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

Mazda CX-5 WLTP szerinti kombinált átlagfogyasztás: 5,8–8,4 l/100 km, károsanyag-kibocsátás: 151–192 g/km.
Az ajánlat nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. A részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben!

A kormány mögé ülve Ön is azonnal megtapasztalhatja, hogy a frissített Mazda CX-5 ugyanabban  
a szellemben készült, mint a világ legnépszerűbb roadstere, a Mazda MX-5. A dinamikus vezetés 
terén szerzett tapasztalatainkat használtuk fel, hogy megalkossunk egy olyan szabadidő-autót, ami 
kitűnik a tömegből. Amelynek megjelenése kiemelkedően stílusos. Az egyedülálló Soul Red Crystal 
fényezés és a csúcsminőségű anyagokból készített belső tér gondoskodik róla, hogy a Mazda CX-5 
Takumi Plus mindenfajta elvárást túlszárnyaljon.

STÍLUSOS SZABADIDŐ-AUTÓ, 
EGY ROADSTER LELKÉVEL

2022 MAZDA CX-5

ZAKAR ÉS TÁRSA KFT.
WWW.ZAKARAUTO.HU

2700 Cegléd, Külső Jászberényi út 48. 
telefon: 06 53/505-911
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EGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA gyűjtést szervezett,
adományokat a Családsegítő Központban (Cegléd,
Pesti út 7.) lehet leadni. Elsősorban azonnali fo-
gyasztásra alkalmas konzerveket, bébiételeket, kicsi
üdítőket (rostos a gyerekeknek), csokoládét, teát, ká-
vét, cukrot, tartós tejet, tisztasági kendőt, papírzseb -

ken dőt és alufóliát kérnek a határmentiek.

FÖLDI LÁSZLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ még a múlt héten
tett közzé felhívást. A képviselő a napokban számolt be a kö-
zösségi olda-
lán arról,
hogy már el-
szállításra ke-
rültek az ado-
m á n y o k .
„Nagyon há-
lásak va-
gyunk, mert
pár nap alatt
annyian fel-
ajánlották se-
gítségüket, il-
letve hoztak tartós élelmiszereket és ruhákat, hogy az első
szállítmányt útnak is tudtuk indítani a Magyar Ökomenikus
Segélyszervezetnek, ahonnan azt továbbítják a rászorultak-
nak! Külön kiemelném a Köröste tétlenért Egyesület összefo-
gását. Térségünk ismét jelesre vizsgázott emberségből és ösz-
szefogásból! Köszönjük!” – írta a képviselő. 

A NAGYKŐRÖSI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT „Szeretettel Nagy-
kőrösről” adománygyűjtő akciója is befejeződött. „Nagy sze-
retettel megköszönöm valamennyi Nagykőrösi polgárnak, aki

Nagy mennyiségben gyűjtenek Cegléd térségében is
az orosz-ukrán háború miatt menekültté váló tömegek
megsegítésére. A környékre érkező vagy a határ men-
ti településeken ellátott menekültek segítéséhez épp-
úgy szükség van adományra, mint a háború sújtotta
Kárpátalján.
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Menekültek a térségben
Hírek
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ebben részt vállalt, 3 nap alatt egy teljes
nagy kamion mennyiségű árut sikerült ösz-
szegyűjteni. Ez a szerelvény el fog indulni
szombaton hajnalban Nyírbogátra – mondta
el dr. Czira Szabolcs polgármester az Ön-
kormányzati Hírek újságnak.

FEBRUÁR 28-TÓL ADOMÁNYGYŰJTÉST SZER-
VEZNEK az újszilvási Faluházában is (Szent
István u. 4.). Elsősorban tartós élelmiszert, hi-
giénés cikkeket, ruhákat, meleg takarókat
várnak, aki pénzt szeretne adományozni, az is
megteheti a polgármesteri hivatalban. Az ösz-
szegyűlt adományokat a helyi aktivistáinkkal
közvetlenül a határhoz, amennyiben nagyobb
mennyiség gyűlik össze, úgy a nagyobb se-
gélyszervezetek gyűjtőpontjaihoz továbbítják. 
CEGLÉDEN ÉS KÖRNYÉKÉN IS EGYRE TÖBB
magánszemély, szervezet, önkormányzat fo-
gad be ukrajnai menekülteket, és sok gyer-
mek, felnőtt szorul egészségügyi ellátásra is.
Ha másért nem azért, mert sokszor napokig
menekülnek a hidegben és már megfázva ér-
keznek a befogadókhoz. 
Cegléden dr. Csáky András polgármester le-
vélben kérte fel a város háziorvosait, hogy
ajánlják fel szaktudásukat a menekültek,
köztük gyermekek térítésmentes egészség-
ügyi alapellátása kapcsán. 
- Nagyon örülök a kezdeményezésnek és az
összefogásnak. Minden ukrajnai menekült
rászorulót szeretettel és megkülönböztetés
nélkül ellátunk, a lehetőségeink figyelembe-
vételével – nyilatkozta lapunknak Dr. Túri
József háziorvos, aki azt is hozzátette: hogy
információi szerint hamarosan nyilvánossá
teszi az önkormányzat azt, hol, mely orvosi

rendelőkben vehetők igénybe a menekültek
számára az egészségügyi ellátások.

ömegével özönlenek a főként gyere-
kes családok Ukrajnából a szomszé-
dos biztonságos országokba, az
orosz-ukrán háború kitörése óta. A
kormány, az önkormányzatok és
egyházak, civil szervezetek mellett
magánszemélyek is segítenek a szál-

lás biztosításában. A térségben Cegléden,
Abonyban, Csemőben és Újszilváson is fo-
gadnak be menekülteket.
Nagy István Nándor csemői lakos és fele-
sége 20-25 főt fogadnak be a szálláshelyük-
re, amely most szezonon kívül, rendelkezés-
re áll. A tulajdonosok kutyakiképző iskolát
üzemeltetnek és kutyás kapcsolaton keresz-
tül jött az ötlet, hogy háborús menekülteket
fogadjanak be.
- A kunbaracsi Organikus Farm vezetője,
Varga Sándor régi kutyás barátom, ő 30 éve
érkezett Kárpátaljáról és telepedett le itt. –
mesélte István. - Vele beszélgettem és meg-
említette, hogy van a farmon két lakása, azt
odaadja a menekülteknek önként és szeretet-
tel. Kérdezte: én nem akarok-e segíteni? So-
ha nem csináltam ilyet, ez új helyzet nekem
is, de megkérdeztem a hozzám közel állókat,
mi a véleményük erről és azt mondták: haj-
rá, csináljuk!
Az elhatározást tett követte, felvették a kap-
csolatot a görögkatolikus egyház összekötő-
jével, aki a határon túl segíti a menekülteket.
A határon komplex orvosi vizsgálaton esnek
át a családok, Covid teszt is készül, ezután
kerülnek elszállásolásra.
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SZÜCS GRÁNIT
2200 MONOR, Ceglédi út 74.

6000 KECSKEMÉT, Ceglédi út 100.2700 CEGLÉD, Puskaporos u. 36.
Információ: 06 30 431 5858 

Több száz készleten lévő síremlékből választhat!

www.granitsirko.hu szucsgranit@gmail.com

Gránit síremlékek készletről, rövid határidővel!

Egyedi gránit urna, egyes és duplás síremlékek

Gránit és mészkő:

készítését!

ablakpárkány és
kerítés fedlap 

Vállaljuk:
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Csemőben több család megfordult már Nagy
István Nándor házában, van, aki tovább-
megy, mert rokonai élnek Nyugaton. 
Mások viszont várják hogy visszatérhesse-
nek a háború után, mert a családok, csak a
létbizonytalanság és életveszély miatt hagy-
ták el hazájukat és nem véglegesen.
Pavel és családja Kijev mellől érkezett
Csemőbe. A férfi gyógymasszőr, felesége
viszont súlyos beteg, járni is nehezen tud.
Hálásak a megmenekülésükért és a befoga-
dásért, de a szívük, gondolataik Ukrajna kö-
rül forognak. – mondták el a helyszínen la-
punk munkatársának. 
A hatgyermekes család négy kisebb gyer-
mekével érkezett Magyarországra, egy fel-
nőtt lányuk Kanadában él, a felnőtt fiúk vi-
szont Ukrajnában maradt katonának, a férfi
testvére pedig a gyerekeivel együtt a front
mögött ragadt. 
Pavel nem tudja mi lenne a helyes döntés:
feleségét támogatva a kisebb gyerekekkel
maradjon itt a biztonságban, vagy vissza-
menjen harcolni fia oldalán a hazájáért. A
mélyen hívő férfi sírva mondta, nagy küz-
delme van azzal, hogy meg tudjon bocsátani
az ellenségeinek. Hatalmas szükség van te-
hát a fizikai segítség mellett a mentális, lel-
ki segítségre, támogatásra is.
Jelenleg tartós élelmiszer, ruhanemű, tisztító-
szer, higiéniai termékek is bőven vannak, az
emberek önzetlenül és lelkesen adakoznak, így
mindennel el vannak látva a családok. A feles-
leget Kunbaracsra az ottani befogadottakhoz,
vagy határra szállítják és átadják a civil szerve-
zeteknek. A menekülteknek munkát ajánlók is
örömmel fogadják az érkezőket a térségben.
Nándi egyéb felajánlásokat is kapott: belgák
ajánlották fel csemői apartmanjukat, hollandok
pedig, hogy használja menekültek befogadásá-
ra az éppen nem lakott házukat.
Bőven kap azonban negatív véleményeket,
támadásokat is a házaspár, ami nagyon bánt-
ja őket.
- Tudom, hogy miért vállaltam ezt. – szöge-
zi le Nándi. - Azt tanultam gyerekkoromban,
hogy ahol kettőnek van étel az asztalra, ott
van egy harmadiknak is. Ha tudunk segíteni,
miért ne tennénk?! Még akkor is, ha nekünk
ebből hátrányunk is származik…

ár több mint kétszáz uk-
rajnai menekült kapott
ideiglenes szállást és el-
látást a Ceglédi Termál-
fürdő mellett található
Thermal Village fahá-

zakból álló hotelben. A tulajdonos orosz
nemzetiségű, de el szeretne határolódni ha-
zája háborújától, ezért döntött úgy, hogy be-
fogadja az Ukrajnából érkezőket.
A helyi termálfürdő mellett álló faházak tulajdo-
nosának személyes okai is vannak a nagylelkű-
ségre. Erről Bárány Dávid, a szálloda koordiná-
tora beszélt az Euronewsnak: „Ő Orosz or -
szágból származik, és őneki nagyon fontos volt,
hogy el szeretne határolódni az oroszországiak-
tól, és szeretné segíteni az ukrán menekülteket.”
Bárány elmondta: a menekültek néhány napig
maradnak náluk, és az ingyenes szállás mel-
lett ellátást is kapnak, ha szükséges. Aki sze-
retne segíteni nekik, attól élelmiszert, illetve
egészségügyi csomagokat várnak. A koordi-
nátor felvette a kapcsolatot a helyi tisztvise-
lőkkel, de a csapat egyelőre főleg magánsze-
mélyektől kap adományokat és segítséget. A
stáb ottjártakor is érkezett egy helyi férfi, aki
oroszul és ukránul is folyékonyan beszél, de
tolmácsra épp nem volt szükség. 
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Választási visszaélések
A PEST MEGYEI 12. VÁLASZTÓKERÜLET he-
lyi választási bizottsága több választási sza-
bálytalanság ügyében döntött az elmúlt na-
pokban.
Több jelölőszervezet sem adta le hiánytala-
nul az igényelt ajánlóíveket, így bírságok ki-
szabásáról kellett a helyi választási bizott-
ságnak döntenie március 3-án. A Magyar
Kétfarkú Kutya Pártnak, a Megoldás Moz-
galomnak és a Mindent a Cigányokért Fó-
rum pártnak kell pénzbüntetést fizetnie.
Megsértette a választási eljárásról szóló tör-
vényt a Megoldás Mozgalom. A 12-es vá-

lasztókerületben induló jelölt, Pásztor Éva
ajánlóívein olyan személy adatai is szerepel-
nek, aki valójában nem adott le ajánlást rá.
Erre úgy derült fény, hogy egy választó le-
kérte adatait arról, hol, milyen íveken szere-
pel neve. Mivel visszaélést tapasztalt, így azt
jelentette a helyi választási bizottságnak. A
bizottság döntésével eltiltotta a további jog-
szabálysértéstől a szervezetet.
Emellett beszámolt a bizottság elnöke arról
is, hogy a Területi Választási Bizottság
döntést hozott két jelölt nyilvántartásba vé-
telével kapcsolatos fellebbezés ügyben is.
A DK által benyújtott két fellebbezést el-
utasították, mert azokat nem a jelölőszer-
vezet arra jogosult képviselője nyújtotta
be. A Zágráb Nándor által benyújtott fel-

lebbezés tárgyában a TVB megállapította
az abban szereplő sérelmes aláírások ér-
vénytelenek, de akkor is elegendő érvé-
nyes aláírás marad a jelölteknek a nyilván-
tartásba vételre. Ezért Andriska István a
Normális Élet Pártja, és Pásztor Éva a
Megoldás Mozgalom jelöltje nyilvántar-
tásba vétele is érvényes marad.

