
Misszió (KEMA) magyar szervezete vezetőivel
és tagjaival közösen adták át a német vendégek,
a Global Aid Network (GAIN) szervezet tagjai
az adományokat. A Somogyi iskola egy tante-
remre elegendő széket és padokat kapott az ön-
kéntesektől, akik arról meséltek a diákoknak,
hogy miért is tagjai ennek a szervezetnek. 

Abony
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Kezdődik a 
birkózócsarnok építése    

A TERVEK SZERINT OKTÓBER 8-ÁN tesszük
le az alapkövet – tette közzé a jó hírt közös-
ségi oldalán Pető Zsolt abonyi polgármester.
„Az Emberi Erőforrások Minisztériumában
aláírásra került az okirat, ami az abonyi bir-
kózócsarnokra eddig elnyert állami forrást
további 51.070.984.-Ft támogatással egészí-
ti ki. A döntésnek köszönhetően heteken be-
lül elkezdődhet a régen várt beruházás. 
A 2019 év végén elnyert 108 M Ft és a most
megállapított 51 M Ft lehetőséget biztosít a
birkózócsarnok megépítéséhez. A támoga-
tásról a nyáron megkaptuk az értesítést,
azonban az építkezés megkezdésének a meg-
állapodás aláírása volt a feltétele. Szerettük
volna, ha a nyári szünet alatt megkezdőd-
hetnek a munkák és az alapozással, anyag-
beszállítással járó forgalom, zajhatás nem
zavarta volna az iskolakezdést. Sajnos, nem
így történt, ennek ellenére nagyon boldogok
vagyunk, hogy a hosszú előkészítés után he-

teken belül megkezdődhet a munka. Köszö-
nöm Földi László országgyűlési képviselő-
nek a segítségét és közben járását. Terveink
szerint az október 8-án Abonyban megren-
dezésre kerülő Birkózó Diákolimpia lesz az
alkalom, mikor elhelyezhetjük a birkózó-
csarnok alapkövét. A kivitelezési munkákat
elnyerő cég vezetőjének tájékoztatása szerin
várhatóan 2022. nyarán átadásra kerülhet
az épület, ami a birkózók mellett a Gyulai is-
kola diákjait is szolgálja majd.” – számolt
be a polgármester. 



Két templom tornyából
mutatják be Abonyt

A KÖZELGŐ KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA-
IN országszerte számos település bemutatja
épített és természeti értékeit. Szeptember 18-
án Abonyt is olyan szemszögből ismerhetik
meg az érdeklődők, ahonnan csak ritkán lát-
hatjuk. Ezúttal templomtornyokból tárulnak
az érdeklődők elé a város jellegzetes emlé-
kei. – írta meg a szoljon.hu. A látogatók
előtt megnyílik Abony két temploma, pon-
tosabban azok tornyai, ahonnan káprázatos
kilátásban gyönyörködhetnek az érdeklődők.
– Idén 150 éve bizonyosodott be, hogy a
„Sej, Nagyabonyban csak két torony lát-
szik…” kezdetű dal valójában a mi város-
unkról szól. Ez alkalomból Abonyban emlék-
évet tartunk a híres ének tiszteletére. Így nem
volt kérdés, hogy a két tornyot mutatjuk meg
– mondta el a lapnak Lőrinczy Veronika
sajtóreferens. A szeptember 18-ai látogatás
ingyenes, ám regisztrációhoz kötött, a cso-
dálatos épületek érdekességeit és tornyaikat
Markó Ferenc helytörténész, roncskutató
mutatja majd be az érdeklődőknek.

Kinizsi-ösztöndíj
TÁMOGATJA ABONY A KINIZSI PÁL Gimná-
zium diákjait ösztöndíjjal és tervezik az in-
tézmény felújítását, bővítését is. 
Pető Zsolt polgármester elmondta: „a Kini-
zsi Ösztöndíjrendszer kidolgozásában na-
gyon nagy szerepet játszottak az iskola peda-
gógusai, segítettek bennünket. Bízom benne,
hogy ez a Kinizsi ösztöndíj sokaknak jelent
majd anyagi támogatást, egy kis anyagi biz-
tonságot. Arra teszek ígéretet, hogy az elkö-

vetkezendő időszakban a Kinizsi Ösztöndíj
tovább fog erősödni. Nagyobb összeggel fog-
ja majd támogatni a Kinizsit választó abonyi
diákokat. Emellett látjuk, hogy ez az iskola-
épület felújításra, illetve bővítésre szorul,
szeretném megerősíteni, hogy elkötelezettek
vagyunk abban az irányban is, hogy a gim-
náziumot bővítsük, új tantermekkel.”

