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Címlap

Online Ceglédi Advent

hagyományos adventi programok nagy része idén online térbe költözött.
Tudjuk ez korántsem pótolja azt az élményt, amit az ünnepi díszbe öltözött Szabadság tér forgataga nyújthat, hiszen idén nem érezhetjük a levegőben úszó forralt bor, narancs és fahéj semmivel sem összetéveszthető illatát. Nem veri fel a tér
csendjét már kora reggeltől a jégpályán korcsolyázó családok vidám nevetése.
Elmaradnak a szabadtéri koncertek, a kézműves mesterek sem kínálják portékáikat faházaik ablakából, s nem álljuk körbe áhítattal az adventi koszorút.
Mindezek ellenére – lehetőségeinkhez mérten – érdemes a téli estéken egyet sétálni a városközpontban, hiszen a káprázatos, évről-évre megújuló díszkivilágítás, a meseszép díszekbe öltöztetett karácsonyfa az adventi koszorúval, valamint a Betlehem segít ráhangolódni az év egyik legszebb ünnepére.

Facebook oldalunkon november vége óta igyekszünk mindennap újdonsággal kedveskedni Önöknek.
Ceglédről elszármazott, vagy nálunk korábban fellépő művészek, előadók ünnepváró üzeneteit nyújtjuk át hétfőnként „@dventi üzenet” rovatunkban. December 14-én Farkasházi
Réka, 21-én Péter Szabó Szilvia énekesnő köszöntik Önöket.
Keddenként „Karácsonyi rege” címmel a téli népszokásokból válogatunk András naptól
vízkeresztig.
Szerdai napokon folytatjuk „Ünnepi Iz-Lelő” című főzőműsorunkat, melyben városunk ismert közszereplői készítik el kedvenc karácsonyi fogásukat. December 16-án Török Csaba r.
alezredes, kapitányságvezető, 23-án Szecsődi Péter plébános úr, 30-án Ozsgyáni Mihály színművész lesz a vendégünk a konyhában.
Csütörtökönként a „ManóMűhelyben” a karácsonyi készülődéshez adunk néhány otthon
is könnyedén elkészíthető dekorációs és ajándékötletet.
A péntek estéken a zenéé a főszerep. Hátra van még a Fésűs Ádám Duó, valamint a Nagy
Barnabás Duó koncertje. Az óévet pedig egy fergeteges Gríz bulival búcsúztatjuk.
Szombat délutánonként „Téli Mesepercekkel” kedveskedünk a legkisebb színházlátogatóinknak. Minden meséhez játékos rejtvény társul, a helyes megfejtők között kézműves
mestereink ajándékait sorsoljuk ki.
Vasárnap esténként pedig a város adventi koszorúján elhelyezett gyertyákat gyújtják meg
az egyházak képviselői. December 13-án a baptista, 20-án az evangélikus egyház szertartása szerint.
Mindezek mellett számtalan egyéb programmal várjuk Önöket egész hónapban.
Nem marad el – bár más módon valósul meg – a hagyományos „Karácsonyfa-díszítő” verseny. A karácsonyfákat a Szabadság téri – volt CIB Bank – ablakaiban tekinthetik meg, szavazataikat pedig december 14-20 között adhatják le a KMK Facebook oldalára feltöltött fotókra.
Már gyűlnek a Cipősdoboz akcióban felajánlott ajándékok is a Tourinform Irodában, melyeket közvetlen karácsony előtt juttatunk el a rászorulóknak.
Őszintén reméljük, hogy programjainkkal sikerül az ünnepi készülődést szebbé tenni. Tartsanak velünk az év hátralévő napjaiban is!
A KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZŐI
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Felújítják a nagykőrösi Pesti utat

SIKERES VOLT NAGYKŐRÖS POLGÁRMESTERÉNEK dr. Czira
Szabolcsnak és Földi László országgyűlési képviselőnek az
érdekérvényesítése: jövőre felújítják Nagykőrösön a Pesti utat
– erről kormányhatározat is született, amely november 11-én
a Magyar Közlönyben jelent meg. A határozatban „A közúti
felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények projektlistája” című mellékletben az első helyén áll a „4601. jelű öszszekötő út 63+585-76+600 km szelvények, valamint a 4608.
jelű összekötő út 14+5115-30+114 km szelvények közötti szakasz felújítása”. Dr. Czira Szabolcs polgármester már sok éve
lobbizik azért, hogy a Magyar Közút kezelésében lévő 4601es (Pesti út) is megújulhasson, hiszen sok nagykőrösi használja, közlekedik azon.
Dr. Czira Szabolcs polgármester, Földi László országgyűlési
képviselő, dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester és dr. Nagy
Lajos jegyző a helyszínen egyeztettek.

Következő lapzárta:
2021. január 14.
Példányszáma: 20.000 db
ISSN 2732-0111
Nyomdai munkák:
Arany Napsugár Kft.,
Nyíregyháza
Felelős vezető:
A nyomda ügyvezetője

Megyenapi díjazottak

Lapunk megjelenését
támogatja:

IDÉN A JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉS NEM tette lehetővé a hagyományosan december 4-én tartott Pest Megye napja megrendezését. Térségünkből Nagykőrös Város Önkormányzata vehet
át utólag elismerést, a Kulturált Települési Környezet díjat.
Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, hogy december 4. napját Megyenappá nyilvánítja, annak emlékére,
hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 360 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapították. Ekkor nemcsak a megye újjászületésére emlékezünk, hanem köszönetet is mondunk mindazoknak, akik a hivatásukban vagy a mindennapokban képesek
voltak a példamutató tettekre, az átlagon felüli teljesítményekre. A járványhelyzet miatt idén a díjazottak később vehetik át személyesen a kitüntetéseket.

Útdíjköteles 4-es

2021-TŐL DÍJKÖTELES LESZ AZ M4-ES ÚT
Pest megyei szakasza. A jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pótdíjak a fizetési
felszólítást követően kiválthatóak lesznek az
éves országos matrica megvásárlásával – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az országos éves matricák ára 2012,
a megyeieké a bevezetésük, 2015 óta nem
változott, miközben egyre több autópálya és
autóút szolgálja ki a Magyarországon közlekedőket.

Újabb emeletes vonatok

HÉTFŐTŐL HAT EMELETES VONAT közlekedik a két legforgalmasabb elővárosi vonalon;
négy a váci, kettő a ceglédi vonalon – közölte a MÁV Zrt. A hatszáz ülőhelyes, emeletes
vonatok az előzetes vizsgálatok, tesztek után
szerezték meg az utasforgalmi próbaüzemhez szükséges engedélyt. 2022 végéig negyven emeletes vonat állhat forgalomba, ezzel
elérhető, hogy a főváros elővárosi forgalmát
szinte teljes mértékben modern motorvonatok szolgálják ki – írta az MTI.

A MÁV ZRT. MUNKATÁRSAT KERES MONORRA
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:
I KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL I
• EL]WRV¯WµEHUHQGH]«VLODNDWRV
I AMIT AJÁNLUNK I
EL]WRVPXQNDKHO\NLV]£P¯WKDWµPXQNDLGĒ«VM¸YHGHOHPV]«OHVN¸UĲ
MXWWDW£VLFVRPDJ¸QN«QWHVQ\XJG¯MS«Q]W£ULKR]]£M£UXO£V
XWD]£VLNHGYH]P«Q\

JELENTKEZÉSÉT A
WWW.MAV.HU/KARRIER OLDALON VÁRJUK.
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Covid hírek

Adományok a kórháznak

A költségvetési támogatás Cegléd Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére történik meg. Az
önkormányzat tavaly év végén 15 millió forint támogatást nyújtott a kórháznak, akkor
orvostechnikai eszközök beszerzésére.

10 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁST AD az önkormányzat a Toldy Ferenc Kórház és Ren- A CEGLÉDI TOLDY FERENC KÓRHÁZ és Rendelőintézetnek, kiemelten a járványdelőintézet közösségi oldalán mondott
köszönetet azoknak a nagylelkű adahelyzetben közvetlen betegellátást
végző személyzet erőfeszítéseinek
kozóknak, akik a járványidőszakban
covid19
az intézmény dolgozói és betegei száelismeréseként.
Az erről szóló határozatot december 4mára ajándékokat küldtek. Az adományozók kávét, üdítőt, sós és édes aprósüén nyújtotta át dr. Csáky András polgármester dr. Pusztai Dezső kórházigazgatónak, teményt, gyümölcsöt ajánlottak fel a járvány
aki megköszönte a város felajánlását. Mivel a frontvonalában dolgozóknak és az ápolt beteveszélyhelyzet alatt a Képviselő-testület nem geknek. Egy nyugdíjas ápolónő házi süteméülésezik és polgármesteri határozatok formá- nyek mellé egy megható levelet is írt: „Kedves
jában születnek a döntések, így a kórházi tá- Laborosok! Köszönjük azt az áldozatos munmogatás a frakciók egyeztetésével zajlott, kát, amit ebben a járványos időszakban végezamit mind a Fidesz-KDNP és mind a Czigle tek. Biztosan nem könnyű nap, mint nap megPolgári Érdekvédelmi Egyesület frakciója tá- tenni. Jó egészséget és vírusmentes napokat kímogatott. Az eseményen jelen volt még a két vánok. Csak 5 perc megállás, fogyasszátok el,
frakcióvezető, dr. Ferenczi Norbert (Fidesz) és amit szeretettel hoztam. Csak csepp a >>>
Fehér István (Czigle), valamint a kórház gazdasági igazgatója, Bobál István is.
A támogatás előterjesztésében a polgármester
és a frakcióvezetők úgy fogalmaznak: „Cegléd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
költségvetési támogatással szeretne a város nevében köszönetet mondani a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézetben zajló emberfeletti erőfeszítésért. A támogatás felhasználását nem kívánjuk részletes feltételekhez kötni, annyit azonban javasolni szeretnénk, hogy a betegek személyes ellátását végző személyzet elismerése kiemelt figyelmet kapjon.”

tengerben. Üdvözlettel egy nyugdíjas ápolónő.”
„A járványügyi veszélyhelyzet kezdete óta
kórházunk betegei és dolgozói Önöknek köszönhetően nap, mint nap találkozhatnak az
önzetlen segítségnyújtási szándék megható
megnyilvánulásaival. Számtalan magánszemély, magánszemélyek együtt összefogással,
szervezetek felajánlásaik sorával segítik a
járvány elleni küzdelmet. A Toldy Ferenc
Kórház és Rendelőintézet betegei és dolgozói nevében ezúton szeretnénk megköszönni
eddigi felajánlásaikat és bármilyen nemű
nagylelkű segítségüket!” – tolmácsolták a
köszönetet az intézmény facebookján, ahol
fényképeket is közzétettek.