6 jelölt indul
PEST MEGYE 12. SZÁMÚ Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizott-
ságának eskütételére és alakuló ülésére
február 16-án került sor a ceglédi városhá-
zán. A bizottság tagjait (Farkasné Dr.
Piroska Emőke, Dr. Gyarmati Katalin, Raj-
ta László) és póttagjait (Volter Etelka, Tű-
ri László) az előző napi ülésén választotta
meg a képviselő-testület. Akkor elhang-
zott: Pest Megye 12. számú OEVI vezető-
je, Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
tájékoztatása szerint 9 jelölőszervezet je-
lentkezett ajánlóívekért. 
Végül határidőre február 18-ára 6 párt je-
löltje adta le az induláshoz szükséges 500
érvényes ajánlást. Kisorsolták a képviselő-
jelölteknek a szavazólapon elfoglalt sor-
rendjét is. Ennek értelmében a sorrend az
alábbiak szerint alakult:
1. Bartha Barna (Mi Hazánk Mozgalom)
2. Pásztor Éva Ilona (Megoldás Mozgalom)
3. Zágráb Nándor (DK, Jobbik, LMP,
MSZP, Momentum, Párbeszéd) 
4. Andriska István (Normális Élet Pártja)
5. Kis Viktor (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)
6. Földi László (Fidesz-KDNP)

Politika



Vita a vitáról
AHOGY ARRÓL KORÁBBAN HÍRT ADTUNK
február 4-én a ceglédi piacnál kampányolt
Zágráb Nándor az ellenzék országgyűlési
képviselő jelöltje és Márki-Zay Péter mi-
niszterelnök-jelölt. Akkor Zágráb Nándor
felhívást tett arra, hogy kihívja nyilvános vi-
tára a Fidesz jelöltjét Földi Lászlót a Pest
megyei 12. választókerület településein. 
A témában Zágráb Nándor nyílt levelet írt
Földi Lászlónak a közösségi oldalán: 

„felszólalásomban vállaltam, hogy Pest megye
12. számú választókerületének mind a 10 tele-
pülésén kihívom önt nyílt vitára annak érdeké-
ben, hogy az ott élő lakosság el tudja dönteni
melyikünk alkalmasabb az országgyűlési kép-
viselői feladat ellátására. Szeretném külön ki-
emelni, hogy a rendezvény tisztességes keretek
között és hangnemben fog lebonyolódni. Ma-
gam részéről kifejezetten csak a közügyekre fo-
gok koncentrálni, nem kell tartania a szemé-
lyes ügyeit, vagy magánéletét érintő támadás-
tól. A nyílt vitával egybekötött lakossági fóru-
munk első helyszíne az Újszilvási Piac előtti
parkoló és 2022.02.18.-án, 15 órakor kerül
megrendezésre.” – írta Zágráb.
A kihívásra Földi László is a közösségi ol-
dalán válaszolt:
„Egy demokráciában a vita hasznos dolog
és döntő többségében – értelmes emberek
között – eredményre is vezethet. A jelen hely-
zet azonban más. Aki ismer, az tudja, hogy
az egészséges eszmecseréktől soha nem ri-
adtam vissza, szeretek olyanokkal beszélget-
ni, akik konzekvensen kitartanak elveik mel-
lett és érvekkel támasztják alá gondolatai-
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BUDA-HÁZÉPÍTÕ KFT. TÜZÉP ÉS FÜRDÕSZOBA SZAKÜZLET
2700 Cegléd, Szolnoki út 77.Tel.: 06 53/311 612, 06 30/419 7386

www.budahazepito.hu, email: budahazepito@gmail.com

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

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
Manhattan 30x60 fali csempe 1. osztály: 2.268 Ft/m2

Zumba mosogató csaptelep elasztikus kifolyó csővel: 17.799 Ft/db

Rozsdamentes mosogatótálca 51x18 cm: 16.989 Ft/db

Rigo 55 cm komplett fürdőszoba bútor fehér színű: 61.118 Ft/db

Rubino 65 cm komplett fürdőszobabútor (4 féle színben): 72.235 Ft/db

Monoblokkos WC hátsó/mély öblítésű: 29.948 Ft/db

Akril egyenes fürdőkád 150x70x39: 36.285 Ft/db

WC ülőkék nagy választékban kaphatók

Extra akció:
Spárta 40 cm fürdőszobabútor kerámia mosdóval: 29.899 Ft/db 

Íves zuhanykabin 90x90 tálcával, szifonnal: 77.455 Ft/m2

Készletről azonnal: Laminált padló: 2.795 Ft/m2-től
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kat. Zágráb Nándor sajnos nem ebbe a kate-
góriába tartozik. 
Miért vitatkozzak olyasvalakivel, aki 2009-
ben azért lépett ki a Jobbikból, mert akkori-
ban azt szorgalmazta, hogy korábbi
MSZMP-tagok ne lehessenek jelöltek, most
pedig Gyurcsány Ferenc égisze alatt indul,
mint jobbikos, ráadásul a szocialistákkal
karöltve? Márki-Zay tényleg jól fogalmazott,
az ellenzéki koalíció lefedi a fasisztákat és a
kommunistákat is. Gyurcsány és csapata
egyszer már bizonyította, hogyan kell be-
csapni a magyar embereket és végig hazud-
ni a kormányzást. A hazugságoknak és a
szócséplésnek viszont nem vagyok híve. He-
lyette inkább dolgozok, a választókerülete-
mért. Ahogy eddig is tettem.” – írta a jelen-
legi országgyűlési képviselő. 
Az ellenzéki képviselőjelölt azóta többször
hívta vitára ellenfelét. Földi László pedig a
Ceglédi Városi Televízió műsorában azt
mondta a műsorvezető ezt firtató kérdésére:
"Én voltam nagykőrösi testületi ülésen majd-
nem két és fél óráig, ahol az elején kaptam is
szót a polgármester úrtól és beszéltem az el-
múlt négy év fejlesztéseiről, különösképpen
Nagykőrös vonatkozásában. Zágráb úr tagja
ennek a testületnek. Ott egy mukkot nem kér-
dezett, egy mukkot nem szólt. Pedig ott lehető-
sége volt arra, hogy kérdezzen, vitázzon."

„A Kádár rendszer 
jobb volt”

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTOTT március 3-
án Jakab Péter országgyűlési képviselő, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke
Zágráb Nándorral, Pest Megye 12. választó-
kerületének ellenzéki képviselőjelöltjével
Cegléden a Kossuth téren a piac előtt.
Először Zágráb Nándor szólalt fel. Mint fo-
galmazott: „Vitára hívtam Földi László or-
szággyűlési képviselőt, de egyetlen helyszí-
nen sem jelent meg. Egy politikusnak vállal-
ni kell a vitát a legkényesebb kérdésekben is
és kiállni az emberek elé, ahol kérdések is el-
hangozhatnak.” Ezután a képviselőjelölt ak-
tuálpolitikai témában vitába keveredett egy
férfivel, aki szerint Magyarországnak semle-

gességre kéne törekedni az ukrán háború
ügyében, mert „ha így folytatjuk, orosz ener-
gia nélkül maradunk”. Zágráb nem értett ve-
le egyet, szerinte a Nato-val kell együtt mű-
ködni, mert Ukrajna után Európa következik.
Jakab Péter beszédében elmondta: „hazánk
Kelet-Közép Európa Svájca lehetne, mert
mindenünk megvan ehhez: tehetség, szorga-
lom, termőföld, vízkészlet, csak egy valami
hiányzik évek óta, egy tisztességes kormány.
Abból a sok támogatásból, amit az uniótól
kaptunk rendezni lehetett volna a béreket,
nyugdíjakat.”
Jakab Péter hangsúlyozta, ha kormányváltás
lesz, lesz bőven miből gazdálkodni, szólt ar-
ról is, hogy eltörlik a kötelező védőoltást,
megszüntetik a járványügyi korlátozásokat
és évi 5-10 ezer bérlakást építenek.
- 30 évvel ezelőtt a nagy rendszerváltók azt ígér-
ték, hogy eljön a szabadság és a jólét. Ma ha
megkérdezem az időseket, akkor azt mondják,
hogy a Kádár rendszer jobb volt, mint a mai és
ez nem a Kádár rendszer dicsősége, hanem az
Orbán-rendszer szégyene. – fogalmazott a Job-
bik elnöke, aki kritizálta a kormány ukrán mene-
kültekkel kapcsolatos felelőtlenségét, a korrup-
ciót és ajánlotta a választók figyelmébe Zágráb
Nándort, mert mint fogalmazott, „ha Zágráb
Nándor győz, országosan is győz az ellenzék!”
Ezután a fórum résztvevőivel beszélgetett.
Látható volt, hogy az orosz-ukrán háború
ügye megosztotta a hallgatóságot. Egy lakos
elmondta: eddig az ellenzéket támogatta, de
most már nem, és ennek a háborúval kap-
csolatos álláspontjuk az oka. Mások viszont
támogatásukról biztosították Jakab Pétert és
az ellenzéki összefogást.



i az, amit a legnagyobb sikeré-
nek tart, amire a legbüszkébb
eddigi politikai pályafutásában?
ANDRISKA ISTVÁN: (Nor-
mális Élet Pártja): Mindig olyan
éttermekbe mentem dolgozni,

ahol tudtam tanulni, ahol ösztönöztek min-
ket, hogy ne féljünk újat vagy kicsit más-
képp készíteni. Lassan 10 éve kaptam egy
lehetőséget, hogy itt Cegléden nyissak egy

éttermet egy baráttal. Megtanultam az elején
sok-sok hibával igaz, de az üzletvezetést is.
Közbe összeházasodtunk az akkori párom-
mal és megszületett az első fiam. Két évre
rá a másik fiam is bekerült a családba. Válás
megtanított sok dologra és az utána követ-
kező párkapcsolataim is: sokszor késve ta-
nultam a hibáimból. Majd jött ez az izé.
Tudjátok, amire mindig csak azt mondták
összeesküvés elmélet. Az első három ren-
dezvényén részt vettem egy olyan megmoz-
dulásnak, ami közel áll az én gondolataim-
hoz. Majd jöttek a bezárások a szájkosár, a

sok értelmetlen megszorítás egy láthatatlan
ellenség miatt. Szörnyen elkeseredett és
mérges voltam. Nem engedtek főzni. Ezután
idén február elején kaptam egy felkérés, vál-
laljam el itt Cegléden a Normális Élet Párt-
ja jelöltségét. Sok hozzám közel álló embert
megkérdeztem, mi a véleményük. Mindenki
egy kivétellel elmondta, amire számítottam
tőle. De mindenki féltett és megkérdezte:
nem félek belevágni, nem féltem az üzle-
tem, a gyerekeimet? De nagyon! Ezért is
vágtam bele. Nem tűröm tovább, hogy hü-
lyének nézzenek se engem, sem a családom,
sem a kollégáimat. 
BARTHA BARNA (Mi Hazánk Mozga-
lom): Nem vagyok politikus alkat, kény-
szerpolitikusnak tartom magam. Büszke va-
gyok arra, hogy soha sem pénz, sem hata-
lom, sem a parlamenti munka ígérete, nem
tudott eltántorítani a nemzetem szolgálatát
jelentő útról. Alapítása óta tagja vagyok a

