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Címlap

Csipegessen Ön is a nagykőrösi színházi menüből!

„Színház az egész világ” – tartja William Shakespeare híres mondata, és tartja ehhez magát
a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ is, így a kultúrára éhes vendégek augusztusban és szeptemberben négy előadásból „csipegethetnek” Nagykőrösön.

ELSŐKÉNT 2020. AUGUSZTUS 29-ÉN, SZOMBATON 19:00 órakor Neil Simon romantikus vígjátékát, a Mezítláb a parkban című színdarabot tekinthetik
meg, Galambos Zoltán rendezésében. A darabot a Körúti színház adja elő, olyan híres színészekkel, mint Pikali Gerda,
Oroszi Tamás, Gyebnár Csekka, Koncz Gábor, Galambos
Zoltán és Kozel Dániel. Az előadásra a jegyár: 3.500.- Ft
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Kiadó: Panoráma Média Kft.
2700 Cegléd, Csalogány u. 3.
info@cegledipanorama.hu

cegledipanorama.hu
Lapigazgató-főszerkesztő:
Krizsán Ervin
Tel.: (20) 415-0243
Szerkesztő: Krizsán Anett

Megjelenés: havonta
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- Jászkarajenő - Kocsér
- Kőröstetétlen - Nyársapát
- Törtel - Újszilvás településeken

Következő lapzárta:
2020. szeptember 10.
Példányszáma: 20.000 db
ISSN 2732-0111
Nyomdai munkák:
Arany Napsugár Kft.,
Nyíregyháza
Felelős vezető:
A nyomda ügyvezetője

Lapunk megjelenését
támogatja:

2020. SZEPTEMBER 10-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 10:00 órai kezdettel,
óvodások és iskolások részére megrendezésre kerül egy klaszszikus mese: a Szépség és a Szörnyeteg. A mű a VSG Táncszínház színészeinek, Vincze Renáta, Vass Sándor Gergely,
Annus Beáta, Kerekes Patrik előadásában és Vass Sándor
Gergely rendezésében és koreografálásában tekinthető meg. Az
előadás valódi nagyszínházi élmény lesz a kisebbek számára.
Ez a rendezvény a „Köszönjük Magyarország” című projekt támogatásával valósul meg. Az előadásra a jegyár: 400.-Ft

2020. SZEPTEMBER 18-ÁN, PÉNTEKEN 18:00 órakor, Nagykőrösön először lesz látható egy különleges gasztroszínházi előadás. A Keserű Aszú című darab 5 tételes borkóstolóval és
borkorcsolyával lesz egybekötve. Az előadás főszereplői:
Bata Éva a Mi kis falunk című sorozat színésze és
Bárnai Péter a Bátrak földje című sorozat szereplője. Az előadásra a jegyár: 2.500.-Ft
A színházi menü kínálatát egy édes drámával zárják a szervezők, melyet
2020. SZEPTEMBER 23-ÁN, SZER19:00 órakor tálalnak fel.
Arthur Miller híres darabját a Pillantás a hídról című darabot tekinthetik
meg a nézők, a Zenthe Ferenc Színház színészeinek előadásában. A darab a pillanatokat és a határokat mutatja be, Máté Krisztián,
Kökényessy Ági, Mikecz Estilla, Ágoston Péter,
Havasi Péter színművészek közreműködésével. Az
előadásra a jegyár: 3.500.-Ft

DÁN

Csipegessen Ön is az élménydús
nagykőrösi kínálatból!
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Az M4-es újabb
szakaszát adták át

JÚLIUS 23-ÁN ÜNNEPSÉG KERETÉBEN adta át a
forgalomnak az M4-es gyorsforgalmi autóút
Cegléd-Abony közötti szakaszát Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai
miniszter, Földi László és Kállai Mária or-

szággyűlési képviselő, Szalay Ferenc,
Szolnok polgármestere és Nyul Zoltán, a
NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese. A Duna Aszfalt által kivitelezett szakasznak köszönhetően immár több mint 62 kilométeres egybefüggő négysávos út vezet
Budapestről Abonyig.
Földi László az átadón elmondta: az M4-es
gyorsforgalmi út megépítése Cegléd és a
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Dél-Pest megyei térség számára régi cél volt
és ez az álom végre megvalósult. „Igazi ünnep a mai. A beruházással nő a térség tőkevonzó-képessége és az idegenforgalom vonzereje, illetve jelentősen javul az itt élők életminősége.”
Dr. Palkovics László beszédében kifejtette:
ezzel a szakasszal elkészült a gyorsforgalmi
út teljes Pest megyei része. Hozzátette: 2022
tavaszáig megépül a Szolnok elérését és elkerülését biztosító Abony-Törökszentmiklós
út is. Csütörtök délelőtt a teljes útszakaszt átadták a forgalomnak, így 2×2 sávon, minden
csomópontot használva lehet majd közlekedni a térségben. Az út átadását követően a 79es kilométerszelvény környezetében a forgalom által eddig használt üzemi átjáró bezárását megkezdik a szakemberek, így ezen a
szakaszon még számítani lehet munkavégzésre, ideiglenesen bevezetett forgalmi rendre. A 90-es kilométerszelvény környezetében
az Abony (Kelet) – Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakaszon hídpillér építése miatt
a jelenlegi sávelhúzás továbbra is érvényben
marad a munkálatok végéig.

Csúszdapark átadó
Tiszakécskén

ELKÉSZÜLT A BARACK THERMAL RESORT
legújabb attrakciója 4 különböző, izgalmas
öt emelet magas színes csúszdával, ennek
ünnepélyes átadójára került sor július 11-én
a Tiszakécskei Termálfürdőben. Az eseményre a sajtót, a település vezetőit, barátait hívta meg a tulajdonos Szabó család, majd
az ünnepség után a fürdőző vendégek birtokba is vehették az új csúszdákat.
Petrezselyem László, Tiszakécske alpolgármestere köszöntötte a város nevében a vendégeket és gratulált a fejlesztéshez. Ezután
Szabó Éva tulajdonos rövid bemutatójában
elmondta, a fürdő a mostani fejlesztésnek köszönhetően több generációs családi nyaralás
céljára is ideális lett, minden korosztály megtalálja a kedvére való szórakozást az aktív kikapcsolódástól a nyugodt pihenésig, a csúszdaparkban pedig a „már saját útját járó” fiatal
korosztály talál szórakozást. Az új komplexumra a város plébánosa kérte Isten áldását.

SPINDELBAU Kft.
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Interjú egy COVID 19 fertőzöttel

Az elmúlt hónapban heti rendszerességgel tett közzé helyi járványügyi
adatokat Nagykőrös polgármestere, dr.
Czira Szabolcs. A július 27-ei hétfői
adatok alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztálya Nagykőrös
közigazgatási területén 15 fő koronavírusos beteget tartott nyilván, illetve 39
fő kontaktszemélyt járványügyi zárlat
alatt volt, továbbá 20 fő külföldről érkezőt járványügyi megfigyelésre, házi
karanténba helyeztek. (A legutóbbi augusztus 13-ai adatok szerint sikerült
megfékezni a vírus terjedését Nagykőrösön: már csak 4 fő koronavírusos, 4
kontaktszemély van járványügyi zárlat
alatt és 3 fő külföldről hazaérkezést követő házi karanténban.)