Katonák a kórházban

8

Mobil mintavételi pont

NOVEMBER 14-TŐL MOBIL SZŰRŐÁLLOMÁST
telepített a ceglédi Toldy Ferenc kórház területén az Országos Mentőszolgálat a Magyar
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete együttműködésével. A szűrőbuszhoz azokat várják,
akiket a háziorvos szűrésre beutalt, az OMSZszal történt konzultációt követően. A vizsgálat idején a személygépkocsiból sem kell kiszállni. Az abony.hu-nak dr. Pusztai Dezső
igazgató elmondta, hogy „antigén gyorsteszt
mintavétel történik, mely pozitív esetben,
100% megbízhatósággal igazolja a Covid fertőzöttséget. Negatív eredmény PCR mintavételezéssel jár együtt.”

Óvodások karanténban

NOVEMBER 16-ÁN MEGÉRKEZTEK a ceglédi
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézetbe is a
honvédség munkatársai. A honvédségtől érkező KÉT CSOPORT KERÜLT KARANTÉNBA az
11 katona elsősorban adminisztrációs területen, abonyi Gyöngyszemek óvodában. Novemcsomagszállításban, raktározási feladatokban,
ber 19-én Pető Zsolt polgármester a
általános rendészeti feladatokban vesznek
helyszínen egyeztetett az intézményrészt, illetve a belépő pontokon segítik a
vezetővel, az óvoda feladatellátásával kapcsolatban. – írta meg az
kórházba érkezőket.
covid19
abony.hu. Nagy Gyuláné elmondta,
ÚJABB KÖZINTÉZMÉNYT, A NAGYKŐhogy nagyon hálásak a NépegészségRÖSI Rehabilitációs Szakkórház és Rendeügyi Szolgálatnak a támogató és segítő
lőintézet fertőtlenítette a múlt héten az MH hozzáállásuk miatt. Gyors, és hatékony in59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis kilenc tézkedés történt azután, hogy kiderült,
katonája. A héten két alkalommal végeztek hogy az egyik dolgozójuk tünetmentes
mentesítést a kecskeméti katonák az egész- ugyan, de pozitív lett a koronavírus tesztje.
ségügyi intézményben. Összesen több mint Ezután került a két csoport karanténba,
négyezer négyzetméternyi területen kezelő- amit a jövő héten oldanak fel és megfelelő
ket, kórtermeket, vizsgálókat, tornatermeket, fertőtlenítést követően ismét birtokba vea napi betegellátásban használatos termeket, hetik az intézmény Köztársaság úti egyséirodákat, valamint rendelőket fertőtlenítettek. gét a kisgyermekek.
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be öltözött. A kedves figurák, csillogó fényekből álló dekorációk évről-évre nagy sikert aratnak Nagykőrösön.

Tanuszoda épül

Nagykõrös

Elismerések a Szociális
Munka Napján

NOVEMBER 19-ÉN A SZOCIÁLIS MUNKA
Napja alkalmából Bukor Béláné Zsuzsa,
Molnár Sándorné és Olasz Mária részére
példamutató, magas szintű szakmai munkásságukért, elhivatottságukért adott át emléklapot, virágcsokrot és ajándékcsomagot dr.
Czira Szabolcs Nagykőrös polgármestere és
Bugya László, a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ vezetője.

Adventi hangulat

FELLOBBANT AZ ELSŐ GYERTYA LÁNGJA a
városi adventi koszorún Nagykőrösön. Bár a
hagyományos adventi rendezvények a járványügyi helyzet miatt nem kerülhetnek
megrendezésre, a városközpont ünnepi dísz-

A NAGYKŐRÖSI TANUSZODA ÉPÍTÉS előkészítési fázisairól egyeztetett telefonon Dr. Czira
Szabolcs polgármester a Nemzeti Sportközpontok illetékeseivel. Az egyeztetés egy egész
évben használható, fedett, a Magyar Úszó
Szövetség által javasolt műszaki tartalommal
épülő tanuszoda előkészítése érdekében történt. Az egyeztetést a Kormány az Úszónemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározata alapozta meg.
- Régi célunk megvalósítása kezdődhet el. Egy
fedett tanuszoda, nagy szolgálatot tesz majd a
városnak. Hálásak vagyunk a Kormánynak,
hogy támogatja városunkban a beruházás
megvalósítását – nyilatkozta Dr. Czira
Szabolcs Nagykőrös város polgármestere.

Megújult Nagykőrös
honlapja

ÖT ÉV UTÁN EGY MÉG SZEBB, MÉG modernebb, egyben könnyen áttekinthető és egyszerűen kezelhető felület fogadja azokat,
akik Nagykőrös város honlapjára, a
www.nagykoros.hu oldalra látogatnak. A
december 1-jével elindult, a Polgármesteri
Kabinet koordinálásával teljesen megújult
oldalt a nagykőrösi Rise App
Studio csapata készítette. Az új
www.nagykoros.hu az elegancia
és praktikusság jegyében jött létre.
„Nagykőrösről, a virágzó városról
nyújt tájékoztatást ez az internetes
oldal itt élőknek; egykori, visszatérő és leendő vendégeinknek! Ön
most az internet legjobb pontján
van, persze nem véletlenül, hiszen
„Az érték, értéket vonz”! – olvasható Dr. Czira Szabolcs polgármester köszöntőjében.
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Interjú

Térségi körkép: Nagykőrös

a

Térségi településeket bemutató sorozatunkban ezúttal Nagykőrös polgármesterével, Dr. Czira Szabolccsal beszélgetünk fejlesztésekről, generációk
közös munkájáról, lehetőségek megragadásáról.

járvány idején is egymást érik
Nagykőrösön a beruházások,
egyet átadnak és kettő kivitelezése indul. Minek köszönhető ez a
lendület?
- A COVID-19 járvány sajnos
Nagykőrös életére is hatással van! Mi mindenkitől a védekezés érdekében hozott szabályok fegyelmezett betartását kérjük, és eddigi tapasztalataink szerint a lakosság döntő többsége észszerű, felelős döntést hoz napról
napra. Az ésszerű, felelős, jó gazda
magatartást követjük Nagykőrösön. Ebbe beletartozik, hogy védekezünk a vírussal szemben és beletartozik, hogy az életet éljük, merítünk az elődeink és saját tapasztalatainkból, gondolunk a jövőre és
megragadjuk a lehetőségeket. Minket az vezet, hogy szeretjük Nagykőröst. Nem négy-öt évre tervezünk, hiszen
nem négy-öt évig vagyunk nagykőrösiek.
Nagykőrös több mint 650 éve városi rangú
település, fejlett intézményrendszerrel, természeti és épített örökséggel. Mégis vallom,
a legnagyobb kincsünk a nagykőrösi ember.
Nagykőröst kulákvárossá nyilvánították az
előző rendszerben, mert a szorgalmas
kőrösiek tették a dolgukat és gyarapodtak. A
kuláküldözés idején családokat roppantottak
meg, embereket gyilkoltak meg, de nem
tudták megölni a nagykőrösi lelkületet. Ez

él ma is! Ez visz előre minket. Miként a Hősök terén álló emlékművön is olvasható:
Erőnk erejükből fakad! Hiszünk a nagykőrösi emberekben, családokban és szeretjük
Nagykőröst!
- A város semmiképpen nem mondható sereghajtónak. Miben látja személyes szerepét, felelősségét az elmúlt évek sikere, illetve a jövő kihívásai tekintetében?
- A sikerekért, fejlesztésekért mindig hálát
adunk a Jóistennek. Nagykőrösön az elmúlt
évek során egy értékteremtő közösség jött
létre. Mindenki a maga helyén, a saját területén teszi a dolgát. 2014-ben én a polgármesteri szolgálathoz kértem tovább az emberek bizalmát, és meg is kaptam újra, de ez
nem jelenti azt, hogy korábbi, országgyűlé-

si képviselőként létrejött emberi, szakmai
kapcsolatok elvesztek volna. Rólam mindenki tudja, hogy nem vagyok egy mindenkivel bazsalygó típusú ember. Engem úgy
neveltek, az embernek legyenek elvei, ami
mentén él és ezekért álljon is ki. Ez időnként
konfliktusokkal jár, de azt tapasztaltam,
hogy így lehet haladni. A partneri, emberi
kapcsolatoknak ez megerősítést ad, mert
tudják, nem fordulunk úgy, ahogy a szél fúj.
Ilyenek vagyunk mi, nyakas kálvinisták. Ez
teszi stabillá az értékteremtő közösségünket