Mi Hazánk Mozgalomnak, a Nemzetpoliti-
kai Kabinet vezetőjeként ma már az első
sorból vállalom a politizálást. A Magyar
Önvédelmi Mozgalom egyik vezetője va-
gyok, ebben a minőségemben is hosszú
évek óta naponta találkozom a társadalmi
problémákkal.
FÖLDI LÁSZLÓ (Fidesz-KDNP): Első-
ként az M4-es autósztrádát emelném ki So-
kan, sokszor beszéltek az út megépítéséről.
Mi ezt hazai forrásból meg is valósítottuk. A
fejlesztés jelenleg is zajlik, az autósok és a
fuvarozók már Törökszentmiklósig közle-

Április 3-án kerül sor az országgyűlési
képviselők választására hazánkban. A
ceglédi központú Pest megyei 12. vá-
lasztókörzetben hat jelölt neve lesz a
szavazólapokon. Jelen cikkünk célja a
jelöltek programjának bemutatása,
hogy a választók megismerjék állás-
pontjukat, céljaikat.

a

Választási körkérdés
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kedhetnek rajta. Az infrastrukturális fejlesz-
tések egyértelműen növelték a térség telepü-
léseinek tőkevonzó képességét. Ennek kö-
vetkeztében ma már nem a munkanélküli-
ség, hanem a munkaerőhiány okoz problé-
mát. Büszke vagyok arra is, hogy közremű-
ködésemmel Pest megye leválhatott a köz-
ponti régióról és ezáltal hatalmas uniós tá-
mogatások nyíltak meg vidékünk települé-
sei, valamint az ott működő vállalkozások
számára. Mindemellett a nagyon sikeres
Magyar Falu program a kistelepülések fel-
emelkedését, megerősödését segíti.
KIS VIKTOR (Magyar Kétfarkú Kutya
Párt): A legbüszkébb arra vagyok, hogy
2018. júliusában alapítótagja lehettem a Da-
da Balettnek, amely azért jött létre, hogy egy
nemváltásra késztető, rögtönzött balett-
performanszot adjon elő az azóta már meg-
szűnt Magyar Idők c. folyóirat munkatársai
számára. Ezenkívül büszke vagyok még a
ceglédi passzivista csapat tagjaira is, akik
évek óta segítik a munkámat.
PÁSZTOR ÉVA ILONA (Megoldás Mozga-

lom): Mindig is lokálpatriótának tartottam ma-
gam, és bár Szolnokon élek, munkám és bará-
taim révén Ceglédhez, Abonyhoz, és a többi
településhez is kötődöm, ezért vállaltam el
örömmel a választókörzet képviseletét. Célom,
hogy legjobb tudásomnak megfelelően, komp-
lex látásmóddal, aktívan vegyek részt Cegléd
és a környező települések társadalmi és gazda-
sági életének előremozdításában, fejlesztésé-
ben. A legbüszkébb arra vagyok, hogy az itt
élő emberek bizalmat szavaztak számomra,
bátran osztják meg velem örömüket, bánatukat
és kérnek segítséget ügyes-bajos dolgaik meg-
oldásához. A közművelődésben eltöltött 20 év
tapasztalatával és elhivatottságával mindig is
szívügyem volt a kultúra, a közösségek felé ér-
tékteremtés és együttműködés.
ZÁGRÁB NÁNDOR (DK, Jobbik, LMP,
MSZP, Momentum, Párbeszéd): Sikernek
azt tartom, hogyha a lakosság számára fontos
problémákat tudok megoldani, vagy a vá-
lasztópolgárok érdeksérelmével járó folya-
matokat tudok helyes irányba fordítani. Ezek
közül érdemes kiemelni a nagykőrösi tanyák
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Leves 1
200 Ft

Állandó 1: 
Rántott sajt 
párolt rizzsel

950 Ft

Állandó 2:
Rántott sertésszelet 

párolt rizzsel

950 Ft

790 Ft
Leves 2
400 Ft 950 Ft

csomagolás
70 Ft/doboz
savanyúság
150 Ft/adag

Tárkonyos csirkeraguleves

Laskaleves

Tepsis káposztás sült oldalas

Roston sült csirkemell párolt zöldségekkel

Leves 1

Leves 2

03.21.

Újházi tyúkhúsleves csigatésztával

Zúzapaprikás galuskával

Vaslapon sült gomolya erdei gombával, rizzsel

Leves 1

Leves 2

03.22.
kedd

Lencsegulyás

Meggyleves

Pulyka cordon bleu rizibizivel, tartármártással

Leves 1

Leves 2

03.23.
szerda

Csontleves cérnametélttel

Lazacsteak vajas párolt zöldségekkel

Töltött káposzta tejföllel

Leves 1

Leves 2

03.24.

Erdei gyümölcsleves

Szezámmagos rántott csirkemell vegyes köret

Leves 1

Leves 2

03.25.
péntek

Májgaluskaleves

Tanyasi csirkepörkölt vajas galuskával

Rántott camembert steakburgonyával 

és áfonyaöntettel

Leves 1

Leves 2

03.26.
szombat

minimum
rendelési 

érték:
790 Ft/

nap



villamosítását, amelyért Igazmondó Mari -
kával 10 évig harcoltunk. Azóta több mező-
gazdasági vállalkozás is rácsatlakozott a ki-
épített elektromos hálózatra. Egy másik ki-
emelkedő ügy volt, 5000 nagykőrösi háztar-
tás csatornapénzének visszaszerzése. Vagy
az eladott, majd bezárt Nagykőrösi Stranddal
kapcsolatos visszaélések leleplezése, az újra
működtetés lehetőségének megteremtése. De
érdemes kiemelni az 500 millió forint köz-
pénzt befogadó fociklub eltüntetésével kap-
csolatos információk feltárását is.

- Vázolja fel képviselői programjának leg-
fontosabb pontjait néhány mondatban, vá-
lasztókörzetben a következő ciklusban mit
tart a leginkább fejlesztendő területeknek
és miért?
ANDRISKA ISTVÁN: Valószínű józan pa-
raszti ésszel többet tudok tenni a sok lopás,
megfélemlítés, és hazugság ellen, mint akik
ezt tették velünk a szavazás után és azóta bent
ülnek a mi érdekeinket nem képviselve a par-
lamentbe. 4 évente 2-3 hónapig mézes ma-
dzag aztán 45 hónapig sz...os madzag jut ne-
künk: Az üzletem nem adom. Sem a gyere-
keim, sem én nem vagyok hajlandó részt ven-
ni ebbe a emberiséget megölő, gazdaságot
tönkretevő hazugságban. Egészséges ember
vagyok, nem pedig vírushordozó vagy gyil-
kos: Mindig arra törekedtem, hogy másoknak
segítsek. Elegem van a sok hazudozásból!
BARTHA BARNA: Képviselői programom
alapját képezi a politikai kultúra megváltoz-
tatása a politikusbűnözés felszámolása, a
csendőrség felállítása, a bírósági végrehajtá-
sok ügyének rendezése. A képviselő feladata
a biztonságérzet, a békés holnap reményé-
nek, nyugalmának megteremtése és megtar-
tása! Az iskolákban a központilag kialakított
pedagógusi életpályamodell mellett eszközö-
ket kell biztosítani a fegyelem és gondtalan,
minőségi oktatás folytatásához. Nem a reni-
tens, hanem a pedagógus és a tanulni akaró
diák jogait kell védeni! Az egészség érdeké-
ben szükségesnek tartom alternatív módsze-
rek alkalmazását, a gyógyszerfogyasztás mi-
nimalizálását. Ki kell emelni a megelőző vi-
selkedés fontosságát, az élelmiszerek minő-
ségének javítását! Felül kell vizsgálni az ed-

digi beruházások jogi és szakmai hátterét, a
túlárazásokat. Rendezendő az utak, a csator-
názás, a régi, elhanyagolt épületek problé-
mája. Az élhetetlen településrészeken állan-
dó rendvédelmi jelenléttel biztosítandó a
nyugalom és a normális élet feltételei.
FÖLDI LÁSZLÓ: Az elmúlt 12 évben sok
sikert értünk már el közösen a térségben élő
dolgos emberekkel. Ezt a munkát fogom to-
vább folytatni. A már elkezdett projekteket
befejezzük és újakat is indítunk. Fontos szá-
momra, hogy további infrastrukturális fejlesz-
tésekkel erősítsük meg a régiót. Így különös
figyelmet fordítok majd az M44-es és a 441-
es főút felújítására. Elengedhetetlen a térség
kerékpáros, illetve alsóbbrendű úthálózatának
folyamatos fejlesztése. Ezen kívül folytatjuk
az intézményi felújításokat, valamint terveim-
ben az ivóvízhálózat fejlesztése is szerepel.
KIS VIKTOR: Mivel Cegléd a legnagyobb
település a körzetben, ezért fontos, hogy a
térség turisztikai központjává váljon. Ennek
érdekében képviselőként létrehozok egy
ceglédi Disneylandet és egy Jurassic Parkot
(utóbbinak akár a városban fellelhető szá-
mos kész és félkész sportlétesítmény is ott-
hont adhatna).
A körzet többi településével is van tervem:
pl. Nagykőröst még nagyobbá teszem,
Törtelt megragasztom, létrehozom a Száz-
holdas Abonyt, Nyársapátnak megígérem
Nyársanyát, és ígérem, hogy
Kőröstetétlenen sem fogok tétlenkedni. Ko-
molyra fordítva a szót; a körzet képviselője-
ként a kutyapárt programjának megvalósítá-
sáért fogok küzdeni: pl. a tiszta közbeszer-
zési rendszerért, az átláthatóságért az állami
döntéseknél, a marihuána legalizációjáért.
PÁSZTOR ÉVA ILONA: Közlekedésbiz-
tonsági kérdések, balesetmegelőzés, okos-
zebrák az iskolák körül, minden gyermek
születésekor egy facsemetét ültetünk a kör-
nyezetvédelem és fenntarthatóság jegyében.
A térség gazdasága versenyképes és stabil
megélhetést biztosító legyen, hagyományait
és kulturális értékeit megőrizve modern és
korszerű fürdő- és iskolavárossá válhasson.
A digitalizáció előnyeit kihasználva a 14
éven felüli diákoknak ingyen laptop biztosí-
tása az online oktatás támogatásához, a fel-
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nőttképzés, a tradicionális szakmák oktatási
reformja és számos városfejlesztési terület
van, amely az okos technológiákkal megva-
lósítható. 
ZÁGRÁB NÁNDOR: A jogállamiság hely-
reállítása, kiegyensúlyozott médiaviszonyok
kialakítása, a korrupt politikusok elszámolta-
tása kiemelt jentőséggel fognak bírni kor-
mányváltás esetén. A választókerületen belül
fókuszálni kell arra, hogy túlárazott beruházá-
sokon keresztül ne tűnjön el közpénz. Mert ez
az oka annak, hogy elmaradtak olyan beruhá-
zások, mint a 441-es út felújítása, az abonyi
vasútállomás rendbetétele, a belterületi és kül-
területi utak, a csapadékvízelvezetők széles-
körű fejlesztése. Az egészségügy, az életszín-
vonal, a honvédelem fejlesztése meghatározó
igény a választókerületen belül. Ehhez viszont
a jelenleginél sokkal erősebben kell kapcso-
lódnia Európai Unióhoz és NATO -hoz a maj-
dani kormánynak.