Elismerő oklevél 
a vendéglősnek

PETŐ ZSOLT POLGÁRMESTER A NAPOKBAN a
Mészáros Vendéglőben járt, ahová szemé-
lyesen vitte el a polgármesteri elismerő ok-
levelet Mészáros István vendéglősnek, aki
lokálpatriótaként nyújt aktív segítséget
Abony város pozitív imázsának, jó hírnevé-
nek növelésében. Köszönjük azokat a nemes
felajánlásokat is, melyekkel segíti a városla-
kók életét, szebbé teszi a civilek napjait. Kí-
vánunk jó egészséget és további kiemelkedő
forgalmat. 

Nagyszabású ünnepség 
az idősek tiszteletére

SZEPTEMBER 7-ÉN AZ ABONYI Idősügyi Ta-
nács tagjai Pető Zsolt polgármester irodájában
üléseztek, ahol a városvezető fontos bejelentést
tett. A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy az idei évben a korábbiaktól eltérően
nagyszabású Idősek Világnapja rendezvényt
szerveznek Abonyban, október 1-jén. A ter-
vekkel egyetértettek az Idősügyi Tanács tagjai,
és a jelen lévő civil szervezetek képviselői. 
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Szent István napi ünnepség
HOSSZÚ KIHAGYÁS UTÁN ISMÉT EGYÜTT ün-
nepelhettük a kocséri búcsút. Szent István
napján ünnepi szentmisén és koszorúzáson
vehettünk részt, majd 21-én ünnepi műsor
keretében került sor a községi elismerések
átadására. 
Az egész délután zajló kakaspörköltfőző-
versennyel párhuzamosan a Holló együttes
gyermekműsorát követően Földi László or-
szággyűlési képviselő ünnepi beszéde után
Kocsér Község Önkormányzata nevében
Hriagyel Csaba polgármester, Bodnár
András alpolgármester, dr. Bicskei Krisztina
jegyző, Venyingi Zoltán önkormányzati
képviselő köszöntötte az első diplomájukat,
illetve az első nyelvvizsgájukat megszerző
kocséri fiatalokat, „Köznevelésért” díjban
részesítette az idei évben nyugdíjba vonuló
helyi pedagógusokat, és egy gazdag aján-
dékcsomaggal üdvözölte a falu lakói között
azt a 27 csecsemőt, akik az elmúlt év dec-
embere óta születtek. Öröm volt nézni, a
színpadon a sok fiatal családot gyermekeik-
kel, hiszen harminc éve nem volt példa rá,
hogy ennyi gyermeket köszönthessünk.
Pohly Boglárka operettműsorát követően

egy közös vacsora után Bunyós Pityu fellé-
pése koronázta meg a több száz embert von-
zó, nagy sikerű kocséri búcsút.

Útátadás
AUGUSZTUS 30-ÁN ÁTADÁSRA KERÜLT a Ma-
gyar Falu Program keretében megújult
4601-es Budapest-Tiszakécske összekötő út
Kocsér és Nagykőrös közötti Kocsér telepü-
lést érintő 4,7 km-es szakasza. Az átadáson
Földi László országgyűlési képviselő és
Hriagyel Csaba polgármester mellett megje-
lent a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képvise-
letében Magyari László Pest megyei igazga-
tó és a kivitelező Duna Aszfalt Zrt. képvise-
letében Nicoara Miklós főépítésvezető. Re-
méljük, hogy a megkezdett felújítás Nagy-
kőrös irányába tovább folytatódik majd.