is. Az elmúlt évek során 100 százalékos lett
a város szennyvízhálózata, modern szennyvíztisztító épült, fejlesztettük az ivóvíz hálózatot és a csapadékvíz hálózat fejlesztése érdekében jelenleg is egy több mint 400 millió
forintos beruházás folyik. Megújult a városközpont, a vasútállomás előtti tér, a Cifrakert, a B. Tóth szobor környezete, építettünk
piaccsarnokot, foci klubházat, kerékpárutakat, belterületi utakat, vásártéri kiszolgáló
épületet, utóbbi jól szolgálja az országos hírű vásárainkat, megújultak templomaink, a
múzeum, számos oktatási intézményünk,
nagyszerű könyveket adtunk ki a városunkról, köztéri alkotásokkal gyarapodott Nagykőrös, legutóbb az Arany Jánost és családját
ábrázoló szoborkompozíciót adtuk át a megújult Hősök terén. Az idei évben a járvány
miatt több rendezvényünk elmaradt, de bizakodva tekintünk előre, hagyományos rendezvényeinknek őrizzük lelkületét, és hozzátesszük, amit a kor technikai lehetőségei
kínálnak. Kezdeményezéseink, mint a Városi Polgárrá Fogadó Ünnepség vagy a
Möggyfesztivál, mára kiállták a próbát és
nagy népszerűségnek örvendenek, erősítik a
Nagykőröshöz való kötődését a helyieknek,
hozzánk látogatóknak. Hosszú a sor, hiszen
az önkormányzati projekteknek sem értünk
a végére, de a nagykőrösi emberek szorgalmát mutatják az egyházi, vállalkozói vagy
éppen civil fejlesztések, kezdeményezések is
és ezekből is van bőven. Személy szerint azt
igen fontosnak tartom, hogy eredményeinkről rendre kapunk szakmai visszajelzést is.
A Hild-díj, a Virágos Magyarországért verseny sikere, majd az Entente Florale Europe
verseny elnöki díja – és a sor itt sem teljes –
mind-mind visszaigazolások. Amikor polgármester lettem, üres fiókok fogadtak, a
fejlesztésekhez nemcsak a pénz hiányzott,
de a tervek is. Mára leküzdötte a város az
infrastrukturális elmaradását, értékeinket
őrizzük, gyarapítjuk. Végzem a dolgom,
amire az emberektől bizalmat és felhatalmazást kaptam. Szeretem a szülővárosomat, s
amit lehet mindent elkövetek, hogy az utánunk jövők olyan erős alapot kapjanak, ami
nem csak jelenüket szolgája jól, de ugródeszkát is jelent a jövőjükhöz. >>>
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- Egyedi karaktert ad a városnak, hogy a vezetésben generációk dolgoznak össze, a polgármester ambiciózus fiatalokkal veszi magát
körül. Hogyan működik, mik az előnyei, esetleges hátrányai ennek a vezetési modellnek?
- Nem gondolom, hogy egyedi lenne, szerintem ez a természetes. Különböző generációk
más-más szemszögből látják a dolgokat. Az
előttünk álló kihívásokra úgy tudjuk a legjobb
választ adni, ha minél jobban átlátjuk. Nyilván a döntés súlya mindig a vezetőn van, de
számos ma hozott döntés évtizedekre kihat.
Ugyanakkor azt is látni kell, hogy csak az
életkor nem jellemez senkit. Találkoztam én
olyan 90 éves emberrel, akit, amikor
szépkorúként köszöntöttem, arról érdeklődött
miként lehetne a gazdaságát fejleszteni,
ugyanakkor számos olyan fiatal
van, aki nem találja a célját.
Fontos, hogy a
generációk között meglegyen a
kapocs, úgy a
családoknál,
mint egy település életében. Ez a
kapocs úgy nem
alakulhat ki, ha
csak egymás mellett élnek, együtt kell élni,
megoldani a feladatokat és örülni a sikereknek. Ez a kapocs a közös lelkület, melynek
alapjai a város szeretete, egymás megbecsülése, a kölcsönös bizalom, a feladatok felvállalása és legjobb tudásunk szerinti elvégzése.
Nagykőrösön a munka tekintetében egyenlőség van, mindenkinek el kell végezni a saját
feladatát. Ez nem csak az életkor, de a nemek
szerinti egyenlőséget is jelenti. Mi keresztény
konzervatív gondolkodásúak vagyunk, ami
egyszerűsíti a helyzetet, hiszen a mi világképünk szerint, Isten férfit és nőt teremtett,
Ádámot és Évát. Számunkra természetes,
hogy sokszor más-más szempontok kerülnek
előtérbe egy-egy feladat elvégzésekor a hölgyek és a férfiak részéről, így fogunk teljes
képet kapni. A kor és a nem szerinti különbségeket tehát jól eggyé olvasztja a közös lelkület, a kapocs, a szív, mely egy irányba visz.
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- Ha már a közös irány került szóba, nagyobb városok (Kecskemét és Cegléd)
szomszédságában miben látja Nagykőrös
fejlesztési irányát, kitörési pontját, jövőjét?
- Nagykőrös egy olyan élhető, zöld város,
amely számos tekintetben túlmutat méretein.
Fejlesztéseink, mint a lakótelep fejlesztési program, a közterület megújítási program, intézményfejlesztések, az önkormányzat városi közösségekkel való együttműködése, de említhetném az Ön által is felvetett vezetési modellt is,
mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy
Nagykőrös egy békés, a családok számára értékes, egészséges életteret kínáló város lehessen.
Megbecsüljük a vállalkozásainkat, az egyéni
vállalkozóktól a világcégekig. Az Arany kultusz ma is erősen él városunkban. Oktatási palettánk a bölcsődétől egészen a
főiskolai karig terjed. A Károli
Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara egyre
erősödik, az idén
ősszel induló tanévtől, már kecskeméti képzési helye is van. Éppen
a napokban tárgyaltunk a nagykőrösi új épületszárny építéséről a kar és az egyetem vezetőivel. A turisztika területe nem a legnagyobb
erősségünk, ezen a területen szeretnénk előre
lépni meglévő értékeink megmutatása és új attrakciók életre hívása által. Istennek hála Nagykőrös ma egy erős város, erős értékteremtő közösséggel, kiváló szakemberekkel, erős hittel,
stabil pénzügyi háttérrel. Nyugodt szívvel vállaltuk fel a jövőre megépülő Nagykőrös –
Nyársapát – Cegléd kerékpárút építésének
gesztorságát. Várjuk, hogy a Földi László országgyűlési képviselővel közösen elért eredmények, a városunktól az M5-ös autópálya felé
vezető 4601-es és 4608-as út, a Pesti út megújulása milyen feladatot ró ránk. Készülünk
Pest megye fővárostól való különválására, s bízunk benne, hogy a megfelelő források rendelkezésre állnak majd, hogy valamennyi tervünket meg tudjuk valósítani.

Autósiskola MORVAY!
Ha jogsi kell, mondd csak ki:

Iratkozz be november 20. és december 20. között
KRESZ tanfolyamra és megajándékozunk egy
névre szóló

V.I.P.

kártyával!

A karácsonyi V.I.P. kártya minden („B” kategóriában)
beiratkozó tanulónkat egyedi kedvezményre jogosítja:

18.000.-

értékben!

Közelednek az ünnepek és még nincs ötleted, hogy
mivel lephetnéd meg gyermeked vagy társadat?

AJÁNDÉKOZZ
JOGOSÍTVÁNYT!

Teljeskörű elektronikus ügyintézéssel, banki utalással vagy
bankkártyás fizetési lehetőséggel segítünk a beiratkozásban!

Morvay Autósiskola, ahol TE vagy a legfontosabb!
Cegléd, Rákóczi út 13. Tel: 06-30-597 7478
Fny.sz: B/2020/001600 B kategória: elm VSM:61,84% gyak VSM:51,69% ÁKÓ:136,15% KK:234.600.-

Cegléd

Covid-ban elhunyt
mentősre emlékeztek

SZIRÉNASZÓVAL, GYERTYÁKKAL ÉS NÉMA
csenddel emlékeztek kollégái H. Imrére a
ceglédi mentőállomás mentőtisztjére az állomás kapujában november 20-án. A 42 éve
Cegléden dolgozó mentős a koronavírus járvány áldozata lett. A ceglédi mentőállomás
a közösségi oldalán emlékezett meg kollégájukról: „A Ceglédi Mentőállomás ikonikus, meghatározó személyisége volt. Soha
nem fogjuk elfelejteni, ahogy ült az asztalnál
és olvasta az újságot, ahogy töltötte ki a kávét, ahogy napközben két vonulás közt megpihent a kanapén… Imre 1978.09.01-én kezdett el dolgozni az Országos Mentőszolgálatnál, akkoriban Monoron mentőápolóként,
majd a főiskola elvégzését követően
Cegléden mentőtisztként dolgozott közel 42
évet! Nagyon sokan sokat köszönhetnek neki, életmentő , segítő szakmunkáját precízen
végezte el!
Nehéz idő ez egyébként is az egészségügyi
dolgozóknak, sokan fáradtak közülünk, fáradnak, mégis kitartóan helytállva végezzük
munkánkat. Az ilyen tragédiára azonban
nem voltunk felkészülve. Kérünk mindenkit,

hogy vigyázzon magára, másokra és egyben
megkérnénk mindenkit, hogy 1 percet szánjon Bajtársunk emlékére! Soha nem fogunk
elfelejteni! Nyugodj békében Barátunk!” –
írták a ceglédi mentőállomás dolgozói.

Átadták a forgalomnak
a megújult felüljárót

HAMARABB ELKÉSZÜLT A KIVITELEZŐ a
Jászberényi úti felüljáró útfelújítási munkálataival, aminek köszönhetően az utat 10
nappal a határidő előtt, december 1-jén átadták a forgalomnak. Dr. Csáky András polgármester a helyszíni bejáráson elmondta:
tavasszal folytatódik a munka, a kerékpárút
megépítésével. A polgármester megköszönte a kivitelezők gyors munkáját és a lakos-

ság türelmét, hiszen nem kis
fennakadást okozott a forgalomban a felüljáró
teljes lezárása a
járműforgalom
elől.
November 11-én
reggel zárták le a
felüljárót és az
építés teljes ideje
alatt a gépjárműforgalom kijelölt
terelőúton közlekedhetett. Volt,
hogy hosszú kocsisorok alakultak ki mindkét
irányból a KülsőKátai úti vasúti
átkelőnél, amely
a város megközelítésének fő útvonala lett, de a sorompó miatt közlekedési gócponttá is vált.