- Egy mondatban, mit üzen a választóknak? 
BARTHA BARNA: Kérem a választókat,

ne feledjék, mi vagyunk a nemzet immun-
rendszere, a harmadik út, az egyetlen esély!
FÖLDI LÁSZLÓ: A Fidesz a béke és a
biztonság. Az ellenzék a háború és a bi-
zonytalanság. Ez a választás április 3-án.
Kis Viktor: Április 3-án mindenki pattanjon
fel a biciklijére, vagy a deszkájára (hisz ben-
zint úgysem lehet kapni), és menjen el sza-
vazni: listán a kutyapárt mellé tegyék az X-
et, egyéniben pedig, ha szimpatikus az ösz-
szefogás jelöltje, akkor rá szavazzanak, ha
nem, akkor pedig rám.
PÁSZTOR ÉVA ILONA: A XXI. század-
ban a fejlődés motorja a digitalizáció, és a
Megoldás Mozgalom által nyújtott techno-
lógiákkal, modernebb környezettel minél
több fiatal számára szeretnénk vonzóvá ten-
ni városainkat: április 3-án szavazzanak rám
és a MEMO-ra, hogy a térség az Alföld
meghatározó szereplőjévé válhasson.
ZÁGRÁB NÁNDOR: Én azok szavazatára
számítok, akik nagyobb biztonságban, jobb
életkörülmények között szeretnének élni,
mint most!

Nincs stressz és sorban állás az orvosnál? 
Lifemed egészségellátás – El kell jönnie, hogy elhiggye!

Mert tudjuk, hogy az egészség a legértékesebb dolog, amit birtokolhatunk! Nálunk, a Lifemed-
nél a legmodernebb és legkényelmesebb orvosi megoldásokkal találkozhat. Mit is jelent ez?

 7 különböző fizikoterápiás kezelés
 Legújabb generációs MR készülék

(Kisgyermek csípő, nyak, váll. Felnőtteknek végtagok.)
 10 különböző gyógytornás kezelés

 Több mint egy tucat különböző területre orientálódott szakorvosi kezelés
 Kardiológia (Teljes körű terheléses vizsgálat és poszt covid-csomag.)  Cukorvizsgálat (Átfogó vizsgálat és
szűrőcsomag)  Endokrinológia (Pajzsmirigy vizsgálat és szűrőcsomag)  Fül-orr-, gége (Teljes körű aller-
gológiai vizsgálatok)  Általános- és covid-labor  Gyermekgyógyászat  Ingyenes ortopédia, gyógyászati
segédeszközök  Urológia (Prosztata-, here ultrahang, szűrőcsomag 50 év felett)  Traumatológia (Kézse-
bészeti kisműtétek)  Nyirokterápia (Lynfödéma, fekélykezelés)  Fizikoterápia  Radiológia  Reumatoló-
gia  Gyermekneurológia és pszichiátria  Választható vizsgálati csomagok (pajzsmirigy
Március második felétől: Tüdőgyógyászat (Teljes körű-és és poszt covid vizsgálat)  Haematológia (Onko-
haematológia, vérkép-, vérvizsgálat)  Teljes testes csontsűrűségvizsgálat (+36 30 197 56 62)

Ha nem hiszi, még nem járt nálunk!
További információ és bejelentkezés: +36 30 18 18 618



Ápolók napja 
A MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA ALKALMÁBÓL a
Kórház aulájában elhelyezett Kossuth Zsu 
zsanna Emléktábla koszorúzására – az
egészségügyi intézményekre vonatkozó szi-
gorú járványügyi szabályok miatt – az ün-
nepségre csak szűk körben kerülhetett sor. 
A megemlékezésen Dér Ilona ápolási igaz-
gató köszöntötte Magyar Tibornét a Magyar
Ápolási Egyesület Pest megyei elnökét, va-
lamint az intézmény dolgozóit és Kossuth
Zsuzsanna kihívásokkal teli munkáját fel-
idézve szólt azokról a nehézségekről is,
mellyel utódainak kell szembenéznie a jár-
vány kitörése óta. 
Ezt követően Magyar Tiborné mondott kö-
szönetet az ápolóknak áldozatos munkáju-
kért, majd egy prezentáció mellett bemutat-
ta Kossuth Zsuzsanna életútját, akinek hősi-
es, önfeláldozó, emberséges cselekedete volt
az alapköve a hazai ápolás fejlődésének,
mely négy évvel megelőzte Florence
Nightingale tevékenységét. Kossuth Lajos
Országos Főápolói Hivatalt hozott létre és
1849. április 16-án felkérte legkisebb húgát,
Zsuzsannát, hogy vegye át a tábori kórházak
ápolás felügyeletét. Flór Ferenc az egész-
ségügyi osztály vezetője együttműködéséről
biztosította az országos főápolónőt, mert lát-
ta a közös célokért tett törekvéseit. Kossuth
Zsuzsanna töretlenül, de már betegen, nagy
akaraterővel, a sebesültek iránti őszinte
együttérzéssel járta az országot. Minden kór-
házat felkeresett, több mint 72 tábori kórház
felállításához nyújtott segítséget.

Emléktábla a kórházban
DR. KÖZÉPESY GYULA KÓRHÁZI főgyógy-
szerész születésének 100. évfordulója alkal-
mából Emléktábla avatóünnepséget tartottak
a ceglédi kórház aulájában. A megjelenteket
dr. Pusztai Dezső főigazgató köszöntötte, a
megemlékezést dr. Farkas Pál szakgyógy-
szerész mondta el, aki utódja volt a korábbi
főgyógyszerésznek. A falra kerülő kisplasz-
tikát Várhelyi György készítette.

Megszűnik a látogatási 
tilalom a kórházban

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET JAVULÁSÁVAL
megszűnt március 4-től a teljeskörű látoga-
tási tilalom a ceglédi Toldy Ferenc kórház-
ban. Látogatás továbbra is csak látogatási
időben lehetséges hétközben 16-18 óra kö-
zött, hétvégén és ünnepnapokon pedig 10-12
és 14-16 óra között. A következő szabályok
a betegek védelme érdekében továbbra is ér-
vényesek:
• A látogatás feltétele, hogy a látogató ér-

vényes védettségi igazolvánnyal, vagy a
látogatást megelőző 48 órán belül vég-
zett, negatív eredményű SARS-CoV-2
gyorsteszttel rendelkezzen, amelyeket a
belépéskor köteles bemutatni a portaszol-
gálaton (ez az 5 év alatti gyermekekre
nem vonatkozik). 

• A védettségi igazolványok használatnak
kivezetése az egészségügyet nem érinti.

• Egy beteghez naponta legfeljebb két láto-
gató mehet be, személyenként maximum

14

Hírek



15

Törökszentmiklósig 
2X2 sávos az M4-es

ÁTADTÁK AZ M4 EGY ÚJABB 2X2 sávos sza-
kaszát, így a gyorsforgalmi út 27.1 km sza-
kasszal bővült Abony (kelet) – Török -
szentmiklós (nyugat) között. Az átadó ün-
nepségen jelen volt Földi László országgyű-
lési képviselő, Varga Mihály pénzügymi-
niszter, Herceg Zsolt országgyűlési képvise-
lőjelölt, Szalay Ferenc, Szolnok polgármes-
tere és Pántya József, a NIF Zrt. útfejleszté-
si igazgatója. 
Bár korábban fizetősnek tervezték az útsza-
kaszt, az átadás előtt néhány nappal arról
döntöttek, mégsem kell útdíjat fizetni a rajta
közlekedőknek.
A 27 kilométeres gyorsforgalmi úton 4 cso-

mópont épült Abony-keletnél, a Jászberényi
és a Besenyszögi útnál, valamint Török szent -
miklós-nyugatnál. Az autósok komfortját két
pihenő szolgálja: a Fokorú-pusztai egyszerű
és a Szolnoki komplex pihenő, mely a ké-
sőbbiekben benzinkúttal lesz bővíthető. A
szakaszon 27 műtárgy épül, melyekből je-
lentősebbek a Zagyva feletti 168 méter és a
Millér ér feletti 110 méteres hidak.
A projekt keretében új híd épült a Tiszára. A
Tisza ártéri hídja 415 méter, míg a meder-
híd, a Szapáry híd 758 méter hosszú. 
A fejlesztés az Innovációs és Technológiai
Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. beru-
házásban valósult meg. A kivitelezést a
Colas Közlekedésépítő Zrt., a Colas
Hungária Zrt. és a Duna Aszfalt Zrt. végez-
te nettó 125,3 milliárd forint értékben.

Mégsem lesz fizetős az
M4-es abonyi szakasza 

A MAGYAR KÖZLÖNYBEN MEGJELENT,
hogy mégsem kell útdíjat fizetni az Abony
és Törökszentmiklós között a közlekedők-
nek. A már megváltott matricák visszavált-
hatók.
A kormány idén fizetőssé tett több új utat,
köztük az M4-es autópálya Abony és
Törökszentmiklós közötti szakaszát, ezzel
együtt pedig bevezette a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei matricát. Ezt azonban feb-
ruár 17-én este megjelent Magyar Közlöny
szerint visszavonták.
Nem éri kár azokat az autósokat, akik eset-
leg megvették ezt a megyei matricát, ugyan-
is a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
(NÚSZ) az árát 2022. december 31-ig ügy-
intézési díj felszámítása nélkül visszatéríti,
vagy a vásárlóval egyedi megállapodás alap-
ján elszámol. Forrás: napi.hu

> 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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30 perces időtartamra, vagy egy látogató,
maximum egy órára, a járványügyi elő-
írások szigorú betartása mellett.

• A koronavírus fertőzött betegeket ellátó
osztályokon a látogatás különösen méltá-
nyolható esetekben – az eddigiek szerint lá-
togatási engedély birtokában – lehetséges.

• Az apás, illetve hozzátartozó jelenlétében
történő szülés esetén a korábbi szabályo-
zás van érvényben.

• A látogató az osztályon kézfertőtlenítést
követően látogathatja meg a hozzátarto-
zóját. 

• Az Intézmény telephelyein az orr-száj-
maszk szabályszerű használata – szájat és
orrot egyaránt takaró – mellett kötelező a
legalább 1,5 méteres távolságtartás a be-
tegek között.

Tűzgyújtási tilalom
A HŰVÖS, CSAPADÉKSZEGÉNY IDŐJÁRÁS miatt
2022. március 5-től újabb öt megyére, – köz-
tük Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyére
is – kiterjesztette a hatóság a tűzgyújtási tilal-
mat, majd március 10-től visszavonásig or-
szágos tűzgyújtási tilalom van érvényben. 
Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani er-
dőkben, fásításokban, facsoportokban, útszé-
li fasorokban és ezek kétszáz méteres körze-
tében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.
A csapadékmentes időjárás miatt nagy a szá-
razság, ezért amíg ki nem zöldül a termé-
szet, a legkisebb figyelmetlenség is könnyen
hatalmas tűzhöz vezethet. A tűzoltókat idén
már több mint 3500 alkalommal riasztották
szabadtéri tűzhöz, a leégett terület nagysága
csaknem 7 ezer hektár. 

Közgáz siker
A GAMF ORSZÁGOS PROGRAMOZÓ verse-
nyén 11. helyezést ért el a Közgazdasági és
Informatikai Technikumból induló 4 fős, 11.
évfolyamos csapat. Nagy eredménynek szá-
mít ez, hiszen a programozás nagyon össze-
tett és nehéz, ráadásul a megmérettetésen 12-
13.-os diákokkal is megmérkőztek a fiatalok.
Szabó Emánuel felkészítő tanár elmondta: na-
gyon összetett és nehéz volt az idei feladatsor,
de sikerrel vették az akadályokat a diákok.
A csapat egyik tagja Nyeste Dániel a CTV-
nek adott interjúban kiemelte: a programo-
zás ugyan idegőrlő feladat, de a kreatív, ön-
álló feladatmegoldás kihívása nagy élményt
is jelentett a versenyen. 