a

z önkormányzati közösségi oldalon akkor sokan kommentelték a
bejelentést, többen azt írták,
hogy nem valós a hír, mert nem
vállalja fel senki a nyilvánosság
előtt, hogy koronavírusos. Lapunk telefonos interjút készített egy jelenleg
koronavírus fertőzött hölggyel, aki azonban
névvel nem vállalta az interjút, mert nem
akarja, hogy további támadások érjék őt
vagy családját.
Mint arról korábban hírt adtunk: néhány hete 4 dolgozó koronavírus-tesztje pozitív lett
egy nagykőrösi telephelyű csomagoló
üzemben. A négy érintett közül csak ketten

produkáltak tüneteket. A gyárban három
műszakban, összesen 250-en dolgoznak.
Az általunk kérdezett hölgy nem az érintett
csomagolóüzemben dolgozik, hanem üzletben, ahol azonban sok emberrel van napi
kapcsolata. A középkorú nő – interjúnk készítése idején – harmadik hete volt beteg.
- Mindenekelőtt gyógyulást kívánok és köszönöm, hogy nyilatkozik nekünk és megosztja az olvasókkal a tapasztalatait! Kérem mesélje el részletesen, hogyan derült
ki, hogy koronavírusos és hogyan zajlott le
a betegsége!
- Három hete egyik nap rosszul éreztem magam, furcsálltam is, hogy megfáztam a nyár
közepén. Elkezdtem köhögni és még aznap
felment a lázam 38 fok fölé. Másnap reggel
már nem tudtam felkelni, annyira köhögtem,
hogy fájt a mellkasom, csak feküdni bírtam.
Lázas személy nem mehet be a rendelőbe,
tehát felhívtam az orvost, aki lázcsillapítót írt
fel és mondta, hogy köhögésre szedjek valamit. Három nap múlva még mindig ugyanolyan rosszul voltam, akkor már kértem
gyógyszert is az orvostól. A helyzet azonban
gyógyszerekkel sem javult, egy hétig feküdtem, képtelen voltam fent lenni, enni sem
tudtam, mert semmi étvágyam nem volt. Ha
beszedtem a lázcsillapítót, akkor lement, utá-

na újra felment a testhőmérsékletem, de nem
volt extrém magas lázam, 38,2 volt a legmagasabb. Az, hogy koronavírusos lehetek egy
hétig eszembe se jutott, pedig soha nem voltam még ennyire rosszul, még amikor influenzás az ember, akkor sem ilyen rossz a közérzete, nem ennyire gyenge.
Egy hét után azt mondta az
orvosom, hogy most már kiküldi a tesztelő mentőt. Egy
nap múlva kiderült, hogy pozitív vagyok, sokkot kaptam a
hírtől, de első hét olyan borzasztó rosszulléttel telt, úgy
legyengített, hogy nem érdekelt semmi, csak feküdtem. A
második héten már látszott a
javulás, akkor már „csak” hőemelkedésem volt, de még
mindig köhögtem és a 3. hét
végére lettem jobban. Úgy tudom, még egy nagykőrösinek volt hasonló
lefolyású a fertőzése, mint az enyém, a többiek enyhébb tünetekkel megúszták.
- Ön szerint kitől kapta el a koronavírust?
- Nem tudom. Az üzletben, ahol dolgozom,
nagy az forgalom, bárki lehetett. Folyamatosan volt rajtam maszk és gumikesztyű, naponta legalább ötször cseréltem és mégis…
A közvetlen kollégáim is tesztelték és mindenki negatív lett, pedig volt, aki akkor dolgozott egy méterre tőlem, amikor már roszszul voltam. Úgy gondolom tehát, hogy nem
annyira könnyű elkapni, de hogy én hogyan
kaptam el mégis, az rejtély.
- A családtagok is betegek lettek?
- A férjem igen, de ő két nap alatt kigyógyult. Elvesztette szaglását és ízérzékelését, de
nem volt olyan rosszul, mint én. A gyerekeim viszont egyelőre nem kapták el egyáltalán, de az egész családnak karanténban kell
lennie, meg mindenkinek, aki velem kapcsolatba került.
- A gyárral volt valamilyen kapcsolata, ahol
– a hírek szerint – először jelent meg a koronavírus Nagykőrösön?
- Konkrétan nincs, de valószínű, hogy onnan
kaphattam el, mert ott sok külföldi fordul
meg, és jön áru is külföldről és ott több pozitív fertőzött is volt egyébként.
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- Milyen reakciók voltak a család, szomszédok részéről és kiktől kaptak segítséget?
- A család sokat segít: bevásárolnak nekünk,
elhozták a gyógyszert és a kapuban lerakták,
vagy az ablakba tették. A szomszédok, utcabeliek véleménye eltérő, van, aki idejön
megnézni közelről a piros papírt, mert érdekesnek találja, más meg lazán veszi és azt
mondja, hogy ezen úgyis mindenkinek át
kell esni. Azért vannak rosszakarók is: feljelentettek a rendőrségen, hogy a városban láttak sétálni, vagy hogy a gyerekeimet táborban látták, miközben itthon vagyunk.
- Hogyan bírják a bezártságot és mit tud arról, hogy mikor oldják fel a karantént?
- Harmadik hete vagyunk itthon. Jövő héten
tesztelnek újra és ha az negatív lenne végre,
akkor 48 órán belül még egy teszt lesz. Ha
az is negatív lesz, – tehát két negatív teszt
után – akkor feloldják a karantént. A gyerekeimnek nehezebb itthon maradni, mert ők
fiatalok, szeretnek jönni-menni, de mivel
szerencsére kertes házban lakunk, így azért
könnyebb átvészelni ezt az időszakot.

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

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

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

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

Ceglédi kozmetikus siker

JÚNIUS VÉGÉN A CEGLÉDI DARABOS LILI
Keszthelyen megnyerte a WorldSkills szépségápoló világverseny magyarországi döntőjét.
Ezzel kijutott a
2021. szeptemberben Shanghaiban megrendezésre kerülő
világversenyre.
A versenyt fiatal
kozmetikus tanulóknak hirdették meg 24 éves
korig és elsődleges célja a szakma népszerűsítése. A megmérettetésnek több része van:
arc- és testkezelés, smink, körömápolás és
szőrtelenítés is bele tartozik – mindez időre
és szakértő zsűri pontoz minden apró mozdulatot. Lili idén végzett Budapesten kozmetikusként, ahol két évet tanult az érettségi után. A következő egy évben felkészül a
versenyre, melyben egy professzionális team
segíti, hogy méltón képviselje hazáját
Kínában.

Kerékpáros rendőrök
a városban

IDÉN IS ÚTJÁRA INDULT A KERÉKPÁROS rendőrszolgálat Cegléden, melynek célja a prevenció mellett a közlekedési szabályok betartására való felhívás.
Három éve már, hogy a jó idő beköszöntével
a Ceglédi Rendőrkapitányság néhány munkatársa kerékpáros járőrszolgálatot is ellát. A
szolgálat célja a balesetmegelőzés mellett a
közlekedési szabályok betartatása – tájékoztatott Sós Zsanett bűn- és baleset-megelőzési előadó és iskolarendőr koordinátor. A
rendőrök egyben példát is szeretnének mutatni a lakosság részére a helyes és biztonságos közlekedésről és a szabályok betartásáról. A szolgálat során kiemelten fókuszálnak
a gyalogosan, illetve kerékpárral közlekedőkre. A biciklis rendőrök főként a belvárosban teljesítenek szolgálatot, de figyelemmel kísérik az Alszegi és Pesti úti kerékpárutakat is.

Ökopiac és játszóház

ÚJRA MEGRENDEZTE A KÖZ-TÉT CIVIL szervezet a Szabadság téri Ordass közben a termelői piacot, melyen helyi és környékbeli
termelők és kézművesek kínálták portékáikat és öko-játszóház várta a családokat.
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NYITVA VAGYUNK!