Partitúra
Cegléden

NOVEMBER 21-ÉN A DUNA TÉVÉ Partitúra című műsorában szerepelt Cegléd városa. A
még október közepén felvett adásban a rendező Novák Péter és a két műsorvezető
Batta András zenetudós és Miklósa Erika
operaénekes „kulturális felfedezőtúrára” indult városunkban.
A műsorban bemutatták a Kossuth Múzeum
relikviáit, látogatást tettek a Dobmúzeumban, megszólaltatták az evangélikus templom Bach-orgonáját. Az adásban látható volt
a George Pal filmszínház, a Kossuth Művelődési Központ kiállítása, fellépett a
Zanzibár és a műsorvezetők Sárik Péter zongoraművésszel is beszélgettek. Ellátogattak
a Békebeli Cukrászdába is, ahol Lajos Mary
mestercukrász mesél a Kossuth-kifliről,
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amelynek receptjét soha nem írták le egyetlen családban sem, az a nagymamáktól került tovább az unokákhoz, akik majd továbbadták.

Mikulás-futás

RENDHAGYÓ MÓDON TARTOTTÁK MEG Cegléden a hagyományos Mikulás-futást, amelynek nemcsak a mozgás, de a jótékonykodás is
kiemelt célja. November 23 és december 4 között bárki, bárhol futhatott, Mikulás sapkában,
és az erről készült képet beküldve a Sportolj
Velünk Cegléd FB oldalnak, valamint egy
cipősdoboznyi adományt eljuttatva a gyűjtőpontokra részt vehetett a jótékonysági akcióban. A CVSE labdarúgói kezdték meg Mikulás

futást, az edzésről készült videót is megosztották, de többek között részt vettek a sportegyesületek közül az akcióban a vízilabdás és kézilabdás lányok, Fit-kides lányok, a Kettlebellesek, de még a karanténban lévő Ceglédi
KKSE tagjai is. A városban széles kört mozgatott meg a jótékonykodás e formája: a katolikus
óvoda nagycsoportosaitól, a Gyümölcskutató
Intézet munkatársain át és a hajléktalanszálló
lakóiig, sportos magánszemélyek és családok
járultak hozzá hogy a rászoruló gyerekeknek
szebb legyen a karácsonyuk.
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Kocsér

Kisbuszt nyert Kocsér

PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL – A MAGYAR FALU
Program révén - fiatalodott meg a kocséri
önkormányzat járműállománya. „Örömmel
értesítem a lakosságot, hogy megérkezett az
új Ford Tourneo önkormányzati kisbusz automata váltóval, navigációval, téligumi
szettel felszerelve, mely szintén a Magyar
Falu Program keretében elnyert pályázati
forrásból valósult meg. A pályázat részeként
már leadásra került a korábban használt
Fiat Scudo kisbusz. A magyar kormány
ezekkel a használt járművekkel a határon
túli civil egyesületeket támogatja. A
Kocséron eddig használt kisbusz az erdélyi
Bekecs Néptáncegyüttesnek került átadásra.
A 9 személyes új gépjármű reményeink szerint jól szolgálja majd Kocsér község lakosságát.” – tette közzé a település közösségi
oldalán Hriagyel Csaba polgármester.

mányzat mellett kocséri vállalkozók is támogatják (Mi Kis Falunk Autókozmetika,
Útmenti Lak Lovastanya és Jurtatábor, ReGe Acél Plusz. Kft., Csavar-Gas 2000 Kft.,
Petőfi Mg Szövetkezet, Király Dénes – Király Buszok, Alpimi Házitermékek, Kaszap
Tüzép, Csőke Plast Kft., Galgóczi Csemege
Élelmiszer Bolt, Szilvi Zöldség-Gyümölcs
Bolt, Tisza Quality Kft.)
A naptár értékesítéséből befolyt összeget közösségi célra fordítjuk majd: a parkban felállított játszótér játékait szeretnénk felújítani. Aki úgy érzi, hogy szívesen látna egy
kocséri naptárt 2021-ben a falán és jónak
tartja a befolyt összeg hasznosítására kitűzött célt, az naptár vásárlásával támogathatja a kocséri játszótér megújulását.

Adventi tervek

Kocséri naptár

AZ IDEI KARÁCSONYRA 12 OLDALAS, színes
A/3-as méretű lapozható naptárt jelentet meg
a kocséri önkormányzat. Minden oldalon
kocséri amatőr fotósok (Csányi Rudolf, Csőke
Alexandra, ifj. Csukás István, Utassy György,
Vikor Enikő) munkáit láthatjuk. A naptár 900
Ft/db áron megvásárolható a helyi üzletekben:
Galgóczi Csemege, Iparcikk Bolt.
A naptár tervezését Damó István ajánlotta
fel és végezte, a megjelenést a helyi önkor-

AZ IDEI ÉVBEN SZINTE MINDEN tervezett
programot átírtak, vagy meghiúsítottak a jelenlegi járványügyi helyzetben hozott intézkedések Kocséron is. Az adventi időszakra
is csak a terveinkről számolhatunk be, de
azok megvalósulása nagyban függ az érvényben lévő jogszabályoktól és az aktuális
járványügyi helyzettől. A tavalyi évhez hasonlóan advent vasárnapjain közös gyertyagyújtást terveztünk a parkban, de most úgy
tűnik, hogy ezek a programok részben vagy
egészben elmaradnak. (Az aktuális helyzetről időben értesítjük a lakosságot.) Felgyúlnak viszont a karácsonyi fények már november végén és feldíszítjük a parkot is, készülve a közelgő ünnepre. Megújul a betlehem a templom kertjében, hogy méltó külsőségek között készüljünk lelkileg is a karácsony misztériumára.
HRIAGYEL CSABA polgármester

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!

Jászkarajenõ

Tehetséggondozás
Jászkarajenőn

A JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN Általános Iskola az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, NTP-TFJ-19
kódjelű pályázati kiírásra benyújtott „Tehetségsegítés Jászkarajenőn” című pályázatát a
kiíró támogatásra méltónak találta, így
2020-ban 590 000 Ft értékben megvásárolt
eszközökkel gazdagodott az intézmény.
A pályázatban elnyert összegből a tehetséggondozó foglalkozásokon használható eszközeiket tudta bővíteni az intézmény, fejlesztve a logikai-matematikai, természettudományos és művészeti tehetség kibontakozását. Beszerzésre kerültek többek között logikai játékok, programozható Bee robotok,
digitális mikroszkóp, kísérleti és kézműves
eszközök. Az intézmény mindig nagy gon-
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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

dot fordított arra, hogy a településen élő tehetséges tanulókat támogassa. Sokféle
tehetségkibontakozást segítő foglalkozás közül választhatnak a tanulók: logika, művészeti, angol, természetismeret, nyelvész, digitális, zenei (furulya, ének) és tánc foglalkozások színesítik a gyerekek mindennapjait. Számos körzeti, megyei, sőt országos versenyre jutottak el és értek el nívós helyezéseket az intézmény tanulói bebizonyítva azt,
hogy a tehetséggondozás bárhol eredményt
hozhat, ahol a tehetséges és szorgalmas tanulókat kiváló pedagógusok, támogató szülők és jó tárgyi feltételek veszik körül. Nem
véletlen az sem, hogy 2020-ban már másodszor érdemelte ki az intézmény az
Élménysuli címet, melyet az egri Eszterházy
Károly Egyetem szakmai bizottsága ítél oda
a Komplex Alapprogramban legkiemelkedőbb munkát végző intézményeknek.
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Abony

Szociális ösztöndíj

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSE érdekében az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan támogatja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló abonyi fiatalok
felsőoktatási tanulmányait. A beérkezett
kérelmek alapján a jövő évben 46 fiatal
abonyi egyetemi és főiskolai hallgató részesülhet szociális ösztöndíjban, melyhez
összesen 3 millió forint pénzügyi keretet
biztosít a városvezetés.

projekt előkészítésében résztvevők hisznek abban, hogy közös akarattal és szándékkal minden nehézség ellenére megépülhet az Abonyi
Birkózócsarnok, ami a fiatal generációk nevelése mellett lehetőséget biztosíthat Varga
János életművének továbbörökítéséhez. Bízunk abban, hogy a Kormány kiemelt figyelemmel fordul e nemes cél felé és lehetőség
szerint egy új támogatási megoldással lehetővé teszi a projekt megvalósítását!” A közös
munka eredményeként nagy lépést tett városunk a birkózósportot és a Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola tanulóit szolgáló létesítmény
megépítése felé.

Birkózócsarnok épül

AZ ABONYI BIRKÓZÓK RÉGI ÁLMA VÁLHAT
valóra az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntésével, miszerint a korábban megállapított 45 millió forint után további 108 millió forinttal támogatják a Varga János Birkózócsarnok megépítését. A projekt megvalósítása érdekében Abony Város Önkormányzata elkészíttette az engedélyes és kiviteli terveket, továbbá 31,2 millió forint önrészt különített el a költségvetésében, állami támogatás
nélkül azonban nem lenne esély a megvalósításra. A Birkózó Szövetség egy évvel ezelőtt
indítványozta a létesítmény megépítését, de a
járvány miatt eddig nem született támogatói
döntés. Az ügy előmozdítása érdekében Pető
Zsolt polgármester és Földi László országgyűlési képviselő közös levélben kérte az állami forrás megállapítását. Kiemelték: „A

Ajándék
Lengyelországból

TAVALY ÓTA ABONY TESTVÉRVÁROSA
Skrzyszów lengyel település és bár megkezdődött a két város közti kapcsolatépítés, a
koronavírus járvány akadályozta a személyes találkozásokat. „Pető Zsolt polgármester lapunknak elmondta, hogy a közelmúltban a Polgármesteri Hivatalból „Szeretlek
Abony” emblémával ellátott maszkokat
küldtek Lengyelországba. Egy kedves levél
kíséretében mi is kaptunk ajándékot, védőpajzsok formájában, melyeket Pető Zsolt
polgármester egészségügyben dolgozó
abonyi szakembereknek ad majd. A pajzsokat a lengyelországi kulturális központban
készítették. Ebben a nehéz időszakban minden jó szó, minden segítség jól jön. Bízzunk
benne, hogy a járványveszély elmúltával ismét személyes lesz a kapcsolat a két város
közt.” – számolt be Abony közösségi oldala.
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Egyeztetés a Mikes-tó
hasznosításáról

NOVEMBER 25-ÉN PETŐ ZSOLT polgármester
fogadta Vajda Attila olimpiai bajnokot, aki
barátjával, az abonyi Győrfi Tiborral érkezett
az egyeztetésre. Ennek témája az abonyi
Mikes tó lehetséges sportcélú hasznosítása volt. Vajda
Attila még a nyár folyamán
megtekintette a Mikes tavat:
a kenuslegenda – visszavonulása óta edző – véleménye szerint a tó alkalmas lehet vízi sportokra. Szóba
került egy önkormányzattal kötendő megállapodás, mely szerint a Mikes tavat programokra, edzésekre használnák az abonyi gyerekek
számára, illetve a későbbiekben egy egyesület
létrehozásának ötlete is felmerült. Vajda Attila
kiemelte, hogy nagyon fontosak a közösségi
programok, melyekkel a sportághoz, sportoláshoz való kötődés kialakítható.