Kocsér



Jász telepü-
lések 

találkozója
A KOCSÉRI NÉPKÖR
TAGSÁGÁVAL szom-
baton részt vettünk a
Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. által
támogatott, a Kocsér
Községért és Polgá-
raiért Alapítvány ál-
tal rendezett Jász
Települések Talál-
kozóján. Hriagyel
Csaba polgármester
és Bodnár Andrásné
a Népkör elnöke a
jászapáti és jászkis-
éri vendégek kö-
szöntésével nyitotta
meg a délelőtti prog-
ramot. Az énekkar
népdalcsokor elő-
adásával alapozta
meg a hangulatot.
Ezt követően elő-
adást tartott Kókai
Mária muzeológus a
Jász Múzeum legfél-

tettebb kincse a jászkürt címmel, majd
Gyóni Ilona nyugalmazott tanár Gulyás
Katalin: Gyérezüst csillagok című verseskö-
tetét mutatta be.
Az ebédet követően a délutáni fellépőre vár-
va kellemes zene mellett nótázva, beszélget-
ve telt az idő, ekkor Földi László ország-
gyűlési képviselő jelenlétével tisztelte meg a
rendezvényt. Varga Miklós fellépését nagy
érdeklődéssel várta az érdeklődő közönség.
A lélekemelő, magyarságunkat erősítő, ha-
zafias számok éneklésével sikeresen hatott a
jelenlévőkre. Ezt igazolta, hogy a nagyérde-
mű közönség felállva, tapsolva hallgatta vé-
gig Petőfi Sándor: Nemzeti dalának előadá-
sát. Sikeres, emlékezetes napot töltöttünk
együtt.   KOCSÉRI KÉPES KRÓNIKA
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Helytörténeti emlékkönyv
Újszilvás 70 évéről

2021. SZEPTEMBER 2-ÁN MUTATTUK BE Új-
szilvás fennállásának 70. évfordulója alkal-
mából elkészült helytörténeti kiadványun-
kat, melyre rengetegen voltak kíváncsiak, a
Faluháza megtelt közönséggel.
Önkormányzatunkban már évek óta megfo-
galmazódott a gondolat egy ilyen emlékkönyv
létrehozásán, amihez a tavalyi évben remek al-
kalmat adott a kerek évforduló. Sajnos, 2020-
ban a vírushelyzet nem tette lehetővé az ün-
neplést, a kötet teljes megvalósulását, így mos-
tanra tolódott a megjelenése, illetve könyvbe-
mutatója. Nagy izgalommal vártuk ezt a napot,
a több, mint másfél évig tartó munkánk gyü-
mölcsének bemutatását, mely reméljük olvasói
számára szép emlékeket, hasznos ismereteket
tartogat szeretett Újszilvásunkról.

Köszönet a kötet szerkesztőjének, Németh
Csabának a lelkiismeretes, odaadó és lojális
munkáért, valamint a többi szerzőnek, akik
mind lelkesen fogadták felkérésünket és so-
kat dolgoztak saját fejezeteik megírásában.
A másfél éves munka során számos segítsé-
get kaptunk. Hálásan köszönjük azon lako-
soknak, környékbelieknek, szakembereknek,
akik interjúalanyként, egy kérdés megvála-
szolójaként, egy fénykép vagy forrásértékű
dokumentum szolgáltatójaként, illetve bár-
mely más módon támogatták munkánkat.
A könyv előjegyezhető a Polgármesteri Hi-
vatalban.                          KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Újszilvás

OPTIC WORLD CEGLÉD • Rákóczi út 2. • +36 53 311 802 • +36 30 637 3526

KEZDJÉK 
VELÜNK 
A SULIT!

AJÁNDÉK
LÁTÁSVIZSGÁLAT

szemüveglencsére! *
-40%Az éleslátás biztosítása gyermekkorban 

kiemelten fontos, de mi Önre is gondolunk!
Vásároljon most egyfókuszú szemüveglencsét 40% kedvezménnyel!

*Az ajánlat 2021. szeptember 1. és szeptember 30. között érvényes. Az akció egyfókuszú szemüveglencsére vonatkozik, más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem 
váltható. 14 éves kor alatti gyermek látásvizsgálata szemész szakorvos által végzett vizsgálat. Kérjük minden esetben telefonon egyeztessen kedvenc Optic World üzletével, ha 14 

www.opticworld.hu
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Első diplomások 
köszöntése

HAGYOMÁNY, HOGY AUGUSZTUS 20-ÁN, az
államalapítás ünnepén Csemőben köszöntik
az első diplomát szerzett csemőieket. Dr.
Lakos Roland polgármester gratulált Erdei
Valériának, aki az Eszterházy Károly Egye-
temen szerzett csecsemő- és kisgyermekne-
velő szakképzettséget, Sebők Bettinának,
aki a Nagyváradi Keresztény Egyetem

Partiumon szer-
zett Szociális
asszisztensi dip-
lomát, Benke
Józsefnek, aki a
Pécsi Tudo-
mányegyetemen
ép í tőmérnök i
d i p l o m á t ,

Rozsnyay András Róbertnek, aki a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen had- és biztonság-
technikai mérnöki diplomát és Rozsnyay
Márknak, aki a Szent István Egyetemen vad-
gazda mérnöki diplomát szerzett.