Laptopok a Ceglédi 
Tankerületnek

„2682 LAPTOP ÉRKEZETT TANKERÜLETÜNKBE.
436 db laptop a most 9. évfolyamos tanu-
lókhoz került, 2246 db laptop pedig a Tan-
kerület pedagógusait illeti. Minden diák és
pedagógus részesül a támogatásból, amely-
nek összértéke 750 000 000 Ft. A héten és a
jövő héten megtörténik a gépek átadása/át-
vétele. Köszönjük a támogatást, reményeink
szerint ezek a digitális eszközök jó szolgála-
tot tesznek diákoknak, pedagógusoknak
egyaránt.” – számolt be Fodor Gábor a Ceg-
lédi Tankerületi Központ igazgatója a kö-
zösségi oldalán, ahol néhány fényképet is
közzétettek azokból az intézményekből, ahol
már átadták a laptopokat.
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Rátóti Zoltán Kossuth-díjas
AZ 1848-49-ES FORRADALOM és szabadság-
harc évfordulója alkalmából a Parlament ku-
polacsarnokában adták át a 2022-es Kos -
suth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Ma-
gyar Érdemrend kitüntetéseket.
A Nemzeti Színház társulatából a ceglédi szü-
letésű Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színmű-
vészt, Érdemes- és Kiváló Művészt, a Magyar
Művészeti Akadémia tagját, Kossuth-díjjal ju-
talmazták „Magyarország számára kivételesen
értékes művészi pályafutása során a magyar és
világirodalom legjelentősebb drámai szerepei-
ben nyújtott emlékezetes színpadi, valamint je-
lentős filmes alakításai elismeréseként". 
A legmagasabb magyar állami művészeti-
kulturális kitüntetést Áder János köztársasá-
gi elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kö-
vér László, az Országgyűlés elnöke adta át.

Megemlékezés Nagykőrösön
NAGYKŐRÖSÖN AZ 1848/49-ES FORRADALOM
és szabadságharc és a Magyar Zászló és Címer
Napja tiszteletére rendezett városi ünnepségen
március 15-én ünnepi beszédet mondott Földi
László országgyűlési képviselő. Elhangzott:
„Szívből hű csak szabad ember lehet” – szól
hozzánk Kossuth Lajos 1848 márciusából. A
teendőnk egyszerűnek tűnik. Hűségesnek ma-
radni mindörökre. Hűség a magyar hazához,
hűség a magyar emberekhez. Ezt tették előde-
ink is 48-ban és ezt kell tennünk nekünk is a
napjainkban. – fogalmazott a képviselő.
Ezután „Magyar szív egyszerre dobban”
címmel, színvonalas műsort mutatott be az

Arany János Református Gimnázium, Tech-
nikum és Kollégium diákszínpada, tánckara
és énekkara. Az ünnepség végén elhelyezték
a kegyelet és megemlékezés koszorúit a
Kossuth-szobornál.

Kossuth kötet
„ITT JÁRT KOSSUTH LAJOS. CEGLÉD, 1848.
szeptember 24.” – ezzel a címmel jelent meg
Reznák Erzsébet a Kossuth Múzeum igazgatója
legújabb könyve, melyet a Kossuth Múzeumban
mutattak be. A szerzővel Szatmári Gábor, a
Ceglédi Rádió munkatársa beszélgetett.

Kerékpárút átadó 
Újszilváson

HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK ÚJSZILVÁSON a
3119-es országos közút mentén, a már meg-
lévő kerékpárút bővítésével megépült kerék-
párutat. – erről Földi László országgyűlési
képviselő számolt be a közösségi oldalán. „A
fejlesztés eredményeként, a települést Kelet-
Nyugati irányban már kerékpárral teljesen át
lehet járni. Fontos, hogy a külterületi, tanyás
területeken élők is biztonságosan be tudjanak
jutni a település központjába. A kerékpárutak
bővítése folytatódik.” – írta a képviselő.
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Bácsvíz-projektnap
A BÁCSVÍZ ZRT. „A VÍZIKÖZMŰ-szolgál-
tatással kapcsolatos szemléletformálás” cí-
mű pályázat keretében projektnapot tartott a

Kossuth gim-
náziumban.
A projekt cél-
ja, hogy a mi-
nőségi víz- és
víziközmű-
szolgáltatás,
csapadékvíz-
gazdálkodás
megvalósítá-
sa és fenntar-
tása érdeké-
ben különbö-

ző tevékenységeken keresztül felhívja a la-
kosság figyelmét arra, hogy mit tehetnek
egyénileg is azért, hogy az egészséges ivó-
víz a következő generációk számára is ter-
mészetes és elérhető legyen.

Fesztiválszervezők 
szakmai napja 

IDÉN HARMADJÁRA ADOTT OTTHONT a
Kossuth Művelődési Központ a Fesztivál-
szervezők Szakmai Napjának. A rendezvé-
nyen neves előadók segítették a szervezőket
az idei fesztiválok sikeres megvalósításához. 

A biztonság jegyében a Cegléd Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségtől Kun Nikoletta tű. alez-
redes tartott előadást. Görög Ibolya protokoll-
szakértő a tőle megszokott humorral tűzdelt
szakmai alapossággal adott mankót a minden-
napi és a hivatalos viselkedésen belül, a ren-
dezvényekre érkező vendégek fogadásához. 
A fenntarthatóság érdekében Dominus
Ákos, a Sziget Fesztivál fenntarthatósági
menedzsere szólt. A házigazda intézmény
nevében Détári-Lukács Ágnes fel is kérte az
előadót, hogy jövőre a zöldfesztivál témát
folytassák. Az elmúlt évek fesztiválszerve-
zésére a vírushelyzet kétségkívül rányomta
bélyegét. Milyen szabályokkal és milyen
helyzetekkel kell szembesülni a COVID-19
által még mindig megnehezített 2022-es sze-
zonban? Erre és ehhez kapcsolódó kérdé-
sekre dr. Gyarmati Katalin ügyvéd és Botos
Zoltán, az United Security Service Kft ügy-
vezetője adott választ. 
A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott
Fesztiválszervezők III. Szakmai napjának si-
kereként élik meg a szervezők, hogy számos
környező kisebb településről, környékbeli
megyeszékhelyekről és még a fővárosból is
érkeztek hozzájuk érdeklődők. 

Kitüntetés ceglédi 
rendőröknek

HÚSZ KITÜNTETETT KÖZÖTT HÁROM ceglé-
di rendőr is elismerést vehetett át az Orszá-
gos Rendőr Főkapitányságon. Juhász Tibor
rendőralezredes, Kaposi Edit rendőrhad-
nagy, Németh László rendőrtörzszászlós a

Cegléd
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Ceglédi Rendőrkapitányság munkatársai és
az úgynevezett vasúti dézsmálások elleni
fellépésért, a hatékony és eredményes felde-
rítését érdemelték ki a jutalmat.

Ceglédi konzuli 
irodavezető

CEGLÉDI LETT AZ ÚJ SZOLNOKI LENGYEL
konzuli iroda vezetője: Filipowicz Krzysztof
a ceglédieknek elsősorban a kosárlabdaélet-
ből ismert. Történelmi pillanatként értékelte
Szalay Ferenc polgármester azt, hogy
Szolnokon először nyit külképviseletet egy
ország. A város polgármestere a szombati
eseményen hozzátette, külön öröm számára,
hogy ezt lengyel barátaink tették meg, így
tovább erősödhetnek az eddig is kiváló len-
gyel-magyar kapcsolatok.

Vállalkozói fórum
MEGYEI VÁLLALKOZÓI FÓRUMNAK ADOTT
otthont a Városháza díszterme március 1-
jén. A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Vá-
rosi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a
Cegléd és Térsége Ipartestülete rendezésé-
ben létrejött eseményen több előadást is
hallhattak az érdeklődők. Dr. Vereczkey
Zoltán, a megyei iparkamara elnöke „Ho-
gyan válasszuk el a lényegest a lényegtelen-
től?” címmel osztotta meg gondolatait a gaz-
daságról. Prof. Dr. Nógrádi György külpoli-
tikai szakértő a „Biztonság, közbiztonság,
üzleti biztonság” című előadásában a migrá-
ció körüli nemzetközi jogról és tényekről,

továbbá az ukrán-orosz konfliktusról be-
szélt. A megyei iparkamara főtitkára, dr.
Vincze Gábor a vállalkozások számára elér-
hető pályázati lehetőségeket mutatta be. A
felszólalók között volt még dr. Ferenczi
Norbert, a Ceglédi Szakképzési Centrum
kancellárja, aki a szakképzésnek a vállalko-
zások világában betöltött szerepéről szólt.
Földi László országgyűlési képviselő pedig
a hazai vállalkozásoknak az elmúlt években,
a pandémiás időszakban való helytállásukat
köszönte meg. cegled.hu

Kukaosztás
SIKERESEN ZAJLIK A SZELEKTÍV SÁRGA fe-
delű kukák osztása a város több területén. 
„Szép számban kértek idős, rászoruló embe-
rek segítséget a szelektív hulladéktárolók
házhoz szállításában. A Nemzedékek az Al-
föld Kapujáért Alapítvány sikeresen teljesí-
tette a feladatot. Minden kiszállított hulla-
dékgyűjtő edény mellé egy tartós matricát is
felragasztottunk a kukára a helyes használat
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megkönnyítése érdekében. Fontos, hogy a
hulladékgyűjtő edényt csak a hulladékszállí-
tási szerződésben megnevezett partner, vagy
a partner által meghatalmazott személy ve-
heti át. Amennyiben a szerződött partner
személye megváltozott, akkor a kuka átvéte-
le előtt módosítani kell a szerződést a DTKH
ügyfélszolgálati irodájában.” – írta a kiosz-
tásban – főként időseknek – segítkező Nem-
zedékek az Alföld Kapujáért Alapítvány ve-
zetője, Jung Gábor.

Ceglédi lány a 
Tündérszépek versenyen

MÁRCIUS 1-ÉN ELINDULT A TÜNDÉRSZÉPEK
országos szépségverseny regionális forduló-
ja. A verseny ceglédi indulója Fehér Fanni,

aki a bors.hu-n
mutatkozott be.
Ismerd meg a
verseny ceglédi
versenyzőjét ,
Fehér Fannit,
és szavazz rá!
„21 éves va-
gyok. Buda pes -
ten születtem, de
Cegléden élek.
Informatika sza-
kon végeztem,

hobbim kiskorom óta a rajzolás, festés. Érett-
ségi után elvégeztem egy grafikai képzést,
hogy legyen ta-
pasztalatom a di-
gitális alkotás-
ban is. Kereske-
delmi képzést ta-
nulok, ami üzlet-
vezetői képesítést
ad és egy ven-
déglátó egység-
ben dolgozom.
Felszolgáló va-
gyok, meg pultos
és tulajdonkép-
pen mindent csi-
nálok. (…) Soká-
ig nem voltam

megelégedve a külsőmmel, ezért is jelentkez-
tem a versenyre, hogy a magabiztosságomat
növelje. Korábban a Pest megye szépén in-
dultam, de ott még nem voltam készen. (…)
Szeretnék a médiába bekerülni, ehhez jó be-
lépő lehetne ez a verseny. (…) A 163 centim
miatt kifutóhoz nem vagyok elég magas, de
szívesen lennék smink vagy ruhamodell.” –
nyilatkozta Fehér Fanni. 