Tartsa szem előtt
a biztonságot!
Vásároljon
fertőtlenített
üzleteinkben,
vagy webshopunkon!
www.opticworld.hu/webshop

AKCIÓK
MINDEN
akár NAP!
-30-50-70%

OPTIC
OP
TIC WORLD CEGLÉD • Rákóczi út 2. • +36 53 311 802 • +36 30 637 3526
*Aktuális ak
akciók,
ciók, rrészletek
észletek a weboldalon és üzleteinkben. Mindannyiunk egészségének érdekében
érdekében foko
fokozottan
zottan
N
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www.opticworld.hu

Meggyógyult Miléna!

EGY ÉVE SZÁMOLT BE LAPUNK ARRÓL, hogy
rokonai gyűjtést indítottak egy ceglédi, egy
éves, daganatos kislány gyógykezelésére és
számára steril környezet kialakítására. Jelei
Milénát a 2-es számú gyermekklinikán kezelték és a
napokban
örömteli hírt
kaptunk az
édesanyától:
„ Ti s z t e l t
szerkesztőség! Bizonyára emlékeznek Jenei
M i l é n a
Mónikára,
akinél a tavalyi évben
év elején rosszindulatú kismedencei tumort
diagnosztizáltak. Maholnap 1 éve történt a
tumor eltávolító műtét és gondoltam sokak-

ban felmerülhetett a kérdés, mi történhetett
a kislánnyal azóta. Tavaly augusztus 6-án
megkapta az utolsó blokkját a kemoterápiából. Azóta havonta jártunk kivizsgálásra és
3 havonta MR-vizsgálatra. 2020. július 31én megtörtént, amire 1 éve vártunk, eltávolították Miléna centrális kanüljét és tájékoztattak, hogy
nem újulhat
ki a tumor.
Miléna teljes életet élhet!!! Ezúton szeretnénk mindenkinek
megköszönni a rengeteg támogatást, amit
azóta kaptunk! Nem tudunk elégszer hálát mondani
érte! Üdvözlettel és köszönettel: Jenei
Ádámné Miléna édesanyja”
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Piktogramok

A CEGLÉD VÁROSI BALESET-MEGELŐZÉSI Bizottság tagjai egyedi piktogramokat festettek
fel a Rákóczi úti járdára, amelyek a járdán való kerékpározás tiltására hívják fel a figyelmet. A helyi kezdeményezés más városban
még nem volt látható. A városban található kijelölt gyalogos átkelőhelyek előtt viszont a
már országosan is jól ismert piktogramokat
láthatják a gyalogosan közlekedők. A közúton
történő mobiltelefon illetve a fejhallgató használat veszélyeire hívják fel a figyelmet a jelek.

ezért sok csillagászt és lelkes rajongót lázban tartott a jelenléte. Ryczek Győző ceglédi olvasónk vette is a fáradságot és hajnali
kettőkor a rendkívüli égi jelenséget lefotózta Szent Imre herceg utcai panellakásuk erkélyéről. Mint írta, „megérte” a korán kelés,
mert fenséges a látvány.

Új katolikus óvoda épül

ÚJ ÓVODAÉPÜLET ÉPÜL CEGLÉDEN az
Eötvös téren az eddigi óvoda helyén. A Magyarok Nagyasszonya Tagóvoda épülete az
1880-as években épült. Az eredeti utcafronttal párhuzamosan épített épület a 20. század
első, illetve második felében bővítésen esett
A NATIONAL GEOGRAPHIC IS HÍRT ADOTT át. Az épület korához képest viszonylag jó
róla, hogy júliusban a C/2020 F3 állapotú, viszont szerkezeti repedések, illet(NEOWISE) üstökös a Föld felett halad el, ve a lábazati vizesedés helyreállítása és az
ami azért különleges, mert évek óta nem épület bővítése műszaki-gazdasági szemvolt ilyen fényes üstökös a magyar égen, pontból nem gazdaságos, így elbontása
szükséges. Tekintve, hogy az
ingatlanon a tervezett új 6 csoportos óvoda nem
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták
férne el, ezért a
szomszédos,
Cegléd Alszegi u. 35.
rendkívül rossz
T.: 53-310-285
állapotú kántorM.: 70-368-2816
ház is elbontásra
kerül és az ingatfurdoszobaszakaruhaz.hu
lanok egyesítését
követően épülhet
meg az új óvoda
Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
épülete.

Üstökös fotó Cegléd felett

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd

Forrás: Cegledinfo.hu
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Nagykõrös

Utak, parkolók újultak
meg Nagykőrösön

A GYOPÁR UTCÁRÓL NYÍLÓ PARKOLÓ, út és
a legfrekventáltabb járdaszakasz ünnepélyes
átadására gyülekeztek a lakók július 8-án a
beruházás helyszínén. A megjelenteket Dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester köszöntötte, külön kiemelve Dr. Czira Szabolcs polgármester beruházás érdekében végzett tevékenységét továbbá a beruházásért fáradóknak a munkáját és a lakosságnak a partnerségét, majd Sohajda Márk választott települési képviselő mondott köszönetet a beruházás megvalósulásáért. Az átadón jelen lévő Földi László országgyűlési képviselő beszédében gratulált a fejlesztéshez és reményét fejezte ki, hogy folytatódni fognak a
beruházások Nagykőrösön.
A térség országgyűlési képviselőjének elismerő
szavai után az ünnepélyes szalagátvágásra került
sor. A parkolóban szórakoztató játéklehetőségek,
népi fa játékok, légvár, aszfaltrajzolás, valamint
tűzoltóautók, rendőrautó és motor várták a gyermekeket. A napsütéses időben pedig ízletes limonádéval olthatták szomjukat kicsik és nagyok
egyaránt, s miközben elfogyott a poharak tartalma egy-egy rövidebb-hosszabb baráti eszmecserére is sor kerülhetett.

Kitüntetés
dr. Czira Szabolcsnak

AZ ORSZÁGGYŰLÉS MEGBECSÜLÉSE és tisztelete jeleként Szabad György házelnök arcképével ellátott emlékérmet kapott dr. Czira

Szabolcs Nagykőrös polgármestere, aki 1998
és 2014 között Pest megye 16. választókerületének országgyűlési képviselője volt. 2002től Nagykőrös város polgármesteri tisztségével járó feladatokat is ellátva, a törvényi változásokkor, 2014-ben úgy döntött szülővárosa polgármestereként dolgozik tovább köz
szolgálatában, erre 2014-ben és 2019-ben is
bizalmat szavazott neki a lakosság.
Dr. Czira Szabolcs a városi lapnak >>>
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viseljem őket, szeretett városomat és
az egész választókörzetet. Még ennél a csodálatosan
megmunkált érménél is nagyobb
megtiszteltetésnek
tartom, hogy engem nem politikai
háttéralkuk, paktumok, hanem a nép,
a választói akarat
tett meg képviselőnek. Minden alkalommal egyéniben
sikerült elnyernem
az Önök támogatását. Köszönöm!
Köszönöm minden
nagykőrösinek!”

Kőrösi
Zenés
Esték

IMMÁR 6.

elmondta: „Nagy megtiszteltetés ért, hogy a
kezemben tarthatom Kövér László házelnök
úr levelét és ezt az emlékérmét. Soha nem fogom elfelejteni, hogy ezt az érmét is a nagykőrösieknek köszönhetem, akik 1998 és 2014
között az Országgyűlésbe küldtek, hogy kép-

ALKA-

LOMMAL RENDEZ-

TÉK meg július
elején a Kőrösi Zenés Esték című ingyenes
koncertsorozatot Nagykőrösön. A hagyományokhoz híven a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium udvara adott otthont a programnak, melynek keretein belül öt napon ke-
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resztül érkeztek a városba, a különböző stílust képviselő énekesek, együttesek. A zenés
esték célja a szórakoztatáson kívül a Dob
Mánia Tábor növendékeinek zenekari gyakorlata volt, a neves előadók kísérete életre
szóló élményt nyújt a táborozóknak. A hét
során Baricz Gergő, Nádor Dávid, az
Animal Cannibals, Keresztes Ildikó és Veres
Mónika (Nika) is remek koncertet adott a
nagykőrösi színpadon.