Felújítják a 
Mikebudai utat

„A MAGYAR FALU PROGRAMBAN NYERT tá-
mogatásnak köszönhetően a Ceglédi úttól
300 méteren, illetve a Gyüge dűlő torkolata
környezetében 260 méteren kap teljesen új
hengerelt meleg aszfalt borítást a Mikebudai
út.” – tájékoztatta a lakosságot Csemő pol-
gármestere, dr. Lakos Roland a közösségi
oldalán. „A munkaterület átadásra került és
a padkatisztítással megkezdte a kivitelezést a
vállalkozó. Ha az időjárás is engedi, akkor a
szeptember harmadik hetére el is készülhet
az fejlesztés. Az arra közlekedőktől a munká-
latok idejére fokozott odafigyelést és türelmet
kérünk.” – tette hozzá a polgármester.

Csemõ

ESZTRICH 40KG/ZSÁK 1299 Ft/zsák

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
30-as Zsalutégla 30cm x 50cm x 23cm

618 Ft/db

Kerti szegély
szürke 

100cm x 20cm x 5cm 
( II. osztály)

398 Ft/db

Járdalap
szürke  
40cm x 40cm x 6cm 

518 Ft/db



agy örömmel tapasztaljuk,
hogy Jászkarajenő kulturális
élete alaposan felpezsdült az
utóbbi időben. A művelődési
ház könyvtárát ismét ellepték
az olvasók, folyamatosan ér-

keznek az új könyvek, de rendszeressé vált
és folyamatosan fejlődik a helyi aerobik kö-
zösség is.
A nyár leg-
nagyobb do-
bása egyér-
telműen a
Kara?Oké!
nevű rendez-
vényünk volt,
amivel a ka-
rai búcsút
szerettük vol-
na gyerme-
keink számá-
ra megmen-
teni a lassú, de visszavonhatatlan pusztulástól.
A kísérlet remekül sikerült. Az új helyszínen
megrendezett búcsú már nem csak egyszerűen
búcsú lett, hanem túllépve a hagyományos fa-
lunapi kereteken olyan fesztiválhangulatot si-
került teremteni, amelyhez foghatót ebben a
faluban még nem élhettünk át eddig. Egész
nap hömpölygött a tömeg és mire eljött az es-
te, településünkön eddig nem látott létszámú
nézőközönség tombolt az esti nagykoncerten. 
Ősszel folytatódnak a kulturális programja-
ink. Intézményünk idén sem feledkezik meg
az Idősek világnapjáról. Egy késő délutáni
ebédre invitáljuk az idősebb lakosságot, ahol
a finomságok mellett műsorral és sztárfellé-
pővel is kedveskedünk a szépkorúak nak.  
A Magyar népmese hete rendezvénysorozat
keretében változatos programokkal, diavetí-
téssel, mesefelolvasással, közös mesenézés-
sel és igazi, élő bábszínházzal várjuk a leg-

ifjabbakat, de természetesen mindenki mást
is, akik szeretik a mesék világát. 
Már az ősz folyamán el fogunk indítani egy
klasszikus, rendszeres író-olvasó találkozót,
amelynek keretein belül az ország legismer-
tebb íróit hozzuk el olvasóink számára.
Az adventi időszakra is készülünk különféle
aktivitásokkal Nagy Imre tisztelendő atya

együttműkö-
désével. Na-
gyon aktív
Facebook és
Instagram ol-
d a l a i n k o n
i g y e k s z ü n k
mindig min-
den informáci-
ót, képeket, vi-
deókat közzé-
tenni minden
kedves köve-
tőnk számára.

Nagyon sok tervünk van még, de a nagyobb
programok között is a legfontosabb üzene-
tünk az, hogy tudassuk, hirdessük látogató-
inknak, hogy a művelődési házunk és
könyvtárunk mindenki számára nyitva áll és
a kultúra mindenkié!