Kisállat- és
terménypiac épülhet

ABONY ÖNKORMÁNYZATA AKTÍV szerepet
vállal a helyi gazdaságfejlesztésben, ezért
nem csak a vállalkozói környezet feltételeinek javítására, hanem a gazdaságot közvetlenül erősítő beruházás megvalósítására is
törekszik. Ennek egyik fontos eleme lehet az
a helyi hagyományokra épülő termény- és
kisállat piac, melynek megépítését az üzleti
park – egykori vásártér – területére tervezi a
városvezetés. A projekt keretében egy 561,9
négyzetméteres csarnok épülhet, ami a kiszolgáló helyiségek (vizesblokkok, állatorvosi szoba) mellett magába foglal egy 24 m2
alapterületű hűtőházat, valamint egy fedett
színt is. A tervezett beruházás összköltsége:
146.578.987.- Ft, melyből 100.000.000.-Ft
vidékfejlesztési támogatás lehet. A beruházási program keretében elkészült és benyújtásra kerültek az engedélyezési tervek, valamint a pályázati dokumentáció.
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Fókuszban a Szeretlek
Abony Program

PEST MEGYE ÉS ABONY IS KÉSZÜL az új uniós fejlesztési időszakra. A megyei önkormányzat az elmúlt hetekben gyűjtötte össze
azokat a helyi fejlesztési elképzeléseket, melyek alapján még ebben az évben elkészülhet a régió fejlesztési terve, ami a 2021 és
2027 közötti időszak pályázati felhívásainak
alapja. Pető Zsolt polgármester elmondta,
hogy a képviselő-testület által elfogadott
Szeretlek Abony Gazdasági Programból
negyven fejlesztési projektet terjesztett fel a
megyei tervezéshez.
„A jövő évben induló új uniós támogatási ciklus és a kormány által felvázolt Kisváros Fejlesztési Program vissza nem térő forráslehetőségeket biztosíthat a város régen vágyott
fejlesztéseinek megvalósításához.” – emelte
ki a település polgármestere. „A napokban lezárult megyei projektgyűjtésre és koordinációra a város tehát negyven fejlesztési és programtervet nyújtott be. Köztük kiemelt helyet
foglal el a városi piac megépítése, a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó belterületi utak
és kerékpárút létesítése, az üzleti park bővítése, napelempark kialakítása, a kúriaprogram
keretén belül a műemléképületek felújítása és
funkcióval való megtöltése. Ide sorolható még
a felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer re-

konstrukciója és a vízgyűjtőhöz kapcsolódó
rekreációs terület fejlesztése, valamint a zöldváros program és azon belül a parkerdő szolgáltatásainak bővítése. További fontos cél az
intézmények energetikai korszerűsítése, a
gimnázium tanterembővítése, az ivóvízhálózat
korszerűsítése, a városi strand megújítása, a
főtéri sétányok bővítése és közösségfejlesztő
programok megvalósítása.” – összegezte az
elképzeléseket a településvezető.

Adventi fénykapu

ABONYBAN A FŐTÉR ÚJABB LÁTVÁNYOSSÁGGAL
színesedett: a fénykapu megvalósítását
Járdány Vanda önkormányzati képviselő ötlete alapján Retkes Tamás és Krupincza Tibor
ügyes kezei és önzetlen felajánlása tette lehetővé – számolt be Pető Zsolt polgármester.
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Újszilvás

Adventi kalendárium

MAGYARORSZÁGON MÁR TÖBB ÉVE, számos
településen szerveznek világító adventi kalendáriumot. Ez a kedves játék arról szól,
hogy december 1. napjától egészen Szentestéig, azaz december 24-ig a településen minden nap legalább egy újabb ablakon jelenik
meg kivilágítva a hónap napját jelző szám,
akárcsak egy adventi naptáron. Az adott napon egy-egy család feldíszíti a lakásuk vagy
a házuk egyik ablakát és kivilágítja azt. Aki
„kinyitott” egy ablakot, onnantól minden este kivilágítva kell lennie, hogy Szenteste
egyszerre világítson mind a 24 ablak.
Az ablakok pontos helye nincs előre megadva, azt az érdeklődőknek kell megkeresni.
Ez egy közös játék, ahol mindenki „nyer”.
Az is, aki díszít, az is, aki megtalálja, az is,
aki csupán csak gyönyörködik az ablakokban és sétál egy nagyot a friss levegőn.
Újszilváson idén szerveztük ezt a játékot
először, de reményeink szerint hagyományt fogunk vele teremteni. A kezdeményezésre, nagy örömünkre, 25 család je-

lentkezett a faluban, ezért december 15-én
két ablak fényeiben is gyönyörködhetünk
majd. Itt is szeretnénk megköszönni az ablakok díszítői és a keresők lelkesedését,
amivel meghittebbé, izgalmasabbá teszik
az újszilvási adventi időszakot, kilépve kicsit a korántsem mindennapi járványhelyzetből. Az ablakokról készült fotóinkat
bárki megnézheti, egy albumba gyűjtve
minden nap közreadjuk a honlapunkon és a
közösségi oldalunkon.
Ezúton kívánunk minden kedves Olvasónak
szeretettel teli, családi körben eltöltött, békés
Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben
gazdag, Boldog Új Esztendőt!
ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Csemõ

Játék a Csemő applikáción

NYEREMÉNYJÁTÉK INDUL A CSEMŐ applikáción: decemberben, minden hétfőn egy, a
településsel kapcsolatos kérdés helyes megválaszolásával „Virágos Csemő” emblémás
ajándéktárgyat és Orisek Feri bácsi
„Domborfaragások” című könyvét nyerhetik meg a kérdésekre jól válaszolók. Hétfőnként az applikáció „szavazás” menüjében (elérhető a főmenü lenyitásával) teszik
közzé és szerda éjfélig várják rá a válaszokat. A heti helyes megfejtők között csütörtökön sorsolnak. Segítséget jelenthet, hogy
a helyes válaszok a települési weboldalon
(www.csemo.hu) megtalálhatóak.
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Nyársapát

Megszépült a főtér

TÖBB ÉVE TERVEZTE A NYÁRSAPÁTI Önkormányzat, hogy rendbe teszik és felújítják a
település központjában elhelyezkedő parkolót. Erre kerülhetett most sor pályázaton
nyert forrás felhasználásával. „A parkoló új
aszfalt burkolatot kapott, felfestettük a sávokat és parkosítottunk is. Örökzöld növényeket, oszlop tujákat, nordmann fenyőket és
babérra emlékeztető cserjéket ültettünk. Ezzel még nem fejeződött be a község főterének

felújítása, szépítése. Nyársapát térképe is
megújul, illetve szökőkút is lesz majd, aminek helyén jelenleg a falu karácsonyfáját állítottuk fel. Ahhoz, hogy a főtér szépsége
megmaradjon, áthelyeztük a szelektív hulladékgyűjtő szigetet a Szarka-kúria után, a
József Attila út melletti önkormányzati területre. Természetesen tavasszal tovább folytatjuk a központi terület virágosítását, parkosítását. Reméljük, hogy mindenkinek öröme telik a megszépült főtérben!” – nyilatkozta KIS MIKLÓS polgármester.
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Társaságunk a
DTkH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként látja el a Duna-Tisza közi térség
északi részének közel7iUVDViJXQN
100 településén
a keD '7N+
letkező települési szilárd
hulladék gyűjtését,
Duna-7LV]D
N|]L
+XOODGpNJD]GiONRGiVL
szállítását és kezelését.
Nonprofit
Kft.
KXOODGpNJD]GiONRGiVL
N|]V]ROJiOWDWyNpQW OiWMD
el a Duna-7LV]D N|]L
WpUVpJ pV]DNL UpV]pQHN N|]HO  WHOHSOpVpQ D
NHOHWNH]Ę WHOHSOpVL V]LOiUG KXOODGpN J\ĦMWpVpW
V]iOOtWiViWpVNH]HOpVpW
Mizsei út (Gerje hídnál)

Cegléd hulladékudvar
nyitva-tartása

kedd: 700 - 1600
&HJOpG KXOODGpNXGYDUQ\LWYD-WDUWiVD
szerda:*HUMHKtGQiO
700 - 1600
0L]VHL~W
00
00
páros hét
szombat:
kedd:
700 - 16008 - 12
szerda: 700 - 1600
A hulladékudvarokban
a háztartásokban
keSiURVKpWszombat:
800 - 1200
letkező
szelektíven
gyűjtött
hulladékok
$ KXOODGpNXGYDURNEDQ D Ki]WDUWiVRNEDQátvételét,
munkatársaink
az esetben
tudNHOHWNH]Ę
V]HOHNWtYHQ abban
J\ĦMW|WW
KXOODGpNRN
iWYpWHOpWPXQNDWiUVDLQNDEEDQD]HVHWEHQWXGMiN
ják
teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt
WHOMHVtWHQL
DPHQQ\LEHQszétválogatásra
D EHKR]QL NtYiQW
hulladék
megfelelően
került.

FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a
hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás).

Fenti
dokumentumok
bemutatása
a hulPLQGHQ
RO\DQ ODNRV V]iPiUD
WpUtWpVPHQWHV
aki felmutatja
az DTkH
Nonprofit
Kft.
ladék
elhelyezésének
kötelező
adminisztV]ROJiOWDWiVLszükséges,
WHUOHWpKH]annak
WDUWR]yhiányában
WHOHSOpVUH a
rációjához
YRQDWNR]y
ODNFtPNiUW\iMiW
D
hulladékot
nem áll módunkban átvenni!
KXOODGpNV]iOOtWiVL V]iPOiMiW YHYĘD]RQRVtWy
)21726 $ KXOODGpNXGYDU LJpQ\EHYpWHOH

A FVHNNiWXWDOiVLPHJEt]iV
hulladékudvarokba az
 alábbi táblázat
)HQWL GRNXPHQWXPRN
EHPXWDWiVD
D KXOODGpN
alapján
kerülnek átvételre
a hulladéktípusok,
HOKHO\H]pVpQHN
N|WHOH]Ę
DGPLQLV]WUiFLyMiKR]
melyek betartását kiemelten kérjük.
LJD]ROiViUD pVDEHIL]HWpVWLJD]ROyEL]RQ\ODWRW

V]NVpJHVDQQDNKLiQ\iEDQDKXOODGpNRWQHP
iOOPyGXQNEDQiWYHQQL
$ KXOODGpNXGYDURNED D] DOiEEL WiEOi]DW DODSMiQ
NHUOQHN iWYpWHOUH D KXOODGpNWtSXVRN PHO\HN
EHWDUWiViWNLHPHOWHQNpUMN

KXOODGpNPHJIHOHOĘHQV]pWYiORJDWiVUDNHUOW.
PHJQHYH]pV

YHV]pO\HVKXOODGpNRN

QHPYHV]pO\HVKXOODGpNRN

NLVpVQDJ\HOHNWURQLNDL
KXOODGpN
ORPKXOODGpN

Elérhetőségeink:

3RVWDFtP&HJOpG.~WX
Postacím:
2700 Cegléd, Kút u. 5.
Telefon: 53/500-152; 53/500-153
Telefon: 53/500-152; 53/500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu
ugyfelszolgalat@dtkh.hu
www.dtkh.hu
www.dtkh.hu
(OpUKHWĘVpJHLQN

PHJMHJ\]pV
pS|VV]HV]HUHOW SOKtUDGiVWHFKQLNDLEHUHQGH]pVHNKi]WDUWiVL
NLVJpSHNV]iPtWyJpSHNPRELOWHOHIRQRNWHOHYt]LyNKĦWĘ
PRVyPRVRJDWyV]iUtWyJpS
Ki]WDUWiVRNEyOV]iUPD]yYHV]pO\HVKXOODGpNRWWDUWDOPD]y
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SOE~WRURNWH[WLOUXKDIpOpN
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EHIĘWWHVYHJ
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HJ\pE PĦDQ\DJSDStUIpP)
FVRPDJROiVLKXOODGpN

V]HQQ\H]ĘGpVPHQWHVSO~MViJSDStUNDUWRQGRER]3(7SDODFN
PĦDQ\DJIyOLDLWDORVNDUWRQ WHMHV-J\P|OFVOHYHVGRER] 
V|U|VGRER]NRQ]HUYHVGRER]

QLQFVPHQQ\LVpJL
NRUOiW

KDV]QiOWVWĘ]VLUDGpN
KDV]QiOWpWRODM

Ki]WDUWiVLIHOKDV]QiOiVEyOV]iUPD]y

IpQ\FVĘL]]y

pSiOODSRW~

IHVWpNHNFVRPDJROiVDL

YHV]pO\HVKXOODGpNQDNPLQĘVOĘUHVFVRPDJROyDQ\DJ
KXOODGpN SONLUOWPRWRURODMIODNRQNLUOWIHVWpNHV
J|QJ\|OHJVWE

Q|YpQ\YpGĘV]HUHN
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V]iUD]HOHP

-
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pS|VV]HV]HUHOW

IiUDGW olaj, szintetikus motor-,
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max. 20
NJpYLQJDWODQ
max. 10
NJpYLQJDWODQ
max. 10
NJpYLQJDWODQ
max. 10
NJpYLQJDWODQ
max. 10
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max. 20
NJpYLQJDWODQ
max. 10
NJpYLQJDWODQ
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Erősítse immunrendszerét a

Klément Borház
100%-os szűretlen gyümölcsleveivel!
Megtalálhatja köztük a kedvenceket:

Klément gyümölcslevek
karácsonyi csomagolásban

 Homoktövis-Alma
 Cékla-Alma  Multivitamin
 Birs-Alma  100% Almalé

Jöjjenek be boltjainkba és kóstolják meg vitaminbombáinkat!

MINTABOLT

Cegléd, Árpád utca 21.

Nyitva tartás: kedd-péntek 10-18,
szombat: 8-1300
Vasárnap és Hétfő zárva

Facebook: Klementcsaladiboraszat
Instagram: klementborhaz
E-mail:
klementborhazleuzem@gmail.com

Emlékek a
„Három nyárfa” büféről

MÁRA MÁR CSAK A NEVE MARADT MEG, de
az idő kevésbé emésztette el, mint a már
csak nevében élő Berda és Kabak kocsmát,
Zöld hordó vendéglőt… Azért emlegetjük a
három nyárfás büfét, mert előtte még az
egyik fa tényleg megvan. Nagy könyvtári
segítséggel két írást is találtunk a Nyilasban
működött kocsmáról. Volt annak egy vegyesbolt szomszédja, de a bevételt az ivó
hozta (Ceglédi Hírlap 1972.).
Győri Mária riportját Podmaniczky Szilárd Az
elmúlás virágai tárcájának egy részlete teszi teljessé. Nem akar mást az ember, mint kiemel egy
részletet a míves írásból (Mozgó világ 2007.).
„Ez a táj soha nem változik semmit, kivágnak
egy-két fát, aztán eltüzelik. Egyet azért most
változott. Befalazták a kocsma ajtaját, ami félúton volt a várostól. A három nyárfa, ez volt a
neve. Állt előtte három nyárfa, erről kapta. Az

ajtó fölött lógott egy festmény (vajon megvane még valahol?), azon lefestették a három
nyárfát, hogy akinek nem világos, az is lássa.
Szép kocsma volt, olajos hajópadlóval, amin
úgy kopogott a bakancs sarokvasa, hogy ébren tartotta az embert tíz sör után is…”
Azért változott a környezet, az épületet felújították, lakóház lett. De a három nyárfából már
csak egy maradt. Jó lenne pótolni a fákat…
ESDÉ

m
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Suli

Tanulj szakmát a Bemben!

inden évben nagyszabású nyílt napokon, az általunk kínált szakmák
interaktív bemutatásával
várjuk a pályaválasztás
előtt álló tanulókat és
szüleiket, illetve minden általános iskola pályaválasztási szülői értekezletén képviseltetjük iskolánkat. Az idei év más, rendhagyó,
hiszen a pandémia végett nincsen lehetőség
a személyes kontaktusra, ezért digitális, online formában próbálunk meg önöknek segítséget nyújtani az amúgy sem könnyű pályaválasztás kapcsán.
Iskolánk Dél-Pest megye legnagyobb iskolája és egyben talán legrégebbi is, hiszen
immáron 136 éve képez szakembereket a
munkaerőpiac számára. Mivel Magyarország Kormányának kiemelt stratégiai célkitűzése a szakember utánpótlás kinevelése,
iskolánk folyamatos fejlődésben van, úgy az
infrastruktúrája, mint az eszközparkja és a
pedagógiai módszerei. A 2021/2022. tanévre is technikumba és szakképző iskolába iskolázzuk be tanulóinkat.
A technikum 5 éves, amelynek első két évében a közismereti tárgyak mellett ágazati
szakmai ismereteket adó képzést kapnak, az
ezt követő három évben a tanulók duális
képzésben is részt vehetnek munkaszerződéssel,
így a képzés alatt a tanulók plusz jövedelemhez is
juthatnak.
A technikumban tanuló
tanulóink négy kötelező
közismereti tárgyból tesznek érettségi vizsgát, a
technikusi szakképesítés
szakmai vizsgája lesz
egyben az ötödik érettségi tárgy.

A 12. évfolyam végén maximum három
érettségi tárgyból (magyar nyelv- és irodalom, matematika és történelem) tehet a tanuló érettségi vizsgát.
Így a 13. évfolyamon a tanuló a szakmai
képzés mellett az idegen nyelvet is tanulja
és az év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap: érettségi bizonyítványt és technikusi végzettséget
igazoló oklevelet.
A technikusi oklevél a tanulók számára
előnyt jelent a szakirányú egyetemi vagy főiskolai továbbtanulás esetén is!
Technikum 9. évfolyamára az alábbi szakmákra hirdetünk felvételt:
- elektronikai technikus,
kód: 0001
- ipari informatikai technikus, kód: 0001
- gépgyártástechnológiai technikus,
kód: 0002
- mechatronikai technikus
kód: 0003
- fodrász,
kód: 0004
- kozmetikus technikus,
kód: 0004
- közszolgálati technikus.
kód: 0005
A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, amelynek végén ágazati alapvizsgát kell tenniük a tanulóknak, az azt követő két évben pedig duális
képzés folyik, elsősorban munkaszerződés
keretén belül. A végzés után itt is nyitott a