„Okos” vécé foglyai
A HÉTVÉGÉN A VÖRÖSMARTY TÉRI „OKOS”
vécé foglyul ejtette azt a fiatalkorút, aki
helytelenül használta. Barátai az ajtó egyre
erőteljesebb rugdosásával próbálták kisza-
badítani. – tette közzé egy fotóval Földi
Áron önkormányzati képviselő, aki a játszó-
térről odasietve igyekezett megakadályozni
a nagyobb kárt. Végül a tűzoltók engedték
ki az illemhelyről a nevető gyermeket.

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



„Szeretettel Nagykőrösről”
Március 5-én Dr. Czira Szabolcs polgármes-
ter személyesen adta át a Szeretettel Nagy-
kőrösről – adománygyűjtés a kárpátaljai baj-
bajutottaknak– program keretében össze-
gyűjtött kamionnyi adományt, nagykőrösi
összefogás fantasztikus eredményét. A 26

raklapnyi felajánlással a kamion Nyírbo -
gátra érkezett, ahol a térség országgyűlési
képviselője, Dr. Simon Miklós, a település

polgármestere, Dr. Simonné dr. Rizsák
Ildikó és nyírségi civil szervezetek várták
készenlétben, hogy jól szervezetten, a leg-
fontosabb helyekre juthassanak el a nagykő-
rösi adományok. A 26 raklapnyi étel, higié-
niai termék és egyéb hasznos felajánlás ki-
sebb szállítójárműveken került eljuttatásra
Tarpára, Beregsurányba és Beregdarócra.
Dr. Czira Szabolcs polgármester köszönetet
mondottaz adományozó nagykőrösi lako-
soknak, nagykőrösi és Nagykőrös környéki
vállalkozásoknak az adományokért és kö-
szönetét fejezte ki Simon képviselő úrnak,
Dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó polgármester
asszonynak és a nyírségi civileknek azért,
hogy a nagykőrösi adományok ilyen szerve-
zetten kerülhettek eljuttatásra oda, ahol a
legtöbb hasznukat veszik.

Közéleti előadás
DR. ORBÁN BALÁZS, a Miniszterelnökség
miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai
államtitkára, a Miniszterelnök politikai igaz-
gatója volt a március 8-án megtartott nagy-
kőrösi közéleti est vendége, a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ dísztermé-
ben. – számolt be az Önkormányzati Hírek
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Nagykõrös

205 éve született 
Arany János

ARANY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJÁN, március 2-án
koszorúkkal, virágokkal, főhajtással emlékez-
tek a költőóriásra Nagykőrösön. Nagykőrös
Város Önkormányzata és a Nagykőrösi Pol-

gármesteri Hivatal koszorúját dr. Czira
Szabolcs polgármester, dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester, dr. Ecsedi-Ország Viktória
jegyző, valamint Illés Sándor, a kulturális te-
rületet is magába foglaló Emberi Erőforrások
Bizottság elnöki feladatokat ellátó tagja he-
lyezték el szerda délelőtt a Hősök terén álló
Arany János és családja szoborkompozíciónál.



Nagykőrös. - Az előadáson – melyre sok ér-
deklődő volt kíváncsi – olyan aktuális témák
is terítékre kerültek, mint az április 3-i or-
szágos népszavazás és országgyűlési válasz-
tás, az ukrán-orosz konfliktus. A rendezvény
egyik szervezője, dr. Körtvélyesi Attila, al-
polgármester, és a települési képviselők az
előadás előtt – Nőnap alkalmából – egy-egy
szál tulipánnal kedveskedtek a hölgy vendé-
geknek.

Áprilisban nyit 
a Safaripark

TÖBB MINT 30 HEKTÁROS TERÜLETRE köl-
töznek a Magyar Nemzeti Cirkusz vadálla-
tai, akik a nemzetközi állatvédelmi irányel-
veknek megfelelően a cirkuszi munkát ma-
guk mögött hagyva szafariban tölthetik meg-
érdemelt pihenésüket. 2022 egyik kiemelt
turisztikai látványossága, Magyarország
egyetlen autós szafari- és élményparkja áp-
rilis 14-től várja látogatóit Nagykőrösön. –
írta meg a hirtv. hu. A parkban közel 200 ál-
lat éli mindennapjait szabadon, amelybe mi
is bepillantást nyerhetünk saját autóinkból.

Hatalmas az érdeklődés – már így két hó-
nappal a nyitás előtt – a közönség részéről
is. A www.safaripark.hu oldalon lehetőség
van előzetes regisztrációra is. 
„Időt és energiát nem kímélve, több mint egy
éve készülünk a megnyitóra. A nagykőrösi
szafari létrehozásával – amelyhez már az ál-
latkerti engedélyt is megkaptuk – gyerekkori
álmom válik valóra." – osztotta meg a lappal
ifj. Richter József cirkusz- és szafaripark-
igazgató, aki azt is elárulta, hogy lovakkal és
egyéb háziállatokkal természetesen tovább-
ra is folytatják a cirkuszi előadásokat.
Dr. Czira Szabolcs
nagykőrösi polgár-
mester elmondta:
„Nyomon követem a
park épülését, itt
voltam az első álla-
tok érkezése után. Jó
látni azt a szeretetet,
amivel az állatok
iránt viseltetnek. Az
állatok mind nagyon
szelídek, és be kell
valljam, bár állator-
vos vagyok, de nekem sem volt mindennapi
élmény, amikor a teve a kezemből evett.”
A hatalmas területen az autós szafari mellett
egy élményparkot is létrehoztak, ahol egész
napos programok várnak mindenkit. Lesz 30
méteres óriáskerék, amiről madártávlatból
csodálhatjuk meg az elénk terülő egzotikus
látványt; állatsimogató, cirkuszi sátor 40 per-
ces artista műsorral, elefántos bemutató és
Dinópark is. A játszótéren dodzsem, körhin-
ták és ugrálóvárak várják a gyermekeket.
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Épül az edzőpark 
SPORTPARK ÉPÜL CSEMŐBEN. – erről dr. La-
kos Roland polgármester tájékoztatta a la-
kosságot. „Csemő Község Önkormányzata a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatán
egy “C” típusú, kb. 90 m2-es, szabadtéri
edzőpark megvalósítását nyerte, még 2020-
ban. A sportparkot a Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszer-
zési Zrt. valósítja meg a Sportcentrumban. A
munkaterület átadása már meg is történt, az
alapozási munkák február 7-én megkezdőd-
tek. Helyükre kerültek az eszközök és a gumi-
burkolat is, jövő héten pedig felkerül a tető
is” – írta közösségi oldalán a polgármester.

Csemõ

Gyermekétkeztetéssel foglalkozó cégünk 

az alábbi pozíciókba 
keres új munkatársakat:

Élelmezésvezető - Albertirsa
Főbb feladatok:
• Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok

összeállítása, rendelése;
• Napi étkezők létszámának összesítése;
• Szakácsok, konyhai kisegítők irányítása;
• Raktárkészlet folyamatos ellenőrzése;
• Kapcsolattartás az intézményvezetőkkel;
• Hatósági előírások betartása, betartatása;
• Heti és havi nyersanyagleltárak készítése.

Szakács - Örkény
Szakács - Albertirsa
Szakács - Ceglédbercel
Főbb feladatok:
• Különböző ételek elkészítése, tálalása, 

tárolása és adagolása
• A meglévő készletek, készételek felmérése, 

nyersanyagok megrendelése
• Nyersanyagok előkészítése, feldolgozása 

(párolása, főzése, sütése)
• HACCP előírások kezelése, naplózása, ellenőrzése
• Konyhai dolgozók irányítása

Albertirsa - Takarító
Főbb feladataok:
• az irodai helyiségek takarítása, tisztán tartása
• konyha tisztán tartása
• alapvető higiéniai feladatok ellátása
• egyéb a takarítással kapcsolatos feladatok ellátása

Megváltozott munkaképességű 
konyhai kisegítő - Albertirsa
Főbb feladatok:
• konyha, étkező takarítása
• mosogatás
• főzési előkészületekben való részvétel
• főzésben való segédkezés
• étkezések tálalása
• kisétkezések elkészítése

Rész és teljes munkaidős konyhai
kisegítő - Cegléd
Főbb feladatok:
• konyha, étkező takarítása
• mosogatás
• főzési előkészületekben való részvétel
• főzésben való segédkezés
• étkezések tálalása
• kisétkezések elkészítése

További részletek és jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal: allas@eatrend.hu

Kisvonattal 
a Safari Parkban 

NAGYKŐRÖSÖN ÁPRILIS 15-ÉN NYIT a
Richter Safari Park, amely közösségi olda-
lán új szolgáltatást mutatott be. „A nyitó hét-
végén, április 15-18. között menetrendsze-
rűen fog járni a parkunkban a szafari vonat,
amelyet plusz térítés ellenében igénybe tud-
tok venni, és ezzel is tehettek egy kört cso-
dálatos parkunkban. Továbbá azokra is gon-
doltunk, akiknek nincs autója, így ők is részt
tudnak venni a szafarin, és megtekinthetik
gyönyörű állatainkat. A további napokon
csoportok számára is elérhetővé válik ez a
lehetőség, így akik nagy létszámmal, együtt
szeretnének szafarizni, most már erre is lesz
lehetőségük egy nyitott, szuper kisvonattal.”
– írta a környék legfrissebb turisztikai att-
rakciójának oldala. 
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Községi nőnap
MÁRCIUS 8-ÁN NYÁRSAPÁT KÖZSÉG Önkor-
mányzata köszöntötte a falu lányait, asszo-
nyait nőnap alkalmából a művelődési ház
nagytermében. Elsőként Kis Miklós polgár-
mester köszöntötte a jelenlévő hölgyeket,
majd átadta a szót Földi László országgyű-
lési képviselőnek, aki elmondta szívhez szó-
ló gondolatait a nőkről, majd virággal ked-
veskedett a jelenlévőknek.
Szőke Piroska Andrea ÁMK igazgató megha-
tó szavakkal búcsúzott el Nagyné Kovács
Évától, aki idén nyugdíjba vonul. A köszön-
tők után a Tánczos Trió hatalmas sikert aratva
szórakoztatta a nőnap résztvevőit, majd zárás-
ként Kis Miklós polgármester és az önkor-
mányzat virággal ajándékozta meg a vendé-
geket. Egy kis megvendégelés és beszélgetés
zárta a községi nőnap meghitt rendezvényét.

Tornaterem felújítás
Nyársapáton

A NYÁRSAPÁTI SZABADIDŐ SE pályázat út-
ján nyert támogatást a tornaterem, az öltö-
zők, és egyéb eszközök felújítására, lecseré-
lésére. A hétvégén a projekt útnak is indult.
A tornaterem bordásfalát és a régi, már nem
használt radiátorokat önkéntesek segítségé-
vel leszerelték. Így most már a szakemberek
megkezdhetik a felújítási munkálatokat.

Emellett az iskola öltözőire is teljes felújítás
vár, ami szintén most elkezdődik. – számolt
be a sportegyesület a közösségi oldalán. 

Új mezek, kijevi 
vendégjátékos

REMEK EDZŐMÉRKŐZÉST TARTOTTAK a hét-
végén a Nyársapáti Szabadidő SE játékosai:
új mezeket kaptak és egy ukrán vendégjáté-
kost is üdvözölhettek. Bogdan Zubchenko
az ukrajnai háború miatt menekült el 6 tagú
családjával Kijevből és most Csemőben fo-
gadták be őket. A fiú Nyársapáton edzőfel-
szerelést és szponzorok jóvoltából edzőcipőt
is kapott a játékhoz.
„U19-es csapatunk első nagypályás mérkő-
zésüket játszották együtt, míg U16-os csapa-
tunk már egy jó ideje játszik egy csapatban
és jó pár mérkőzésen vannak túl, így ennek
is köszönhető fölényes győzelmük. Nagyon
szépen köszönjük az U19-es csapat nevében
is Florián-H Metál Kft-nek a vadi új mez-
garnitúrát! Továbbá köszöntjük és kitartást
kívánunk Bogdan Zubchenkonak és család-
jának. Bogdan a kijevi utánpótlásban nevel-
kedett, és a háború miatt el kellett hagynia
hazáját és ideiglenesen Csemőben szállásol-
ták el. Amíg nem enyhül a helyzet és nem
tudnak visszaköltözni a családjával, addig
az U16-os csapatunknál játszik.” – számolt
be a nyársapáti klub.

Nyársapát



Színes rendezvénykínálat 
ABONY AZ ELMÚLT ÉVEKBEN IS SOK színes
programot szervezett, melyekre nem csak a
környékbéli települések lakosai, hanem az
ország legkülönbözőbb pontjain élők és kül-
földi vendégek is nagy örömmel vettek
részt. A koronavírus járvány miatti intézke-
dések enyhítése, illetve feloldása lehetővé
teszi, hogy idén még a korábbiaknál is több
és nagyobb volumenű programmal várjuk a
vendégeket. Az Abonyi Városfejlesztő Kft,
intézményeink, civil szervezeteink, mint
szervezők, nagy örömmel készülnek a ren-
dezvényekre.
Idén négy Tarka Téri Piacot tervezünk és a ha-
gyományos rendezvények mellett több kiemelt
új programmal rukkolunk elő. Augusztus 6-án
Abony rendezi a Nemzeti Vágta abonyi előfu-
tamát. Július 17-én a Tesla Show alkotóinak új
darabja, a Vadak Ura musical kerül bemutatás-
ra a Főtér szabadtéri színpadán. 
Idén is lesz Tóparty, Tarka Borjú Főző-
verseny, Levendulaszüret, Abonyi Lovas -
napok, Autós Találkozó, koncertek, színi-
előadások és még sok rangos kulturális és
szórakoztató esemény. 
MÁRCIUS 18-19-ÉN ABONY FŐTERÉN ren-
dezzük meg a Pecsenye Parádét, melynek

ötletgazdája és szakmai vezetője Csányi
Sándor gulyáskirály. A szervező az Abonyi
Városfejlesztő Kft. Mintegy harminc főző-
csapat méri össze tudását a II. Pecsenye Pa-
rádé és Böllértalálkozón, ahol pálinkák és
száraz kolbászok is versenyeznek. Ezen a
két napon a városközpontban sok-sok sztár-
vendéggel találkozhatnak a rendezvényre ér-
kezők, akik nem csak a színpadon lesznek
jelen, hiszen többen közülük főznek, vagy
sportolnak. 18-án pénteken 16.30-tól a Vá-
rosi Sportcsarnokban a Prémium Médiavá-
logatott tagjai kispályás labdarúgó tornán
vesznek részt az Abonyi Öregfiúk és a Pol-
gármester All Stars csapataival. A nap dísz-
vendége Győrfi Pál lesz. 18 órától retro ze-
ne és Paulina koncert következik. A 19-i
szombati nap programkavalkádja már reggel
korán megkezdődik a csapatok főzőverse-
nyével és egészen 21 óráig tart. Igazi sztár-
parádé lesz, hiszen láthatjuk Korda György
és Balázs Klári koncertje mellett a színpa-
don Beleznai Endre stand-up műsorát, fellép
Cozombolis, YA OU Ricky, Sipos Tamás az
Irigy Hónaljmirigyből, Buch Tibor, HANE
Táncegyüttes, Laci Betyár, Gudi-Farkas
Mihály és zenekara. A sztárparádét kiegé-
szíti a kézműves vásár, gyermekeknek szóló
programok, ételkóstoltatás, és minden, ami a
jó hangulathoz szükséges. 
Találkozzunk a főtéren! Figyeljék az abonyi
programok hirdetéseit közösségi oldalain-
kon! Szeretettel várjuk Önöket!
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Célba érnek a kupakok    
MINTEGY 1300 KILOGRAMM PE kupakot
adott le Abony a Szabgran Gyártó és Szol-
gáltató Kft képviselőjének, akit Pető Zsolt
polgármester fogadott. 
„A gyűjtőszívek a Kultúra Háza előtt talál-
hatók, melybe nagyon sok abonyi hozott sze-
lektíven kupakokat. Ezt ezúton is szeretnénk
megköszönni, mind a magánszemélyeknek,
mind pedig az iskolás és óvodás csoportok-
nak. Ők azok, akiknek köszönhető, hogy 1300
kilogramm kupak összegyűlt, melyet a
Szabgran Kft vett át tőlünk. Ennek értéke
78.000 forint, mely összeget az Egyedül Nem
Megy Alapítványnak adunk át. A kupakok
gyűjtése természetesen tovább folytatódik. Ne
feledjék: Sok kicsi, sokra megy! Közben óv-
juk környezetünket is, hiszen a Szabgran Kft
a leadott műanyag hulladékot újrahasznosít-
ja.” – mondott köszöntet a polgármester.

Meseszép virágok 
„RENDKÍVÜL NAGY ÖRÖMMEL TÖLT EL, hogy én
is vásárlója lehettem kolléganőmmel együtt az
abonyi Down alapítványnak, ahol fogyatékkal

élő abonyi fiatalok alkotásaiból van lehetőség
vásárolni. Én magam a közelgő Nőnapra vá-
sároltam egy kosár csodálatos tulipánt. – írta
meg Pető Zsolt polgármester a közösségi olda-
lán, aki ezzel támogatta is az abonyi Down
Alapítványban dolgozó fiatalokat.
A nemezelő technikával készített igazi kis mű-
alkotások a Kálvin János úton található foglal-
koztató műhelyben készülnek, és ott is vásá-
rolhatók meg. Jelenleg húsvétra bárányokat al-
kotnak az ügyes kezű szorgalmas alkotók.

Zöld óvoda 
AZ ABONYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA és Bölcső-
de sikeresen pályázott a Zöld Óvoda cím el-
nyerésére.
Az ezzel kapcsolatos tanúsítványt és táblát a
napokban kapta meg az intézmény. Széll
Tamásné intézményvezető lapunknak el-
mondta, hogy nagyon örülnek a cím elnye-
résének, sőt, tovább munkálkodnak azon,
hogy az ovi a környezetvédelmi nevelésben
élen járjon. Ezen cél megvalósítása érdeké-
ben jelenleg írnak egy pályázatot, melynek
célja a „Madárbarát” cím elnyerése.
Az óvoda mindennapi történéseit szívügy-
ének érzi Kókai-Dudinszky Mónika alpol-
gármester asszony, aki munkája során a kör-
nyezetvédelem ügyét kiemelkedő fontossá-
gúnak tartja. >>>
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„Bízom abban is, hogy csatlakozni fognak
hozzájuk más oktatási intézmények is, és mi-
nél több helyen megvalósulhat a „zöld szem-
léletmód” átadása. Gratulálok a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde minden munkatársá-
nak!” – mondta el Kókai-Dudinszky Mó -
nika alpolgármester asszony.

Fejlesztések a 
zártkertes részen

KRUPINCZA JÁNOS, A TERÜLET önkormány-
zati képviselője lapunkat arról tájékoztatta,
hogy megtörtént a terület műszaki átadás-át-
vétele Abony zártkertes részén, ahol egy
napelemes rendszert telepítenek a Körte ut-
cában. A munkálatokat a Security Alarm
Service Vagyonvédelmi Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság végzi. A telepítés befejezésének
határideje 2022. május 7. 
Ezen kívül egy sikeres pályázat révén az ut-
cák burkolata is megújulhat. A képviselő el-
mondta: a projektben a támogatási intenzitás
100 %-os, így önerőt az önkormányzatnak
nem kell mellé rendelnie. Az útépítésre
17.892.713 forint áll rendelkezésre.

Testvérvárosi programok
támogatása 

TÁMOGATÁST KAPNAK ABONY testvér tele -
pülési programjai. – erről számolt be az
abony.hu. 
„Megérkezett a döntés, Abony Város Önkor-
mányzatának testvérvárosi programok szer-

vezésére benyújtott két pályázata is pozitív
elbírálásban részesült. Abonynak jelenleg két
testvértelepülése van. 2020-ban a lengyel
Skrzyszów településsel, 2021-ben a szlováki-
ai Nagyabonnyal írtunk alá megállapodást.
A pályázati kiíráson kétszer egymillió forin-
tot nyertünk el közös programjaink támoga-
tására. A pályázat tárgya a közösen megren-
dezésre kerülő idei augusztus 20-i ünnepség,
valamint közös kiállítás és Tarka Téri ren-
dezvény volt. Nagy öröm számomra, hogy
támogatást kaptunk, hiszen ennek segítségé-
vel még szorosabbra fűzhetjük kapcsolatain-
kat a két testvértelepüléssel, melynek nyerte-
sei lehetnek a civil szervezeteink, vállalko-
zóink is.” 
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Abony felkészül a 
menekültek befogadására
PETŐ ZSOLT POLGÁRMESTER ARRÓL ÍRT kö-
zösségi oldalán, hogy „döntés született ar-
ról, hogy a Köztársaság utcában található
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat jelö-
lik ki első körben az Ukrajnából érkezők el-
szállásolására. Két épület is alkalmas erre:
az Idősek Napközi Otthona, illetve a jelenleg
civilek által használt korábbi tűzoltósági
gyűléseknek helyet adó ingatlan. Amennyi-
ben ezek betelnek, szükség lehet a Városi
Sportcsarnok fenti termének használatára,
illetve új helyek megnyitására. Fekvő alkal-
matosságokat, hálózsákokat, takarókat be-
szerez az önkormányzat. Biztosítani kívánjuk
a tisztálkodási és mosási lehetőséget is. Fen-
tiek mellett vélhetően szükség lesz a hozzánk
érkező embertársaink meleg étellel történő
ellátására is. Folytatjuk a humanitárius
gyűjtő akciót is”, melyet a Humán Szolgál-
tató központban gyűjtenek, de munkaidőben
a Polgármesteri Hivatal és az Abonyi Lajos
Művelődési Ház ügyfélszolgálatán is lead-
hatók az adományok, melyet a Magyar Vö-
röskereszt juttat el a megfelelő területekre. 

Tisztítsuk meg Abonyt!
MEGKEZDŐDÖTT AZ ABONY környéki utak
mentén található illegális hulladéklerakók fel-
számolása. – számolt be Pető Zsolt polgár-
mester, aki két videót is közzétett az akcióval
kapcsolatban a közösségi oldalán. „Az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium még
2020-ban hirdette meg a „Tisztítsuk meg az
Országot!” projektet,
amelynek során állami és
önkormányzati együttmű-
ködés keretében megkez-
dődött az erdőkben, a fo-
lyók mentén, a vasúti és
közúti létesítmények mel-
lett, valamint az önkor-
mányzati közterületen fel-
lelhető hulladékok felszá-
molása. Ebben a projekt-
ben idén először

Abonyban is történik előrelépés, a városunk
környékén lévő illegális hulladéklerakók ke-
rülnek megszüntetésre.” – számolt be a pol-
gármester. 

Aknavető gránát 
a szemétben! 

AHOGYAN ARRÓL beszámoltunk, a Tisztít-
suk meg az országot programban számolják
fel Abonyban az illegális hulladéklerakókat.
A hulladékot gyűjtő munkatársak egy világ-
háborús aknavető gránátra bukkantak a sze-
mét kupacban. – írta meg az abony.hu. „Ér-
tesítették az abonyi közterület felügyelet
munkatársait és a rendőrséget, akik rekord
gyorsasággal kiérkeztek a területre. A Sza-
móca utca végén lévő nádasban talált grá-
nátot körbekerítették és várják a tűzszeré-
szeket. Szerencse, hogy nem történt tragédia,
a gránát valószínűleg éles. A hír szerint egy
olvasó beazonosította a gránátot: egy 82
mm orosz repesz aknavetőgránát, teljesen
élesnek látszik."
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Újszilvás
Újszilvás is összefogott

ÚJSZILVÁS IS ADOMÁNYGYŰJTŐ AKCIÓT hir-
detett az orosz-ukrán háború elől hazánkba
érkező menekülők megsegítésére. A felhí-
vásnak köszönhetően napokon belül jelentős
mennyiségű, mintegy két kisteherautónyi
élelmiszer, tisztálkodási szer, ruha, ágyne-
mű, babaholmi gyűlt össze, amelyet el is
szállítottak egy határmenti településre
Győrtelekre.
„A jó ügy érdekében Újszilvás lakosai is pél-
daértékűen összefogtak. Ezúton is hálásan
köszönjük mindenki támogatását! Külön kö-
szönetünk a gyűjtést kezdeményező Botka
Józsefnek (tápiógyörgyei lakos) és Vágó
Mihálynak szervező, gyűjtő, fuvarozó tevé-
kenységükért. Köszönjük Antalné Ruska Ibo-
lya Kitti aktív adománygyűjtő munkáját, va-
lamint Vásár Ferenc szállításban való segít-
ségét. A Tápiógyörgyéről és Újszilvásról ösz-
szegyűlt adományok szombaton kerültek el-
szállításra egy határ közeli településre,
Győrtelekre, ahol eddig 50 menekültet foga-
dott be az önkormányzat. Sajnos még nem sok
felajánlás érkezett hozzájuk, ez alapján esett
rájuk a választásunk.” – számolt be a közsé-
gi önkormányzat a közösségi oldalán, ahol
azt is hozzátették: a gyűjtést folytatják, várják
az adományokat a Faluházán. 

Szeretettel várja
vendégeit az Újszilvási
Tan- és Sportuszoda!

SZÁNJON IDŐT MAGÁRA, A MOZGÁSRA!
Zárja ki a külvilágot és találja meg a har-
móniát önmaga és a víz között! Az úszás
hatásai az egyik legpozitívabbak az összes
sportág közül.
Modern, jól felszerelt, kiváló vízminősé-
gű, az általános igényeket maximálisan
kielégítő fedett uszodánkban, a térség
legkedvezőbb áraival szeretettel várjuk az
úszókat és az úszni tanulókat.
Szakképzett úszásoktatóink, több idő-
pontban is várják a jelentkezéseket gyer-
mek és felnőtt úszótanfolyamokra, vala-
mint gyógy úszásra.

Elérhetőségeink:
Cím: 2768 Újszilvás, Uszoda utca 1.

Tel: 06 53/ 519-514
Úszásoktatóink:

Medveczky Edit: 06 70/ 599-4619
Kornyikné Bakos Dalma: 

06 70/ 946-2281
Vízilabda előkészítés, úszásoktatás:

Véghelyi Árpád: 06 20/ 552-5059
ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



Útátadás
HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK KOCSÉRON az új
aszfaltot kapott Hunyadi és Kinizsi utcát.

Nőnap a Kocséri 
Népkörben 

JÓ HANGULATÚ NŐNAPI ÖSSZEJÖVETELT tartott
a Kocséri Népkör. A Kocsér Községért és Pol-
gáraiért Alapítvány szelfigép bérléssel kedves-
kedett a tagoknak. A gépet a KépExpress bo-
csátotta rendelkezésre, amelyet a Kocséri Nép-
kör tagjai nagy örömmel fogadtak.

Ezüstös éremeső
FEBRUÁR 19-ÉN MARTFŰN KERÜLT megren-
dezésre az V. FARSANGI KUPA minősítő
verseny, ahol Gyermek és Serdülő kategóri-

ában mutatták be tánctudásukat a Szent Ke-
reszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda -
Gábor Áron Tagiskola kocséri diákjai. 
Gyermek kategóriában két produkcióban is
ezüstérmet kapott a Candies és Disney szám-
ban táncoló csoport. Név szerint Németh Zoé
Csenge, Kullai Hanna Bianka, Szilágyi
Viktória, Szilágyi Gréta, Járvás Lili, Csukás
Anna, Habon Hanna. E mellett Habon Hanna
szóló produkciójával bezsebelt egy aranyér-
met, illetve egy trió formációban először mé-
rettette meg magát Szilágyi Viktória, Kullai
Hanna Bianka és Németh Zoé Csenge, akik
egy ezüstéremmel térhettek haza.
Serdülő kategóriában több számban is ver-
senyzett a Magic csoport, akik Trió formáci-
óban 2 ezüstéremmel gazdagodtak. Név sze-
rint Magyar Fruzsina, Országh Katalin és Sí-
pos Jázmin. Magyar Fruzsina is megméret-
tette magát szóló produkciójával, amely
ezüst érmet hozott számára, illetve Országh
Katalin is, aki a haladó szintű kategóriában
ezüst éremmel gazdagodott. LIBOR NIKOLETTA

Nótaest
A CEGLÉD KAPUJA POLGÁRI EGYESÜLET és a
Kocsér Községért Alapítvány közös szervezésé-
ben Nótaest tartottak Kocséron a tornacsarnok-
ban. „A rendezvény vendége volt Földi László
országgyűlési képviselő is. Szebbnél szebb nóta-
csokrokat hallhattunk, énekelhettünk. A vacsora
után a Táncos trió zenéjére 5 évestől 90 évesig
ropta a táncot a jó hangulatú közönség. Köszön-
jük mindenkinek akik megtisztelték rendezvé-
nyünket.” – számolt be a Kocsér Községért Ala-
pítvány a közösségi oldalán. 
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lyenkor már megmozdul a természet.
A vér bennünk vagy a nedvek álla-
tokban és növényekben is felgyorsul-
nak, viszont az alacsony hőmérséklet
gátat szab, mégis akadnak bátrabb lé-
nyek. Az ég alja hiába vörös, sajnos
csak a fagyokat és az égbolt szennye-

zettségét sejteti. Szinte művészi képpé vará-
zsolja a víz a virágot, lassan azért zöldre vált
a természet, már-már várja a zsenge gyep a
birkákat. Vizenyős erdőben, száraz gye-

pen, kertben is megmutatják szépségüket a
tavasz- hívogató virágok. Ilyenkor a fehér és
sárga szín a „nyerő”, mert a poszméhek vas-
tag bundában kezdik is a megporzást. Az er-
dei szamóca sem tétlenkedik, virágai kinyíl-
nak, hogy mihamarabb legyenek gyümöl-
csök belőle. A szürke gém sem tétlenkedik,
figyeli a gólyákat is, meg a vízben bátrabb
halakat is. A természet a képeim szerint bi-
zonyíthatóan kezd éledni.    SZABÓ SÁNDOR
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Késlekedő tavasz
Képekben
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róf Széchenyi István születésének
230. évfordulója alkalmából a
Széchenyi-család arra szerette
volna felhívni a figyelmet, hogy a
Kárpát-medencében soha nem
volt még akkora szükség a szelle-
mi összefogásra, mint napjaink-

ban. Csatlakozva az emlékévhez, a Hebe
Kft. emlékversenyt hirdetett, amelyben a tör-
ténelem, a reformkor és a legnagyobb ma-
gyar iránt érdeklődő diákok elmélyülhettek
Széchenyi István életében és alkotásaiban. 
Jómagam mindig is figyelemmel viseltettem
a gróf élete, illetve gyakorlati tevékenysége
iránt, és intézményünk tanulóiban is szeret-
tem volna elültetni az érdeklődés magvát. 
Tavaly ősszel csatlakoztunk az egy hónapig
tartó projektversenyhez, a 9-12. osztályos
korcsoportban, három 10. osztályos tanuló-
val csoportosan, és egy 11. osztályos tanu-
lóval egyéniben. Összesen hét feladatot kel-
lett megoldaniuk a tanulóknak. 
A versenyzők találkoztak képelemzéssel
kapcsolatos kérdésekkel, továbbá megismer-
hették a gróf életének fontosabb helyszíneit.
Betűrács, keresztrejtvény és internetes videó
keretében tárhatták fel Széchenyi István éle-
tének legmeghatározóbb történéseit. 
Mindenkinek önállóan kellett „jegyzői” sze-
repkörben egy vitát irányítania Széchenyi

István és Kossuth Lajos között. Végül pedig
a legnagyobb magyar egy utazásának tervét
kellett elkészíteniük, az információs és kom-
munikációs technológiák igénybevételével. 
Nem volt könnyű a személyes találkozókat,
konzultációkat összehangolni a járvány-
helyzet idején, de a lányok kitartó lelkese-
dése nem hagyott alább, melynek köszönhe-
tően iskolánk két országos I. helyezéssel, és
életre szóló élményekkel lett gazdagabb.
A közös munkánk tovább fog folytatódni,
ugyanis a csapattagokkal beneveztünk a
Hebe Kft. által meghirdetett újabb megmé-
rettetésre. További sok sikert kívánok a ta-
nulmányi versenyeken induló tanulóinknak!

HALASI NELLI oktató

g
Bem-es diákok sikerei

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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Hárman kerültek kórházba
SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL há-
rom embert vittek kórházba február 17-én
Cegléden – közölte az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság (OKF) a honlap-
ján. A tűzoltókat az egyik Alszegi úti házhoz
riasztották, miután a mentők az ingatlanból
három embert szén-monoxid-mérgezés gya-
nújával kórházba szállítottak. Az egység
méréseket végzett, amelyek kimutatták a
mérgező gáz jelenlétét a házban. 

Autótolvajt fogtak 
A CEGLÉDI JÁRŐRÖK RÖVID ÚTON elfogták
azt a 27 éves helyi férfit, aki két autót feltört,
el is akarta tolni, végül ellopott egy autórádió
csatlakozót és elmenekült. A rendőrségre
2022. február 15-én késő este érkezett beje-
lentés egy parkoló autó feltöréséről és elmoz-
dításáról. A járőrök a Dugovics utca és
Baross utca kereszteződésénél két megrongált
járművel szembesültek. Míg a technikusok
górcső alá vették a helyszínt, a járőrök átfé-
sülték a környéket. A bűnténnyel egy, a kihalt
vasútállomáson indokolatlanul ácsorgó férfit
hoztak összefüggésbe. Elfogását előállítása
követte. Bíróság elé állítását kezdeményezik.

Tűzeset
SZÁRAZ FŰ, NÁDAS KAPOTT LÁNGRA február
12-én délután Abony külterületén. A tűz a
szárazság miatt gyorsan, nagy területen ter-
jedt. A lángokat a ceglédi hivatásos tűzoltók
eloltották, megakadályozták a tűz továbbter-
jedését, majd átvizsgálták a leégett területet.

Közúti balesetek
Súlyos balesetek történtek február 14-én
Cegléd térségében. Lesodródott az útról, árok-
ba hajtott és felborult egy személygépkocsi
délelőtt Törtel közelében. A gépkocsiban két
ember utazott, az egyikük a roncsba szorult. A
ceglédi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítsé-
gével a beszorult embert a roncsból kiszabadí-
tották, áramtalanították és átvizsgálták, majd a
kerekeire állították a járművet.
Személygépkocsi és egy kamion ütközött
össze a kora délutáni órákban Kőröstetétlen
közelében. Az ütközés következtében a gép-
kocsi az árokba csapódott. A ceglédi hivatá-
sos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták
a járműveket, majd biztosították a helyszínt. 
Lesodródott az útról, árokba a fák közé haj-
tott egy személygépkocsi február 18-án este
Abony és Kőröstetétlen között. A gépkocsi-
ban egy ember utazott, aki önerejéből el-
hagyta az autót. A ceglédi hivatásos tűzoltók
áramtalanították és átvizsgálták a járművet,
majd biztosították a helyszínt. – tájékoztatott
Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság megyei szóvivője. 

BARNA TOJÓTYÚK 
650 Ft/db
egyéves, jól tojó, 
15 db-tól ingyen 
szállítással
megrendelhető.

Tel.: 30/8602627 
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