DOMBÓVÁRI ISTVÁN intézményvezető

n
Kulturális programok Jászkarajenőn

Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft. GÁZKA

ZÁNOK MÁRKASZERVIZE

Tel.: 0
6-53/31

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

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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55 éves osztálytalálkozó a Rákóczi iskolában
A NAGYKŐRÖSI RÁKÓCZI FERENC ISKOLA 1966-ban végzett 8.b osztályos tanulói 2021. au-
gusztus 7-én tartották 55 éves találkozójukat. Nyaranta az iskola csendes, elhagyatott, de au-
gusztus 7-én délelőtt újra élettel telt meg. 55 évvel ezelőtt végzett diákok jöttek el találkoz-
ni és emlékezni. Az egykor Pintér Lajos tanár úr vezette 34 tagú osztályból 9-en vettek részt
az összejövetelen. Nosztalgiáztak, felidézték egykori diákéveiket, megemlékeztek tanáraik-
ról és azokról az osztálytársaikról, akik ma már nem lehetnek közöttük. Az ő emlékükre he-
lyeztek el egy koszorút, az iskola kertjében 2018-ban felállított kopjafán. Ezt a kopjafát szin-
tén volt rákóczis öregdiákok állíttatták. Jó egészséget, hosszú életet kívánunk, várjuk vissza
őket a 60 éves osztálytalálkozóra! ERDEINÉ FAKAN ERIKA





830 járművezetőt 
szondáztattak

A CEGLÉDI RENDŐRÖK FINN MÓDSZERES el-
lenőrzést szerveztek. Négy óra alatt 830 jár-
művezetőt szondáztattak meg, ebből hárman
fogyasztottak alkoholt vezetés előtt – írta
meg a Police.hu. A 441-es útra települtek ki
az akcióban résztvevők szeptember 3-án dél-
után, amikor 16 és 20 óra között végrehajtott
akció alatt 830 járművezetővel fújattak
szondát, a 23 rendőr mellé 10 polgárőr és 2
mezőőr is csatlakozott. Gyakorlatilag futó-
szalagon haladtak a motorkerékpárosok, az
autóvezetők és a teherautósofőrök.
Az ellenőrzöttek közül háromról derült ki,
hogy ivott vezetés előtt: egyiküket 30 ezer fo-
rintra bírságolták, két sofőr ellen büntetőeljá-
rás indul. Négy további járművezető szondája
negatív volt ugyan, de egyéb közlekedési sza-
bálysértés miatt helyszíni bírságot érdemeltek.
A Ceglédi Rendőrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztálya a jövőben is tervez hason-
ló kitelepülést az ittas vezetők kiszűrése, a
közlekedésbiztonság növelése érdekében.

Közúti balesetek
AUGUSZTUS 25-ÉN AZ M4-ESEN Monor tér-
ségében történt baleset, ahol busz hajtott be-
le egy előtte haladó nyerges kamionba. A
balesetnek két könnyebb sérültje volt, a for-
galom a helyszínelés idején fél pályán ha-
ladhatott. Az ATV beszámolója szerint utol-
éréses baleset történt. A tehergépjármű félig
az árokba, félig a szalagkorlátra, a busz pe-

dig mintegy száz méterrel távolabb, a sza-
lagkorlátra futott. 
SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT egy személy-
gépkocsi augusztus 28-án szombaton reggel
az M4-es autóút 51-es kilométerénél. A gép-
kocsiban egy ember utazott, aki önerejéből el-
hagyta az autót, az összetört személygépkocsi
forgalmi akadályt okozott. A ceglédi hivatásos
tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a jár-
művet, majd biztosították a helyszínt.
BALESET TÖRTÉNT CEGLÉDEN a Budai úti
vasúti átkelőnél, ahol egy személyautó a ka-
nyarban – vélhetőleg nagy sebességgel – be-
lehajtott a vasút menti betonkerítésbe és azt
is, illetve a sorompót és a forgalomirányító
lámpát is kifordította a helyéből. A közvet-
lenül a síneknél történt baleset után a közép-
korú férfit – bár saját lábán hagyta el a jár-
művet – a helyszínről mentők vitték el a kór-
házba kivizsgálásra. A helyszínelésben a
tűzoltók is közreműködtek, a rendőrök fél
pályán átengedték a forgalmat, így a vona-
tok is tovább tudnak menni.
A helyszínen szerzett információink szerint a
férfi belátta, hogy ittasan vezetett és azért szá-
guldozott, mert magánéleti problémái van-
nak, zátonyra futott a kapcsolata feleségével.
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Bosszúból gyújtotta fel
főnöke szalmabáláit