lehetőség -esti
munkarend szerint- az érettségi,
majd akár a technikusi képzettség
megszerzésére is.
A szakképző iskola 9. évfolyamára az alábbi szakképesítésekre iskolázunk
be tanulókat: villanyszerelő,
kód: 0011
- hegesztő,
kód: 0012
- gépi és CNC
forgácsoló,
kód: 0013
- szerszám és
készülékgyártó,
kód: 0014
- divatszabó,
kód: 0015
- festő, mázoló,
tapétázó,
kód: 0016
- asztalos,
kód: 0017
- rendészeti őr.
kód: 0018
Jó hír, hogy a
szakképzés
rendszerében akár technikumban, akár
szakképző iskolában mindenki szakképzési
ösztöndíjat kap, a tanulói juttatás a jó ered-
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ményt elérő diákok esetében a technikumban és a szakképző iskolában is elérheti a
minimálbért. Az ösztöndíj egy részét az
eredményes
vizsga
után
egyösszegben kapja meg a tanuló.
A részletes felvételi tájékoztatónk elérhető a http://www.bem-cegled.hu
honlapon, iskolánk facebook oldalán
(https://m.facebook.com/bemcegled/)
vagy személyesen lehet érdeklődni
az 53/505 350-es telefonszámon.
Minden tanulónak és szülőnek kívánom, hogy a lehető legjobb döntést
sikerüljön meghozniuk a jövő generációjának sikeres boldogulása érdeFERNENGEL KATALIN igazgató
kében.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

www.pimi.hu
www.pimi.hu
www.pimi.hu

A 9-12.Aévfolyamig
9-12.Aévfolyamig
9-12.általános
évfolyamig
általános
képzés
általános
képzés
folyik képzés
párfolyik párfolyik párhuzamos
huzamos
művészeti
huzamos
művészeti
képzéssel
művészeti
képzéssel
egybekötve.
képzéssel
egybekötve.
egybekötve.
A
A
A
12. évfolyam
12. évfolyam
12.
végén
évfolyam
végén
érettségiznek
végén
érettségiznek
érettségiznek
magyar,
magyar,
magyar,
matek,matek,
történelem
matek,
történelem
és
történelem
természettudományos
és természettudományos
és természettudományos
tantárgyból.
tantárgyból.
atantárgyból.
13. évfolyamon
a 13. évfolyamon
a 13.idegen
évfolyamon
idegen
nyelvből
idegen
nyelvből
nyelvből
és szakmai
és szakmai
tantárgyból.
és szakmai
tantárgyból.
tantárgyból.
A 13. Aévfolyamon
13. A
évfolyamon
13. évfolyamon
érettségi
érettségi
bizonyítványt
érettségi
bizonyítványt
bizonyítványt
és a szakmai
és a szakmai
és
végzetta szakmai
végzettvégzettséget is
séget
kapnak.
isséget
kapnak.
is kapnak.
A szakmai
A szakmai
végzettség
A szakmai
végzettség
végzettség
azonosító
azonosító
száma:
azonosító
száma:száma:
4 02 15
4 09
02 Táncos
154 09
02 Táncos
15
II. (szak
09 Táncos
II.megjelölésével)
(szakII.megjelölésével)
(szak megjelölésével)
Választható
Választható
idegen
Választható
idegen
nyelv:idegen
nyelv:
angol, angol,
nyelv:
németangol,
németnémet
Szakmai
Szakmai
idegen
Szakmai
idegen
nyelv:idegen
nyelv:
franciafrancia
nyelv:
és angol
francia
és angol
és angol
Iskolánk
Iskolánk
a Magyar
Iskolánk
a Magyar
Táncművészeti
a Magyar
Táncművészeti
Táncművészeti
Egyetem
Egyetem
Egyetem
partnerintézménye!
partnerintézménye!
partnerintézménye!
Jelentkezni
Jelentkezni
3-as
Jelentkezni
tanulmányi
3-as tanulmányi
3-asátlagtól
tanulmányi
átlagtól
lehet!átlagtól
lehet! lehet!
Központi
Központi
írásbeli
Központi
írásbeli
nem kell!
írásbeli
nem kell!
nem kell!

SzakokSzakok
és tanulmányi
Szakok
és tanulmányi
éskódjaik:
tanulmányi
kódjaik:kódjaik:
004 színházi
004 színházi
004
táncos,
színházi
táncos,táncos,
005 kortárs
005 kortárs
- 005
modern
kortárs
- modern
‒ táncos,
- modern
‒ táncos,
‒ táncos,
006 néptáncos
006 néptáncos
006 néptáncos

Képzési
Képzési
idő 5Képzési
év
idő 5 év
idő 5 év

TÁNCOS
TÁNCOS
TÁNCOS
szak
szak
szak

Szakgimnázium
Szakgimnázium
Szakgimnázium
9. évfolya
9. évfolya
9. évfolya

•
•
•
•
•
•
Ne habozz!
Ne habozz!
Ne habozz!
Jelentkezz
Jelentkezz
Jelentkezz
hozzánk!
hozzánk!
hozzánk!

•
•
•
•
•
•

www.pimi.hu
www.pimi.hu
www.pimi.hu

Nyilvántartási
Nyilvántartási
Nyilvántartási
szám: szám:
20/2955/2001
szám:
20/2955/2001
20/2955/2001
OM azonosító:
OM azonosító:
OM200185
azonosító:
200185
200185
Intézmény
Intézmény
telephely
Intézmény
telephely
kódja:
telephely
kódja:
002 kódja:
002 002
E-mail:E-mail:
pimititkarsag@gmail.com
E-mail:
pimititkarsag@gmail.com
pimititkarsag@gmail.com

•
•
•
•
•
•

kodnak
kodnak
arról,kodnak
hogy
arról, tanulóink
hogy
arról, tanulóink
hogy
sikeres
tanulóink
sikeres
érett-sikeres
érett- érettségi vizsga
ségi vizsga
ségi
után,vizsga
után,
művészeti
művészeti
után, szakvizsgát
művészeti
szakvizsgát
szakvizsgát
tegyenek,
tegyenek,
vagy
tegyenek,
tovább
vagy tovább
vagy
tanulhassanak!
tovább
tanulhassanak!
tanulhassanak!
Emelt Emelt
szintűEmelt
szintű
érettségi
szintű
érettségi
felkészítő
érettségi
felkészítő
és felkészítő
nyelvés nyelvés nyelvvizsgavizsga
felkészítő,
vizsga
felkészítő,
akár
felkészítő,
egyénileg
akár egyénileg
akár
is! egyénileg
is!
is!
Mindenkinek
Mindenkinek
Mindenkinek
ingyenes
ingyenes
tankönyvcsomag!
ingyenes
tankönyvcsomag!
tankönyvcsomag!
Ingyenes
Ingyenes
képzés.
Ingyenes
képzés.
Ingyenes
képzés.
Ingyenes
korrepetálás,
Ingyenes
korrepetálás,
korrepetálás,
Személyre
Személyre
szabott
Személyre
szabott
fejlesztés
szabott
fejlesztés
és fejlesztés
tehetségés tehetségés tehetséggondozás!
gondozás!
gondozás!
Magánórák
Magánórák
biztosítása!
Magánórák
biztosítása!
biztosítása!
Speciális
Speciális
felkészítés
Speciális
felkészítés
azfelkészítés
óvodapedagógus,
az óvodapedagógus,
az óvodapedagógus,
pedagógus,
pedagógus,
pedagógus,
egyébegyéb
felsőoktatási
egyéb
felsőoktatási
felsőoktatási
és művéés művéés művészeti továbbtanulásokra!
szeti továbbtanulásokra!
szeti továbbtanulásokra!

pedagógusok
Kiváló pedagógusok
és művészek
és művészek
és
gondosművészek
gondosgondos• Kiváló• Kiváló
• pedagógusok

„AMIT
„AMIT
CSAK
„AMIT
CSAK
NÁLUNK-,
CSAK
NÁLUNK-,
NÁLUNK-,
AMIT
AMIT
CSAK
AMIT
CSAK
TŐLÜNK
CSAK
TŐLÜNK
TŐLÜNK
KAPHATNAK
KAPHATNAK
KAPHATNAK
MEG:
MEG:
MEG:

www.pimi.hu
www.pimi.hu
www.pimi.hu

BEISKOLÁZÁSI
BEISKOLÁZÁSI
BEISKOLÁZÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATÓ

Művészeti
Művészeti
Iskola,
Művészeti
Iskola,
Gimnázium
Iskola,
Gimnázium
Gimnázium
Szakgimnázium
Szakgimnázium
Szakgimnázium
és AMI
és AMI
és AMI

Szakgimnázium
Szakgimnázium
Szakgimnázium
9. évfolyam
9. évfolyam
9. évfolyam

SZÍNÉSZ
SZÍNÉSZ
SZÍNÉSZ
szak
szak
szak
Képzési
Képzési
idő 5Képzési
év
idő 5 év
idő 5 év

Szak megnevezése
Szak megnevezése
Szak megnevezése
és tanulmányi
és tanulmányi
éskódja:
tanulmányi
kódja: kódja:
színészszínész
II. ( színházi
színész
II. ( színházi
és
II. filmszínész)
( színházi
és filmszínész)
és filmszínész)
4 02 15
4 02
07 154 07
02 15 07
A 9-12.
A évfolyamig
9-12.A évfolyamig
9-12. általános
évfolyamig
általános
képzés
általános
képzés
folyikképzés
folyik folyik
párhuzamos
párhuzamos
párhuzamos
művészeti
művészeti
képzéssel
művészeti
képzéssel
egybeképzéssel
egybe-egybekötve. kötve.
A 12. kötve.
évfolyam
A 12. évfolyam
A 12.
végén
évfolyam
végén
érettségiznek
végén
érettségiznek
érettségiznek
magyar,
magyar,
matek,
magyar,
matek,
történelem
matek,
történelem
és
történelem
természettués természettués természettudományos
dományos
tantárgyból.
dományos
tantárgyból.
tantárgyból.
a 13. aévfolyamon
13. aévfolyamon
13. évfolyamon
idegenidegen
nyelvből
idegen
nyelvből
és nyelvből
szakmai
és szakmai
tantárgyból.
és szakmai
tantárgyból.
tantárgyból.
A
A
A
13. évfolyamon
13. évfolyamon
13. évfolyamon
érettségi
érettségi
bizonyítványt
érettségi
bizonyítványt
bizonyítványt
és a és a és a
szakmai
szakmai
végzettséget
szakmai
végzettséget
végzettséget
is kapnak.
is kapnak.
is kapnak.
A szakmai
A szakmai
végzettség
A szakmai
végzettség
azonosító
végzettség
azonosító
száma:
azonosító
száma:
4 02 száma:
4 02 4 02
15 07 Színész
15 07 Színész
15
II. 07
(szak
Színész
II.megjelölésével)
(szakII.megjelölésével)
(szak megjelölésével)
Választható
idegen
nyelv:idegen
nyelv:
angol,angol,
nyelv:
németangol,
németnémet
• Választható
• Választható
• idegen
idegen
idegen
nyelvidegen
francia
nyelv francia
nyelv
és angol
francia
és angol
és angol
• Szakmai
• Szakmai
• Szakmai
a Magyar
a Magyar
Táncművészeti
a Magyar
Táncművészeti
Táncművészeti
Egyetem
Egyetem
Egyetem
• Iskolánk
• Iskolánk
• Iskolánk
partnerintézménye!
partnerintézménye!
partnerintézménye!
Jelentkezni
tanulmányi
3-as tanulmányi
3-asátlagtól
tanulmányi
átlagtól
lehet!
átlagtól
lehet! lehet!
• Jelentkezni
• Jelentkezni
•3-as
Szakmai
Szakmai
gyakorlat
Szakmai
gyakorlat
biztosított.
gyakorlat
biztosított.
biztosított.
írásbeli
írásbeli
nem írásbeli
kell!
nem kell!
nem kell!
• Központi
• Központi
• Központi

www.pimi.hu
www.pimi.hu
www.pimi.hu

GIMNÁZIUM
GIMNÁZIUM
GIMNÁZIUM
9-12. évfolyam
9-12. évfolyam
9-12. évfolyam
Képzési
Képzési
idő 4Képzési
év
idő 4 év
idő 4 év

Választható
Választható
tagozatok
Választható
tagozatok
éstagozatok
kódjaik
és kódjaik
és kódjaik
001 sport
001 tagozat
sport
001tagozat
sport tagozat
002 humán
002 humán
és
002
dráma
humán
és dráma
tagozat
és dráma
tagozat
tagozat
003 általános
003 általános
003
tagozat
általános
tagozat
tagozat

Tanulóink
Tanulóink
a 12.
Tanulóink
évfolyam
a 12. évfolyam
a 12.
elvégzését
évfolyam
elvégzését
követően
elvégzését
követően
követően
érettségi
érettségi
vizsgát
érettségi
vizsgát
tesznek.
vizsgát
tesznek.
Sikeres
tesznek.
Sikeres
érettségi
Sikeres
érettségi
érettségi
után lehetőségük
után lehetőségük
után lehetőségük
van felsőoktatási
van felsőoktatási
van felsőoktatási
intéz- intéz- intézményben
ményben
továbbtanulni,
ményben
továbbtanulni,
továbbtanulni,
vagy ha
vagy
akarnak,
ha
vagy
akarnak,
ha akarnak,
maradhatnak
maradhatnak
maradhatnak
iskolánkban
iskolánkban
szakmai
iskolánkban
szakmai
képzésen.
szakmai
képzésen.
képzésen.
Emeltszintű
Emeltszintű
Emeltszintű
oktatást
oktatást
biztosítunk
oktatást
biztosítunk
biztosítunk
minden
minden
minden
tárgyból,
tárgyból,
amire
tárgyból,
amire
a tanulónak
aamire
tanulónak
aatovábbtanulástanulónak
a továbbtanulása továbbtanuláskor szüksége
kor szüksége
kor
lesz!
szüksége
lesz! lesz!
A jelentkezőknek
A jelentkezőknek
A jelentkezőknek
központi
központi
írásbeli
központi
írásbeli
vizsgát
írásbeli
vizsgát
kell vizsgát
kell kell
tenni magyarból
tenni magyarból
tenniésmagyarból
matematikából.
és matematikából.
és matematikából.

FONTOS!
FONTOS!
Kollégiumi
FONTOS!
Kollégiumi
elhelyezés
Kollégiumi
elhelyezés
biztosított!
elhelyezés
biztosított!
biztosított!

lehet jelentkezni.
lehet jelentkezni.
lehet jelentkezni.

vagy
avagy
feletti
avagy
feletti
tanulmányi
a feletti
tanulmányi
átlaggal
tanulmányi
átlaggal
átlaggal
• 3,5-ös,
• 3,5-ös,
• 3,5-ös,

www.pimi.hu
www.pimi.hu
www.pimi.hu

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

Választható
Választható
nyelvek:
Választható
nyelvek:
nyelvek:
Első idegen
Első idegen
Első
nyelv:
idegen
nyelv:
angol,nyelv:
angol,
német,
angol,
német,
francia,
német,
francia,francia,
spanyol
spanyol
spanyol
Második
Második
idegen
Második
idegen
nyelv:idegen
nyelv:
angol,angol,
nyelv:
német,
angol,
német,
fran- német,
fran- francia, spanyol,
cia, spanyol,
olasz,
cia, spanyol,
orosz
olasz, (szakkörként
orosz
olasz,(szakkörként
orosz (szakkörként
kínai) kínai) kínai)
A gimnáziumi
A gimnáziumi
A gimnáziumi
tagozaton
tagozaton
tanulóinknak
tagozaton
tanulóinknak
tanulóinknak
alapszintű
alapszintű
művészeti
alapszintű
művészeti
képzésben
művészeti
képzésben
isképzésben
részt
is résztis részt
kell venni!
kell venni!
(néptánc,
kell venni!
(néptánc,
társastánc
(néptánc,
társastánc
stb.)
társastánc
stb.) stb.)
Sporttagozaton
Sporttagozaton
Sporttagozaton
az élsportolóknak
az élsportolóknak
az élsportolóknak
egyéniegyéniegyéni
tanrendet
tanrendet
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Élet-halál harcot vívtak
a kutyák

RENDSZERESEK VOLTAK AZ ÁLLATVIADALOK
egy Nagykőrös környéki tanyán, amelyet a
rendőrök számoltak fel egy összehangolt akcióban december 5-én. Két domaházi tenyésztőt Cegléden fogtak el, éppen akkor,
amikor sérült staffordshire terrier kutyájukkal hazafelé tartottak. Összesen 50 kutyát sikerült időben megmenteni, egy azonban
olyan súlyosan megsérült, hogy az állatorvosnál elpusztult. Két másik nagykőrösi fér-

kifizetett együttlétre mégsem került sor.
Az elkövető ugyanis megfenyegette a sértettet azzal, hogy ha nem adja át neki a nála lévő értékeit, akkor az erdőből már nem
megy haza, mert a kivezető egyetlen utat
elzárta a „párja” barátaival és ha nem teljesíti a sértett a követelését, akkor ők jönnek be érte. A férfi átadta a nála lévő öszszes értéket, így többek között 380 ezer forint készpénzt és egy okosórát is. A nő ezután kiugrott a kocsiból, majd beült az utat
elzáró autóba és távozott. A nőt súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette
miatt hallgatták ki gyanúsítottként a ceglédi rendőrök. Az eljárás során már egy ízben külföldre távozó gyanúsított letartóztatását a Ceglédi Járási Ügyészség a szökés, elrejtőzés valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta.

Megszökött egy román
fogoly Nagykőrösön

fit is elfogtak, akiknek szintén közük volt a
rendszeresen szervezett állatviadalokhoz. Az
egyik egy helybeli tanyán próbált elrejteni
két nagyon súlyosan sérült ebet. Később
megtalálták a kutyák kiképzésére használt
helyszínt is, ahol feszítőfákat, futópadokat
és mérlegeket találtak a nyomozók. Emellett
civil szervezetek segítségével összesen 51,
viadal céljára tenyésztett kutyát is lefoglaltak. A gyanúsítottak az eljárás jelenlegi szakaszában szabadlábon védekeznek. – szól a
police.hu közleménye.

Zsaroló örömlány

A CEGLÉDI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG indítványozta egy nő letartóztatását, aki miután
szexuális szolgáltatás ürügyén találkozott
egy férfival, tőle fenyegetéssel többszázezer forintot zsarolt ki. Az elkövető internetes hirdetés útján találkozott a sértettel.
A találkozó során az Abony melletti egyik
erdőbe autóztak, ahol a sértett által előre

FOGOLYSZÖKÉS GYANÚJA MIATT folytat
nyomozást a Nagykőrösi Rendőrkapitányság
egy 24 éves román származású férfi ellen. A
brailai születésű Stanescu Dragos levágta a
lábáról a nyomkövetőt, majd elhagyta a bűnügyi felügyeletként kijelölt Nagykőrös,
Pásztor utcai lakóhelyét, s ismeretlen helyre
távozott. A levágott nyomkövető szíjat és a
meneküléséhez
használt kerékpárt megtalálták, a férfi körözését pedig
elrendelték.
A nagykőrösi
rendőrök azt kérik, hogy aki a képen látható
férfit felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval
rendelkezik, tegyen bejelentést a +3680/555-11-es számú Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számon. 24.hu

SPINDELBAU Kft.

Gáz k é s z ü l é k sz e rv i z

Képekben

Kocséron zajlik az élet

LDILLI ÉLETKÉP:

Kacsák csoportosulnak
Kocsér egyik mellékutcájában. Szerethetik
őket a helyiek, mert nem ilyednek meg az
elhaladó járművektől sem.
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Karantén úszóverseny

SZÓLNI KÉNE NEKIK: fejest azért ne ugorjanak! – A tiszakécskei Barack Thermal
Resort Hotel oldalán tette közzé a vicces képet, melyen munkatársaik az üres medencében tempóznak: „Kollégáink már égnek a
vágytól, hogy úszhassanak egy kicsit! Ugye
ti is észleltétek már a BARACK elvonási tüneteket magatokon? Nekünk már nagyon hiányoztok…” – írták a járvány miatt bezárt
fürdő és hotel munkatársai.