Energetikai korszerűsítés
a gimnáziumban

Sportpark és futókör

ELKÉSZÜLT NAGYKŐRÖSÖN A CIFRAKERT
hűs árnyékot adó fái között megépített 400
méteres futókör és 16 eszközt magába foglaló D típusú sportpark. A beruházás kormányzati támogatással valósult meg. A munkaterületet május végén adták át a kivitelezést végző cégnek. Az új sportpark és futókör a tavaly átadott kímélő borítással ellátott
szabadtéri kosárlabdapálya szomszédságában van, néhány lépésre a Cifrakert modern
játszóterétől és görhoki-pályájától.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁNAK egyedi
döntése alapján 300 millió forintos Uniós forrásból zajlik az Arany János Református Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése.
- Négyezer négyzetméteres alapterületen folyik
a munka, plusz 1600 m2 födémszigetelés történik meg. Mellette a falfelületek festése is zajlik,
ami mintegy 10.000 m2-t érint. Hét mosdó
teljeskörű felújítása történik meg. Kétszáz ablak és hatszáz led világítótest került beépítésre.
Az energetikai korszerűsítés során a fűtési
rendszer is cserére, modernizálásra kerül. Száz
egység napelem, új kazánok, csővezetékek és
radiátorok biztosítják majd az épület fűtését.
Az épületen teljes homlokzat-felújítás folyik,
megtörténik a lemezfedések cseréje és gyönyörű színt kap az épület – ismertette a városi lapnak László János építésvezető.
- Hatalmas feladat közepén vagyunk, de ezt a
szolgálatot örömmel végezzük a Jóisten >>>

2700 Cegléd Szabadság Tér. 6. (06 53) 318 568
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dicsőségére – mondta a munkálatok sűrűjében július végén Dr. Cziráné dr. Kőházi-Kis
Tímea igazgatónő. Hozzátéve: Napi szinten
tartunk egyeztetést a fenntartó, az iskola vezetése és az építésvezető, valamint heti projektértekezletek is segítik a beruházás sikerét.
Átlagosan naponta 50 ember dolgozik azon,
hogy iskolakezdésre kész legyen minden.
Dr. Cziráné dr. Kőházi-Kis Tímea igazgató
(középen) Németh-Bene Katalin gazdasági
vezetővel és László János építésvezetővel
tartott egyeztetést.

Szabadtéri Színház
Nagykőrösön

NAGY ÉRDEKLŐDÉS MELLETT MUTATTÁK be
a nagykőrösi Cifrakert színpadán július 24én Maugham: Imádok férjhez menni! című
vígjátékát Márton András rendezésében. A

darab nem csupán a nagykőrösi szabadtéri
színházi előadásoknak volt premierje, de
magának az előadásnak is.

Folyik a kerékpárút
építése

ÜTEMESEN ÉPÜL A NAGYKŐRÖS várostábla
és a Gaál-kastély között az a kerékpárút
szakasz, melyre 200 millió forintos kormányzati támogatást kapott a város. Dr.
Czira Szabolcs polgármester elmondta:
Régi szívügyük a kerékpárút megépítése.
Nagykőrös és Kecskemét között már elkészült és a 441-es út forgalma Nagykőrös és
Cegléd között is indokolja a kiépítést. Az
építkezés idején sebességkorlátozásra számíthatnak mindazok, akik a 441-es számú
főúton közlekednek Cegléd és Nagykőrös
között.

Ha jogsi kell
mondd csak ki

Autósiskola
MORVAY!

Otthon vagy, rengeteg az időd, de nem akarsz kimozdulni ?

Az internetes képzést Neked találták ki!
Jelentkezz elektronikus elérhetőségeinken!
emaiben morvay.autósiskola@gmail.com
honlapunkon www.morvayautosiskola.hu

Kényelmes és biztonságos fizetési
lehetőséget szeretnél?
Nálunk már bankkártyával vagy átutalással is fizethetsz!!

Diákok figyelem! Iskolakezdési AKCIÓ!
Szeptember 18-ig diákkedvezménnyel várunk!

Sikeres KRESZ vizsga esetén a KRESZ tanfolyam INGYENES,

mert a befizett tandíjadat állami támogatásként visszaigényelheted!
(ha a vizsga napján nem vagy még 20 éves)

MORVAY Autósiskola - Cegléd, Rákóczi út 13.
Telefon: 06-30-597 7478

Statisztikai mutatószámok: B VSM gyak: 50,75%, B VSM elm: 62,05%, ÁKÓ: 128,69%, B KK:234.600.-
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Csemõ

Bölcsőde-pályázatot
nyert Csemő

KÉTCSOPORTOS MINI BÖLCSŐDE kialakítására
nyert Csemő 75 millió forintot a 2018-as
pénzügyminisztériumi fejlesztési program révén. „Az önkormányzatnak 5%-nyi önerőt kell
biztosítania. Terveink szerint, ha sikeres a
meghívásos beszerzési eljárás, akkor már idén
ősszel megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok; a cél az, hogy a 2021/2022-es nevelési
évet (2021. szeptemberben) már a Piac utcában kezdhessék a bölcsisek.” – tájékoztatott
dr. Lakos Roland Csemő polgármestere a
közösségi oldalon. Hozzátette, hogy a Magyar
Falu programban a Mikebudai út részleges
felújítására beadott pályázat viszont első körben nem nyert, tartaléklistára került.

Petrik Tamás és Zsonglőr
elővágtára készül

PETRIK TAMÁS ÉS LOVA GŐZERŐVEL készül
az érdi elővágtára. Augusztus 29-én szeretné
kvalifikálni magát és Csemőt a nagydöntőre
a Nemzeti Vágta 2017. évi győztese. – számolt be a település közösségi oldalán Dr.
Lakos Roland polgármester.
A korábbi győztes ló, Vicces lába a tavalyi
műtét után sem terhelhető versenyzéssel, így
Tamás az idei évben Korax Rowen Zsonglőr
nevű lovával indul már az elővágtán is. Az
új paripa 9 éves kisbéri félvér, származását
tekintve 75%-ban angol telivér és 25 %-ban
arab telivér. Zsonglőr „vevő” a munkára és
szívesen végzi az edzéseket – sérülés vagy

betegség sem hátráltatja a felkészülést.
Rangos és népes mezőny gyűlik össze Érden
(is), a koronavírus miatt csökkent az idei
előfutamok száma, a szokásos 16 helyett 8
hazai településen rendeznek válogatót. Minden helyszínről az első négy helyezett település indulhat a budapesti döntőbe, az elővágta rendezők pedig további két települést
küldhetnek a Hősök terére.

Csemői vigasságok

A JÁRVÁNY MIATTI HOSSZÚ KÉNYSZERSZÜNET
után július 17-én találkoztak a Dózsa György
Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjai Csemőben
a Templom téren, szabadban, jó levegőn, de itt
is betartva a biztonsági szabályokat. A hagyományos, egész napos rendezvényen Lukács
István ny. alezredes, elnök köszöntötte az
egyesület tagjait és a vendégeket: Hegedűs
Ágota ceglédi alpolgármestert, Esküdt Lajos
ny. ezredest, a Bajtársi Egyesületek Országos
Egyesülete alelnökét és ebből az alkalomból
már hatodszor a rendezvény házigazdáját,

Dr. Lakos Roland csemői polgármestert.
Az egyesület elnöke köszöntötte és megajándékozta azokat az egyesületi tagokat,
akik a közelmúltban töltötték születés- és
névnapjukat, majd meghirdette a szokásos –
nyugdíjas életkornak megfelelő - ügyességi
versenyt. A versenyzők elfelejtették egy időre, hogy mi hol fáj és mint régen a gyermekés fiatalkorban felhőtlenül szórakoztak, vetélkedtek az érmekért és a kupákért.
Az eredményhirdetés után Dr. Lakos Roland
– az általa készített „sűrű gulyás” felszolgálása előtti – pohárköszöntőjében kiemelte,
hogy mint polgármester mindenkor kötelességének tartja a civil szervezetek támogatását, benne a ceglédi nyugdíjas egyesületet is,
mellyel már régi kötődése van Csemő községnek és személy szerint neki is.
Köszönet mindazoknak, akik az élményt
adó, szép napot megszervezték.
KOROKNAY CSABA

Elmarad a fesztivál

A KORÁBBI TERVEK ELLENÉRE mégsem
tartják meg Csemőben az augusztus végére tervezett rendezvényeket. – erről dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatta a lakosságot. „Az idei esztendőben is úgy készültünk, hogy megtartjuk az összes kis- és
nagy rendezvényt, sztárvendégekkel. A koronavírus járvány keresztül húzta a tavaszi
és a nyári terveinket. Felelősséggel, türelemmel voltunk a karanténban és terveztük
újra a nyár végi rendezvényeket abban a
reményben, hogy augusztus második felétől
ismét együtt lehetünk. Az élet, pontosabban

19

a járvány átírta ezt a módosított forgatókönyvet is – és hosszas vívódás után azt a
döntés kellett hoznunk, hogy nem rendezzük meg sem az augusztus 20-i ünnepséget,
sem az augusztus 22-re tervezett Virágos
Csemő Fesztivált. A jelenlegi helyzetben az
vált a legfontosabbá, hogy ne alakulhasson
ki gócpont a településen, tegyünk meg mindent a magunk és embertársaink egészségének védelmében.” – fogalmazott a polgármester.

Sportpark épül

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA értesítést kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumából, hogy a 2016-ban(!) beadott pályázatunkkal egy „C” típusú, kb. 90 m2-es, szabadtéri edzőpark (sportpark) beruházáshoz
nyertük támogatást. – tájékoztatott az örömhírről dr. Lakos Roland polgármester és hozzátette: a pályázat 100%-ban támogatott, és
előreláthatóan még ebben az esztendőben
megvalósulhat a Sportcentrumban.
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Abony

Tömeges halpusztulás
Abonyban

TÖMEGES HALPUSZTULÁST TAPASZTALTAK
Abonyban az 1-es tónál, ezért tilos a horgászat. A miabonyunk.hu cikke szerint a pusztulást „a megvastagodott iszaprétegből felszabaduló gázok okozzák. Ráadásul az elhalt algák és egyéb szerves anyagok miatt a
vízforgató komoly és igen csúnya habot képez a tó felszínén.” – tette hozzá Barna
József elnök, aki megígérte, mindent megtesznek annak érdekében, hogy megállítsák
a halpusztulást, a víz ismét tiszta legyen és
birtokba vehessék a horgászok.

hont adó ceglédi Gál József Sportcsarnok
teljes felújításra kerül.
Bár a helyieknek nem könnyű megoldást találni a terembeosztást illetően, hitelesíteni
kell a pályát erre az osztályra, de örülnek,
hogy „világsztár sportolókat láthatnak a város lakói” és az élvonalbeli sportolókkal való találkozás „motivációt ad az összes utánpótlásban játszó fiatalnak”

Szabadidőpark az abonyi
parkerdőben

Abonyban játszhatják
a ceglédiek mérkőzéseit

ABONYBAN JÁTSZHATJA A CEGLÉDI KKSE
NB I-es kézilabda csapata mérkőzéseit a
következő szezonban – jelent meg hír
Abony város oldalán, ahol beszámoltak arról, szerdán Kis Róbertet és Varga Pétert, a
Ceglédi KKSE vezetőségi tagjait fogadta
Nagy Tamás, az abonyi Varga István Városi Sportcsarnok intézményvezetője. A
megbeszélés célja, hogy az NB I.-es felnőtt
kézilabda csapat és az utánpótlás korcsoportok mérkőzéseit a 2020/2021-es szezonban a Varga István Városi Sportcsarnokban rendezzék meg. A ceglédiek helyszínkeresésének oka, hogy a jelenleg ott-

KÖZÖSSÉGI TÉRRÉ ALAKÍTJÁK AZ ABONYI
parkerdő területét. A képviselőtestület döntése alapján az önkormányzat tulajdonát képező, több mint hat hektár alapterületű zöldövezet a jövőben „szabadidőparkként” működik majd. – számolt be a szoljon.hu. Megkezdődött a nyársalóhelyek építése és számos más kültéri eszközt is elhelyeznek a település közismert ligetében.
- Az ABOKOM Nonprofit Kft. a közmunkaprogram keretében nyilvános illemhelyet, vizesblokkot épít. Ez az alapja annak, hogy a
parkerdőben kulturált körülmények között
lehessen nagyszabású városi rendezvényeket
szervezni – közölte Lőrinczy Veronika. A
polgármesteri hivatal sajtóreferense kiemelte, futókört is létesítenek a területen. Emellett a napokban négy darab szaletlit szállítottak az erdőbe, melyek összeszerelését már
elvégezték a szakemberek.
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Kocsér

Korongvadászat

JÚLIUS HARMADIK HÉTVÉGÉJÉN került megrendezésre a Bács-Kiskun megyei lövészeti
körverseny kocséri fordulója a Kocséri Koronglőtéren, ahol részt vett vendégként Földi László országgyűlési képviselő is. – számolt be a Kocséri Képes Krónika.
A versenyzők többféle számban és kategóriában indultak: Bács megyeieknek női, veterán, szenior, ifjúsági, szuperveterán, valamint (nem Bács-Kiskun megyei, vendég)
női, ifjúsági, szenior, veterán, szuperveterán
kategóriákban lehetett indulni.
Nagyszerű eredményeket hozott a kibővített
megújított lőtéren rendezett verseny. A 47 fő
nevező közül tíz kocséri vadász volt. Valamennyi kategória első három helyezettje került díjazásra.

Automata benzinkút

MAGYARORSZÁGON RITKA, ÖNKISZOLGÁLÓ
benzinkút nyílt Kocséron. – erről a Kocsér
Községért Alapítvány adott hírt a közösségi
oldalán. A fejlesztéssel a 24 órás tankolás
vált lehetségessé a településen. Este 19 órától reggel 6-ig automata tankolást biztosítanak a benzinkúton.

Jászkarajenõ

Lovascentrum épül

JÚLIUS 15-ÉN JÁSZKARAJENŐN TARTOTTÁK
a lovascentrum ünnepélyes alapkőletételét
Földi László országgyűlési képviselő, Dr.
Hoffmann Imre, közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár, Palya István polgármester, a helyi önkormányzat képviselői
és egyházi vezetők részvételével.

A Belügyminisztérium támogatásával valósul
meg egy modern, a mai kornak megfelelő
lovascentrum építése. A projekt keretében egy
egész évben használható „téli lószállás” épül
számos lóboxszal, szociális és kiszolgáló helyiségekkel, lómosóval, oktató teremmel. A
projekt szerves részét képezi egy multifunkciós fedett lovascsarnok, mely kedvezőtlen időjárás esetén lovas és fogatversenyek
teljeskörű lebonyolítására lesz alkalmas. A
község számára a beruházás megpezsdíti majd
a helyi társadalmi és gazdasági életet és nagyban hozzájárul majd a település népesség megtartó erejéhez. – hangzott el a rendezvényen.

A KÖZELMÚLTBAN A MAGYAR FALU PROGpályázata keretében több település
nyert a térségünkben. Kőröstetétlen közterület karbantartását szolgáló eszköz beszerzésére 13 152 270 forintot óvodai játszóudvar
és közterületi játszótér fejlesztésére pedig 4
924 530 Ft összeget nyert. Szintén óvodai
játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére Jászkarajenő 4 991 522 Ft, Csemő pedig 4 999 380 Ft pályázati támogatást nyert.
RAM
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Az igényléssel kapcsolatos
fontos információk!

Társaságunk a DTkH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként látja el a
Duna-Tisza közi térség északi részének közel
100 településén a keletkező települési szilárd
hulladék gyűjtését, szállítását és kezelését.
Kommunális és építési törmelék, sitt elszállítására az alábbiak szerint konténer igényelhető:
Az igénylés személyesen vagy honlapunkon
- Konténer igénylés menüponton – keresztül lehetséges.
A konténer igénylésének
menete:

A konténer igénylése űrlap maradéktalan,
pontos és valós adatokkal történő kitöltését,
és az adatkezeléssel kapcsolatos információk
elfogadását követően az „Igény elküldése”
gombra kattintva a megadott felhasználási
hely település szerinti illetékes ügyfélszolgálat részére továbbításra kerül az igénylés. Az
igénylésről a noreply@dtkh.hu e-mail címről
igazoló e-mail érkezik az igénylésben megadott e-mail címre.

FONTOS! A beküldött konténer igénylő űrlap NEM MINŐSÜL MEGRENDELÉSNEK, munkatársaink egyeztetés céljából
minden esetben felveszik az Igénylővel a
kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén (telefon, e-mail)!
A felhasználási hely szerinti érvényben lévő
konténer ürítési díjakról munkatársaink adnak pontos felvilágosítást a megrendelés
egyeztetésekor, véglegesítésekor.
Munkatársainkkal történő egyeztetést követően kerül sor a konténer megrendelő nyomtatvány kiküldésére, melyet aláírást követően a megadott e-mail címre visszajuttatni
szükséges! Az aláírt és visszajuttatott konténer megrendelő nyomtatvány MEGRENDELÉSNEK MINŐSÜL.

Konténer űrmértékének kiválasztása:
• 5; 8; 10; 15; 32 m3-es űrtartalmú konténerek bérlésére van lehetőség, amennyiben
vegyes kommunális hulladék elhelyezésére igényli.
• Ha a konténert építési törmelék elhelyezésére igényli, úgy csak 5 és 15 m3-es
űrtartalmú konténerek bérlésére van
lehetőség (műszaki okokból)!!!
Kiszállítás és tervezett időtartam meghatározása:
• hétvégén (szombat és vasárnap), továbbá
ünnepnapokon nem történik konténerszállítás (sem kiszállítás, sem beszállítás)
• A konténer felhasználási helyen történő
tartózkodási idejére napi bérleti díjat számítunk fel a konténer ürítési díjon felül,
melynek összege 2.500,- Ft + ÁFA /nap
• Ugyanazon napra kiszállítás és beszállítás
nem igényelhető, kiszállítást követően
csak a rá következő első hétköznapra eső
munkanapon lehetséges a beszállítás.
Például:
* kedd kiszállítás – szerda beszállítás: 1 nap
bérleti díj)
* péntek kiszállítás – hétfő beszállítás: 3
nap bérleti díj
* szerda kiszállítás, de a csütörtök ünnepnap
– péntek beszállítás: 2 nap bérleti díj
• Amennyiben az Igénylő hibájából nem
történik meg a konténer beszállítása a
megrendelésben szereplő határnapon, úgy
az Igénylőt a beszállítás tényleges időpontjáig terheli a napi bérleti díj megfizetésének kötelezettsége.
• Amennyiben Társaságunk hibájából nem
történik meg a konténer beszállítása a
megrendelésben szereplő határnapon, úgy
az Igénylőt csak a beszállítás megrendelőben szereplő határnapjáig terheli a napi
bérleti díj megfizetésének kötelezettsége.
Keresse a DTkH logoval ellátott oldalt!
Elérhetőségeink:
Postacím: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
Telefon: 53/500-152; 53/500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu
www.dtkh.hu
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Újszilvás

r

Sportiskola Újszilváson

égi vágyunk vált valóra azzal, hogy a
Pest Megyei Kormányhivatal határozata alapján, 2020. szeptember 1-jétől,
a Tápiószőlős-Újszilvás Református
Általános Iskola és Óvoda Újszilvási
Általános Iskolája köznevelési típusú
sportiskolai feladatokat is elláthat.
Több éves szakmai előkészítő munka előzte
meg a sportiskolai oktatás és nevelés bevezethetőségét, hiszen ehhez a személyi, tárgyi
és szervezeti feltételeket egyaránt biztosítanunk kellett.
A legszembetűnőbb az infrastruktúra fejlesztése volt. A már meglévő, de folyamatosan megújuló tornaterem mellé udvari sportpályát kellett építeni. Ez egy ideig hagyományos aszfalt pályaként funkcionált, majd
ez évben rekortán borítást kapott, biztosítva
ezáltal a sportolók testi épségének megőrzését. A legnagyobb beruházás azonban az iskola szomszédságában épülő uszoda, amely
a sportiskolai nevelés számára egy olyan le-

hetőséget biztosít, amely Pest megye déli régiójában egyedülálló.
Sporteszközeinket is folyamatosan fejlesztjük, lehetővé téve szinte valamennyi alapsportág eszközigényének kielégítését. A személyi feltételeink is adottak, hiszen kiváló
testnevelő tanárok, úszásoktatók és sportági
edzők egyaránt segítik a jövő sportolóinak
fejlődését. A sportolók versenyekre, rendezvényekre szállításáról az iskola és az önkormányzat közösen gondoskodik.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy felvételt nyerünk a Sportiskolák Országos Szövetségébe.
2020. szeptember 1-jétől indítjuk első sportiskolai osztályunkat, melybe az újszilvási
gyermekek mellett a környező települések
tanulói is felvételt nyertek.
Őszintén reméljük, hogy a felmenő rendszerben kiépülő sportiskola által Újszilvás
község hírnevét tovább tudjuk gyarapítani.
MAGÓ ESZTER

j
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Törtel

Erősödő hitközösség

úlius 23-án tíz alapító taggal megalakult a Katolikus KARITÁSZ helyi
szervezete Törtelen. A Katolikus Karitász egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezet, melynek célja, hogy korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segítse a rászorulókat, bajba jutottakat, betegeket a különböző segélyakciók keretében és szociális, egészségügyi intézmények fenntartása útján.
A szervezet segítséget nyújt idősek és betegek, rászoruló családok, fogyatékkal élők,
megváltozott munkaképességűek, szenvedélybetegek, hajléktalanok, hátrányos helyzetű kisebbségek, üldözött keresztények és
menekültek, humanitárius katasztrófák áldozatainak. További céljuk,
hogy a személyes szolgálatot végzők, az önkéntes és hivatásos munkatársak személyes szeretete jusson el a támogatott emberekhez.
A Karitász tehát egyszerre mozgalom és intézmény. Mozgalom, amelyben önkéntesek dolgoznak és intézmény,
amely a Katolikus
Egyház hivatalos

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!

segélyszervezeteként a munkához szükséges kereteket adja meg. A segítségre szorulók, a szervezet alelnökéhez, Szekeres Attilához fordulhatnak igényeikkel és az ehhez szükséges környezettanulmányokat is ő készíti el.
A településen hamarosan átadásra kerül az
egyház tulajdonában lévő közösségi ház is,
valamint a plébánia is megújul.
A törteli egyházközség ezúton is szeretné
megragadni az alkalmat, hogy köszönetet
mondjon, Dr. Erdei László egyetemi tanárnak, a Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület elnökének és feleségének, hogy adományukkal hozzájárultak a Katolikus Templom toronyórájának a megjavításához!
A törteli Templom toronyórája még a múlt
év végén megállt. Sajtos József plébános
atya azonnal lépéseket tett az óra megjavítása ügyében. A toronyórát javító Gulácsi
és fia Elektromechanikai Kft. a hibát felmérte és az alkatrészt megrendelte. A koronavírus-járvány miatt azonban a munka
befejezése kicsit váratott magára.
Ezúton köszönjük a többi adományozónak is nagylelkű
támogatását, melyet egyházunk részére felajánlott!
TÖRTELI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG

A Ceglédi Közgázba

informatika tanárt
vagy mérnök infóst keresünk

teljes vagy részmunkaidőben
közismereti informatika és programozás
oktatására 2020 szeptemberétől!
Részletek a www.ckik.hu / Tanári állás menüben.

Elkészült az Autista ház

AUGUSZTUS 14-ÉN ÁTADTÁK Ceglédbercelen
a Losontzi István EGYMI, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium autista ellátást végző új telephelyét Ceglédbercel
Község Önkormányzata és a Ceglédi Tankerületi Központ összefogásának eredményeképpen. – számolt be Földi László országgyűlési képviselő a közösségi oldalán. A
megnyitón a politikus ünnepi beszéde és
kulturális műsor után megtekintették a
teljeskörű felújításra került épületet, ahol
szeptemberben megkezdődhet az oktatás.

Nyársapát a Magyarok
Kenyere Programon

A MAGYAROK KENYERE – 15 MILLIÓ búzaszem program Pest megyei búzagyűjtő napjára július 19- én, a tápióbicskei honvédemlékműnél került sor. A köszöntő és a beszédek után a Nyársapáti Népdalkör zenés énekes összeállítása következett. A rendezvény
végén Kis Miklós Nyársapát község polgármestere és a Nyársapáti Népdalkör vezetője
Nagy Erzsébet vehetett át egy kenyeret és
oklevelet.

a

26

Képekben

Kőrös-ér mellől

természet akkor jellegtelen, akkor „színtelen”, ha nem törekszünk megismerni. Még főiskoTövisszúró gébics
lás koromban, mint alföldi ember, nagyon lenyűgözött a borsodi, hevesi és nógrádi táj. Viszont
Szerelmes vadgerle-pár
ahogy múltak az évek, tágult a szemem láthatára – és persze hűséges fotómasinám
blendéje is, kezdtem felülírni a felületes tájlátásomat. Rádöbbentett az apróságok megfigyelése, hogy elég egy homokdomb, vagy
egy mélyedék, s máris változik a növényzet
és a fauna is. De más a harmatos hajnal, zord
késő ősz, vagy egyszínű tél képe. A zúzmarás kórókat megrázza egy elfutó vadnyúl, a
fácánkakas meg riadtan jelez, hogy róka van
a közelben. De ugyanígy képes a mozaikot
átalakítani egy éppen lecsapó ragadozó madár. A
természet olyan, mint
egy folyton változó mozgófilm. Csak türelmes és
figyelmes embernek mutatja meg az alföldi táj a
szépségeit. A mostani
képek a Gerje-patak mellékágának partja mentén
születtek.
SZABÓ SÁNDOR
Bakszakáll virágok
Nektár-mámorosan
Katángok vadmurokkal

Pihenő tengelice
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Tűzesetek

Fotó: PMKI Cegléd HTP

KIGYULLADT EGY 60 NÉGYZETMÉTERES lakóház július 20-án a kora reggeli órákban Törtel
külterületén. A tűzoltók kiérkezésekor a ház és
annak tetőszerkezete már teljes egészében
égett. A tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, majd vizsgálták át az ingatlant.

JÚLIUS 13-ÁN TŰZ KELETKEZETT egy 70
négyzetméteres családi házban Újszilváson, a
Babits Mihály utcában. A tűzoltók kiérkezésekor az épület már teljes egészében égett, a ház
lakója időben elhagyta az ingatlant. A tüzet a
ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, majd
vizsgálták át az épületet. A ház lakhatatlanná
vált, a benne lakó rokonokhoz költözött.

BETAKARÍTÁS KÖZBEN GYULLADT KI A TARLÓ,
majd 8 hektáron égett a 311-es út mellett
Cegléd és Tápiószele között augusztus 1jén. Az éppen földön dolgozó traktoros vette észre, hogy egy kis területen elkezdett
füstölni a tarló. Lapát segítségével azonnal
megkezdte a tűz oltását, de a szárazság miatt
nagyobb területre terjedt a tűz. Ekkor értesí-

tette a tűzoltókat. A ceglédi és a nagykátai
hivatásos tűzoltók, valamint a tápiószelei
önkéntes tűzoltók két vízsugár segítségével
és kézi szerszámokkal körülhatolták a tüzet,
majd a másik földön dolgozó traktoros ezt
látva tűzoltók segítségére sietett, aki egy tárcsa segítségével körbeszántotta a földet,
hogy ezzel megakadályozza a tűz továbbterjedését. A tűzesetben senki nem sérült meg,
viszont közel 200 szalmabála elégett.

TŰZ KELETKEZETT EGY HULLADÉKLERAKÓ
telepen Cegléd külterületén augusztus 3-án
késő este. A helyszínre a ceglédi, a nagykátai, a monori és a szolnoki hivatásos tűzoltókat riasztották, akik három vízsugár segítségével dolgoztak a tűz körülhatárolásán. A
tűzoltók munkáját a telepen lévő munkagépek is segítették. A tűz tovaterjedését megfékezték, ami nem érintette a teljes lerakót,
csak az egyik északi szektort. Személyi sérülés, anyagi kár – információink szerint nem
történt. A tűz oka egyelőre nem ismert.
KIGYULLADT EGY 65 NÉGYZETMÉTERES családi ház tetőszerkezete augusztus 3-án
Nagykőrös külterületén. A tűzoltók kiérkezésekor a ház tetőzete már teljes egészében
égett. A tüzet a nagykőrösi önkormányzati és
a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, majd
vizsgálták át az épületet. A ház tetőszerkezete teljesen leégett, az ingatlan ideiglenesen
lakhatatlanná vált, az ott élők rokonokhoz
költöztek. – adott tájékoztatást Csámpai
Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei szóvivője.
Fotó: Farkas Zsolt
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Viharkárok

KISEBB KÁROKAT OKOZOTT az augusztus 4ei viharos időjárás Cegléden és a környező
településeken. Kidőlt fák, leszakadt ágak,
vízzel elárasztott pincék adtak munkát a
tűzoltóknak a térségben. A 441-es út 12-es
kilométerénél nagyméretű fa dőlt az úttestre, forgalmi akadályt okozva ezzel. A fát a
nagykőrösi önkormányzati tűzoltók darabolták össze, szüntették meg a forgalmi
akadályt. Albertirsán, a Bicske úton egy
hatvan négyzetméteres pincét, a Munkácsy
Mihály közben pedig egy harminchat négyzetméteres pincét árasztott el a hirtelen
nagy mennyiségben lehulló csapadék. A
felgyülemlett esővizet a ceglédi hivatásos
tűzoltók szivattyúk segítségével távolították el. Törtelen tíz méter magas fenyőfa
dőlt kerítésre, magával rántva az alatta húzódó telefonvezetéket is. A kidőlt fát a ceglédi hivatásos tűzoltók darabolták össze.
Szerdán a kora reggeli órákban Cegléden, a
Jókai utcában dőlt az úttestre egy három

méter magas fa, melyet a ceglédi tűzoltók
vágtak össze. Törtelen, a Fegyver utcában
egy nyolc méter magas fa lehasadt ága okozott gondot. A faága egy melléképületre zuhant. Az ágat a ceglédi tűzoltók távolították
el. Kocséron is jelentős anyagi károk keletkeztek, ott a jég a növényekben, a 120-130
km/óra sebességű szél a tetőkben okozott
kárt. – tájékoztatta lapunkat Csámpai Attila
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

FISH
HUNTE

FISH HUNTER horgászbolt
2700 Cegléd, Kőrösi út. Vásártér volt Kishíd vendéglő!
Nyitva: Hétfő- péntek: 800-1700, szombat: 800-1200
Tel.: 70/383-1418 - E-mail: info@fishhunter.hu

Webáruház: www.fishhunter.hu
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Várjuk kedves vásárlóinkat továbbra
is, folyamatosan bővülő kínálattal,
mind a hazai, mind a külföldi gyártók
termékpalettájáról!
Horgászkártya regisztráció és állami
engedély váltása is lehetséges nálunk
gyors ügyintézéssel!
Csali automatánk ismét üzemel,
így 0-24 órában, non-stop a
horgászok rendelkezésére áll,
élőcsalival és etetőanyaggal feltöltve.
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Közúti balesetek

VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT és az útra
döntötte azt egy személyautó Cegléden a
Széchenyi úton augusztus 12-én. A ceglédi
hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd a sofőrt kiemelték és átadták mentőszolgálat szakembereinek. A helyszínelés
idejére az útszakaszt teljes szélességében lezárták.
OLDALÁRA BORULT EGY KAMION Csemő és
Lajosmizse között eddig tisztázatlan körülmények között
július 8-án. A balesetet szenvedett jármű műszaki mentéséhez a ceglédi hivatásos és a
nagykőrösi önkormányzati
tűzoltókat riasztották, akik
áramtalanították a járművet,
majd biztosították a helyszínt
teljes útzár mellett.
SZINTÉN

SÚLYOS

BALESET

július 14-én is az
M4-esen nem messze Pilistől, ahol kisbusz rohant bele hátulról egy kisteherautóba az autóút 47-es kilométerszelvényénél, a Szolnok felé vezető oldalon. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A közútkezelő autója végzett
pályakarbantartási munkálatokat, amikor a
mögötte érkező fehér dobozos autó nagy sebességgel hátulról beléhajtott. A monori és a
ceglédi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiemelték a balesetet okozó fehér kisteherautóba szorult sofőrt, a másik sofőrt törésekkel szállították kórházba. A műszaki mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszt
teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelték. Az autósok beszámolója szerint
Monorig feltorlódott a várakozó autók sora.
TÖRTÉNT

SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT egy személygépkocsi augusztus 9-én délután az
M4-es autóút 82-es kilométerénél, Cegléd
közelében. A ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járművet, majd biztosították a
helyszínt.- tájékoztatott Csámpai Attila, a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Fotók: Farkas Zsolt
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Kerék

Seriff felügyeli Cegléd útjait

a

Amerikai rendőrautó tartja megfigyelés alatt Ceglédet: mintha egy időutazás részesei lennénk a 70-80-as évekbe és egy Hollywood-i filmből gurulna
elénk a rend őre a ceglédi mezővárosi
valóságba a poros nyári délutánon.

seriff kiszáll a járműből és udvariasan bemutatkozik: - Gergelyfi
Sándor vagyok. Visszatérve 2020ba beszélgetésünkből kiderül,
Sándor hobbicélra vásárolta az autót egy éve és bár bérelhető különböző alkalmakra, hosszútávon nem tudna
megválni tőle, még egy új autó áráért sem.
- Három éve csöppentem bele az amerikai
autós világba, amikor egy kunszentmártoni
találkozóra elmentem és mondhatni szerelem volt első látásra – kezd bele a történetbe a büszke tulajdonos, aki Cegléden él, de
Budapesten van hidegburkoló vállalkozása.
- Azonnal megfertőzött a V8-as motorok
hangja, meg az a vezetési élmény, amit európai autók nem tudnak nyújtani, hatalmas
élmény beleülni is, nem még vezetni, hiszen
egy kuriózum.

- Hogyan jutottál hozzá ehhez a rendőrautóhoz?
- Tavaly vettem a Chevrolet Caprice rendőrautót, ami tulajdonképpen egy California Highway Patrol vagyis az ottani autópálya rendőrség
járműve. 1978-as évjárat V8-as motorral, 5700
köbcentis benzines motor hajtja és igen nagy
feltűnést keltő autó, olyan hanggal, amire felkapják a fejüket gyerekek, felnőttek. Ez a jármű
egyébként nem volt valójában rendőrautó, hanem az eredeti mintájára építették.
1991 óta van Magyarországon, több tulajdonosa volt, akik sok pénzt és energiát tettek
bele, hogy ilyen csodálatos állapotban legyen: szinte minden eredeti és működik is,
de azért, ahogy az oldtimer autókkal lenni
szokott, ezzel is mindig bütykölni kell valamit, viszont élmény még javítani is.
Sándor most a karanténidőszak miatt nem
tudott autós találkozókra menni, de reméli,
hogy hamarosan megmutathatja barátainak
és az amerikai autók szerelmeseinek a hazánkban egyedüli példányt. A látványhoz
persze az is sokat tesz hozzá, hogy Sándor
vásárolt hozzá egyenruhát, jelvényt, kiegészítőket is, így valóban korhűen visszaadja
az amerikai filmekből ismert Kalifornia
hangulatot.

Fotó: Farkas Zsolt
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Zenélő bicikli

KI NE ÁLMODOTT VOLNA KISFIÚKÉNT egy
mindenféle extrával ellátott bringáról? Bőcz
Mátyás valóra is váltotta álmát: évek óta
építgeti szórakoztató-központ kétkerekűjét
és hogy mindenki lássa, bársonyülésében feszítve húzza maga után a muzsika hangjait
városszerte, mosolyt varázsolva a járókelők
arcára…
Matyi saját kezűleg építette a csodajárgányt
egy Camping bicikli alapjára:
- Átalakítottam a kormányt, szereltem fel egy
mélynyomót és erősítőt is, hogy jól szóljon a
basszus… – meséli a kezdetekről és hozzáteszi: sok munka van a jelenlegi járgányban, de
még vannak tervei a fejlesztésre.
– Vannak, még ezen is javítanivalók, díszíteni is szeretném, de ha megszerzem a jogosítványt, akkor egy háromkerekűt tervezek venni vagy építeni és azzal járnám a várost.
Ceglédet pedig szinte minden nap járja, építőipari munkája után körbemegy a városban,
de ha telefonáló embert, vagy babakocsis

anyukát lát azonnal lehalkítja a zenét – azt
vallja, zavarni nem akar senkit a hobbijával,
viszont örömet szerezni szeret és úgy tűnik,
sokaknak tud is, mert nemcsak a fiatalok, de
idősebbek is mosolyogva integetnek neki,
amikor elhalad az utcán. Úgy tűnik, Matyi
kevéssel is sokat tesz a vidám hangulatért
Cegléden, hiszen két ember között a legrövidebb út a mosoly.