MAJDNEM 9 MILLIÓS KÁRT OKOZOTT K.
János, az a 24 éves lovász, aki bosszúból fel-
gyújtotta munkaadója csaknem ezer széna-
báláját – adta hírül a police.hu.
A rendőrségi közleményben olvasható, hogy
még augusztus 8-án, egy Cegléd külterületén
található tanyán lángra kapott bálák miatt ri-
asztották a tűzoltókat, akik az oltás után meg-
állapították, hogy gyújtogatás okozta a 360
szalma-, valamint a 600 szénabála leégését. A
kár meghaladta a 8,6 millió forintot.

A ceglédi rendőrök két hét alatt eljutottak
egy dolgozóig, de a férfi tagadott, sőt igye-

kezett egy kollégájára
terelni a gyanút. Végül
az összegyűjtött bizo-
nyítékok és a kihallga-
tási taktika meghozta a
fordulatot, és a 24 éves
K. Jánosból augusztus
23-án gyanúsított lett.
A gyújtogató megtört
és vallott a rendőrök
előtt. Elmondta: mun-
kaadója iránt érzett ha-
ragja miatt tette, amit
tett, mert nem bírta el-
fogadni, sőt idegesítette
a gazdája mentalitása
és az emberekhez való
hozzáállása. Korábban
többször vitatkoztak,
meg is fenyegette, amit
végül augusztus 8-án
hajnalban beváltott. 

> 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
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1200 vélemény
TIZENKÉTEZREN LIKE-OLTÁK és több, mint 1
millióan látták posztunkat a Facebookon, me-
lyen a tanítás első napján forgalmat irányító fi-
atal rendőrhölgyről készítettünk a ceglédi vá-
rosházánál. A szeptember elsején készült egy
perces videón egy kedves, fiatal egyenruhás
hölgy kísért át minden odaérkezőt külön-kü-
lön a forgalmas Kossuth téri kereszteződésen.
A videóhoz 1200-an szóltak hozzá különböző
véleményeket megfogalmazva. Sokan elisme-
rően szóltak a kezdeményezésről, amelyben
szeptemberben egy hónapon át az iskolák kör-
nyékén rendőrök felügyelik a zebráknál a gya-

logosforgalmat. Mások úgy gondolták, ez
nem a rendőrök feladata lenne. Egy autós sze-
rint: „Szuper! de
ahogy a gyalogo-
sok, úgy mi autósok
is szeretnénk időbe
bevinni a gyereke-
inket az iskolába és
nem állni a zebrá-
nál feltorlódott ko-
csisorba, csak mert
a rendőrök mindegy
egyes gyereknél
megállítják a kocsi-
sort...”

Társaságunk a magyar közétkeztetési piacon
több mint 10 éve jelen lévő, 

magyar magántulajdonban lévő vállalat.

Közétkeztetéssel foglalkozó, dinamikusan fejlődő cég
munkatársakat keres KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHAVEZETŐ
pozícióba NAGYKŐRÖS területére

Főbb feladatok:
• Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok összeál-

lítása, rendelése;
• Napi étkezők létszámának összesítése;
• Szakácsok, konyhai kisegítők irányítása;
• Raktárkészlet folyamatos ellenőrzése;
• Kapcsolattartás az intézményvezetőkkel;
• Hatósági előírások betartása, betartatása;
• Heti és havi nyersanyagleltárak készítése.
Az álláshoz tartozó elvárások:
• Szakirányú végzettség 
• Minimum 1-3 éves szakmai tapasztalat
• Számítógépes ismeretek
• Vezetői szemléletmód
• Gyakorlatias, határozott személyiség
• „B” kategóriás jogosítvány
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Közétkeztetésben, vendéglátásban szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Versenyképes fizetés
• Céges telefon
• Utazási hozzájárulás
• Étkezéstérítés
Munkavégzés helye:  NAGYKŐRÖS (Óvoda)

Pottyantós budiban 
találták rá a zsaruk

A CEGLÉDI RENDŐRÖK KÖRÖZÉS ALATT ÁLLÓ
embereket, lakcímüket, illetve tartózkodási
helyeiket ellenőrizték 2021. szeptember 6-
án. Egy Köztes utcai háznál egy 27 éves fér-
fit kerestek, aki ellen elfogatóparancs volt
érvényben, mert a testi sértés bűntette miatt
jogerősen kiszabott szabadságvesztésének
letöltését nem kezdte meg.
A hatóság emberei a házban nem bukkantak a
férfi nyomára, de nem kerülte el figyelmüket
egy udvaron álló latrina, aminek ajtaját kitárva
meglelték az ott gubbasztó férfit, akit bilincselé-
se után előállították, majd egy büntetés-végre-
hajtási intézetbe szállítottak – írja a police.hu.





Súlyos balesetek,tűzesetek
ÖT GÉPJÁRMŰ ÜTKÖZÖTT szeptember 1-én
reggel Szolnoknál, ahol hatalmas baleset tör-
tént a négyes elkerülőn. Az elsődleges orvo-
si vélemény szerint egy személy súlyos, egy
személy könnyű sérülést szenvedett a 4-es
főút 92. kilométerszelvényében történt ötös
karambolban. Hosszú ideig útzár volt ér-
vényben a jelzett útszakaszon. A forgalmat
Abonyba is beterelték. – írta meg a
miabonyunk.hu. 
BALESET TÖRTÉNT AUGUSZTUS 27-ÉN Ceg -
léden a Mária utca és a Liliom utca kereszte-
ződésében, ahol mikrobusz hajtott bele sze-
mélyautóba. A felek között vita alakult ki,
mert a személyautó sofőrje azt állította, ő
már kihajtott az útra, amikor az előző kisbusz
beléjük hajtott. A kisbusz sofőrje viszont azt
állította, elsőbbsége volt, amikor előzés köz-
ben a mellékutcából eléje hajtott a személy-
autó. Rendőri helyszínelésre volt szükség a
baleset körülményeinek megállapítására. 
FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ au-
gusztus 28-án a
kora délutáni
órákban Kő rös -
tetétlenen, a
Szolnoki úton. A
gépkocsiban két
ember utazott,
önerejükből el-
hagyták az autót.
A ceglédi hivatá-
sos tűzoltók
áramtalanították
és átvizsgálták a
járművet, majd
biztosították a
helyszínt.

KIGYULLADT EGY LAKÓKOCSI augusztus 28-án
délután az M4-es autóút 60-as kilométerénél,
Ceglédbercelen. A lakókocsi teljes egészében
égett, egy kisebb gázpalack a tűzben felhasadt.
A tűzoltók kiérkezése előtt egy szabadnapos
tűzoltó, illetve a helyszínen tartózkodók porral
oltókkal megkezdték a lángok oltását, így meg-
akadályozták a tűz továbbterjedését. 
MENET KÖZBEN KIGYULLADT egy kisteherautó
augusztus 29-én az M4-es autóút 60-as kilomé-
terénél, Ceglédbercel közelében. A tűz a mo-
tortérről átterjedt az autó rakterére is, a tűzoltók
kiérkezésekor a gépkocsi már teljes egészében
égett. A tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók ol-
tották el, hűtötték vissza a felhevült fém alkat-
részeket, majd vizsgálták át a kiégett járművet.
SZÁZTÍZ DARAB NAGY MÉRETŰ SZÉNA és lu-
cernabála kapott lángra szeptember 4-én dél-
előtt Tápiószőlős külterületén. A tűz továb-
bi bálákat, illetve gyümölcsfákat veszélyez-
tetett. A tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók
oltották el, akadályozták meg a tűz tovább-
terjedését.
Munka közben kigyulladt egy silózó gép
szeptember 8-án délután Abony külterüle-
tén. A tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen
tartózkodók megkezdték a lángok oltását,
ezzel megakadályozták a tűz továbbterjedé-
sét. A tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók el-
oltották, a felforrósodott fém alkatrészeket
visszahűtötték, majd átvizsgálták a jármű-
vet. – tájékoztatott Csámpai Attila tű. szá-
zados, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei szóvivője. 
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Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

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

Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd








