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Térségi Covid-19 körkép

A TÉRSÉGBEN TÖBB ÖNKORMÁNYZAT hivatalos kommunikációs felületein részletesen tájékoztatja a lakosságot a fertőzöttek és a karanténban lévők számáról. Lapjaink a Ceglédi Panoráma és a Dél-Pest Megyei Panoráma terjesztési területén
lévő önkormányzatokat megkerestük, hogy osszák meg a közvéleménnyel a jelenlegi járványügyi helyzet számait.
Január 15-én lapzártánk idején Cegléden 45 fő volt járványügyi
zárlat alatt (igazolt beteggel találkozott), 38 fő járványügyi elkülönítés alatt (igazolt beteg, otthonában). Nagykőrös közigazgatási területén 15 fő koronavírusos beteget tartanak nyilván és 12 fő kontaktcovid19
személy van járványügyi zárlat alá helyezve.
Drámaibb volt a helyzet Abonyban, ahol 68 fő
koronavírusos beteg volt és 512 járványügyi zárlat alá helyezett kontaktszemély. (Január 18-ra jelentősen lecsökkent az abonyi karanténba helyezett kontaktszemélyek száma 13 főre.)
A kisebb települések közül Jászkarajenőről, Nyársapátról és
Kőröstetétlenről nem kaptunk adatokat és hivatalos felületen sem
találtunk információt. Törtelen január 13-án 2 fő Covid-19 fertőzöttet és 3 fő kontaktszemélyt tartottak nyilván. Csemőben január 15-én 3 fő igazolt beteg volt járványügyi elkülönítésben és 7
fő kontaktszemély járványügyi zárlat alatt. Újszilváson a Covidfertőzöttek száma 11 fő, kontaktszemély 6 fő, a halálos áldozatok száma vélhetően 3 fő. A Kocséri Önkormányzat részéről
részletes tájékoztatást kaptunk: jelenleg 1 fő igazolt fertőzött van
a településen, 3 fő teszteredményre vár. Az elhunytak száma 5 fő,
akik mind 75 év felettiek voltak valamilyen alapbetegséggel.

OLTÓPONT NYÍLT JANUÁR 5-ÉN A CEGLÉDI Toldy Ferenc Kórházban, délelőtt megérkezett az oltóanyag az előzetesen jelentkezett kórházi dolgozók oltására, akiket egy héten belül be
kell oltani Covid-19 ellen. Információink szerint az országos
átlaghoz képest alacsony volt az érdeklődés az első körben a
ceglédi kórházi dolgozók között: 219-en igényeltek >>>

Lapunk megjelenését
támogatja:
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védőoltást, ami az állomány 25 %-át sem éri enyésző volt azonban a középsúlyos, súlyos
el. Azonban azóta, hogy konkrét időbeli kö- esetek száma, lélegeztetőgépen pedig maxizelségbe került az oltás beadatása, felpörgött mum 6-8 személy volt egyidőben. A járvány
az igénylések száma és lassan eléri az orszá- csendesülésével az ünnepek előtt jelentősen
gos 35 %-os átlagot. A rendelkezések szerint csökkent a betegek száma.
az első héten a kórházi dolgozók oltása meg- A kórház területén az Országos Mentőszoltörtént, majd az üzemezés szerint a követke- gálat és a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
ző héten a mentősök, majd a háziorvosok szervezete együttműködésével heteken át
szombat és vasárnapi napokon is teszteimmunizálása következett.
lés zajlott, azok számára, akiknek ezt
Ismert, hogy a járvány felfutásával a
a háziorvosa igényelte.
ceglédi kórház is kijelölt Covid-kórcovid19
A veszélyhelyzet idejére három új
ház lett és jelentősen megnőtt a korocentrumkórház létrehozásáról dönnavírus gyanúsak és betegek száma. A
tött a kormány – olvasható a decembetegek elhelyezését átszervezéssel olber 29-i Magyar Közlönyben. A rendelet
dották meg az intézményben és két Covidosztály is kijelölésre került. A járvány csú- szerint a veszélyhelyzet ideje alatt így hatécsán a kórház több krónikus osztályán – Ápo- konyabb lesz az állami egészségügyi ellátólási osztály, Krónikus belgyógyászati osztály rendszer, eredményesebb lesz majd a járés a Pszichiátriai osztály – jelentős számú be- vány elleni küzdelemben.
teg mintája mutatott pozitivitást, így ezeket az A három fővárosi centrumkórház a Dél-Pesti
osztályokat átmenetileg lezárták. Akkor – a Centrumkórház, Észak-Közép-Budai Centjárvány csúcsán – 200 igazolt koronavírusos, rum, valamint a Szent Imre Egyetemi Oktaa Covid-gyanúsakkal együtt pedig akár 300 tókórház lesznek. A Dél-Pesti lesz a legnafőt is ápoltak a kórházban. A csúcson is el- gyobb, az alá tagozódik be öt intézet között
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a ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet és a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet is.
A felsorolt országos intézmények szakmai
felügyeletét a nemrég létrejött Országos
Kórházi Főigazgatóság vezetője, jelenleg
Jenei Zoltán gyakorolja, és több adminisztratív döntés meghozatala (például költségvetési) a kórház-főigazgató feladata lesz.

Földrengés - itt is éreztük

DECEMBER 29-ÉN DÉLI TIZENKÉT óra körül
Cegléden is sokan érzékelték a horvátországi 6,3-as erősségű földrengés jeleit. A
Richter-skálán a 6 és 7 közötti rengések
erősnek számítanak, évente mindössze 120
ilyet mérnek világszerte. Definíció szerint az
erősebb épületek is megrongálódnak az epicentrumtól 50–80 kilométer távolságban is.
Olvasóink visszajelzései szerint Cegléden
csillárok lengtek ki jól láthatóan, falra akasztott tálaló eszközök mozdultak meg, polcon
dőltek el fényképek, karácsonyfákon kezdtek „táncolni” a díszek, ahogy imbolygott a
fa. Hasonlókat tapasztaltak Ugyerben, Csemőben, Ceglédbercelen és Abonyban is. A
rengés hatása érezhető volt a kórházban is,
és erősebb hatása volt az emeletes házak felsőbb szintjein. Kecskeméten kiürítették a városházát a földrengés miatt.
Egy olvasónk így számolt be: „A buszpályaudvarral szemben, a tízemeletesekben a hetediken
lakom. A konyhában ültünk a barátnőmmel és
éreztük ahogy mozog a ház. Mintha dülöngélt
volna.” A. Olga részletesen leírja, mit élt át:
Romok által összezúzott autó Petrinjában (MTI)
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„A Szent Imre herceg utcán is érezhető volt.
Mintha egy hajón ringatóznék, ez volt az első
furcsa jel. Azt gondoltam, biztosan a déli kávé
hiányzik. Az órára néztem, 12:30-at mutatott,
és közben beugrott, hogy a napokban volt egy
földrengés Horvátországban. Ekkor már szinte biztos voltam benne, hogy ez a furcsa állapot
ezzel függ össze. Felnéztem a konyhában a
mennyezeti lámpára – lengett, mint az inga.
Beszaladtam a szobába, és ott is ugyanezt tapasztaltam. A huzat nem okozhatta ezt a kilengést, hiszen be volt csukva minden ablak. Ez az
egész szerencsére csak pár percig tartott. Aztán
a 13 órás hírekben már jött is az egyértelmű
visszaigazolás arra, amit átéltem.”
A katasztrófa epicentrumának tekinthető horvátországi Petrinja városában előző nap és később is földrengés volt. A természeti katasztrófának több halálos áldozata van, sokan megsérültek, és egy fél város lakhatatlanná vált.
A földrengést Magyarországon csak az északkeleti régióban nem észlelték, három Baranya
megyei településen okozott kisebb anyagi károkat, sérülésről azonban nem érkezett bejelentés.

Pest megyei kirendeltség
nyílt Wuhan-ban

PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSE MÉG tavaly
szeptemberben döntött, hogy a kínai Hubei
tartományban Pest megyei kirendeltségi irodát hoz létre. A megye külügyi tervében kiemelt célként szerepel a kínai tartományokkal történő kapcsolatépítés, különös tekintettel a gazdaságfejlesztés területén, mert
Pest megye igen sokrétű kínai kapcsolatrendszerrel bír. A napokban megnyílt az iroda Wuhan-ban, amelynek feladatai közé tartozik többek között a gazdasági kapcsolatok
fejlesztése, valamint a szakintézmények közötti szakmai együttműködés, népszerűsíti a
keleti országban Pest megyét és elősegíti a
Pest megyéből származó magas minőségű
termékek és szolgáltatások kínai piacra történő exportját. Ezen kívül Pest megyei cégek és magyar cégek részére a helyi piaci lehetőségekről és egyéb piaci információkról
konzultációs lehetőségeket biztosít, elősegíti a magyar cégek kínai piacra lépését.
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olyanok is, akik maguk jelentkeznek a városi
szervezetnél. Nemcsak Kecskeméten, hanem
Fülöpházán, Orgoványon, Nyársapáton és
Cegléden is jelen lesznek élelmiszercsomag
adományaikkal karácsony előtt.

Éremlelet

Egyeztetés kerékpárút
építésről

A NAGYKŐRÖS-NYÁRSAPÁT-CEGLÉD kerékpárút építéséről tartottak egyeztetést január 15-én a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban. A megbeszélésen a gesztor, Nagykőrös képviseletében
Dr. Czira Szabolcs polgármester, Dr. Nagy
Lajos jegyző, Szilágyi Csaba irodavezető és
Tóth Zoltán műszaki ügyintéző vettek részt. A
megbeszélés kezdetekor Nagykőrös polgármestere köszöntötte Kis Miklóst, Nyársapát polgármesterét, Dr. Csáky Andrást, Cegléd polgármesterét, a Ceglédi Polgármesteri Hivatal munkatársait, a kivitelezést végző cég képviselőit és a beruházás műszaki ellenőrét.

Élelmiszert osztottak

TARTÓS ÉLELMISZER CSOMAGOKAT osztott
az ünnepek előtt Kecskeméten, Cegléden és
a térségben a Baptista Szeretetszolgálat
kecskeméti szervezete.
A karitatív szervezet évek óta kapcsolatot ápol
a térség rászorult családjaival. Vannak, akiket
a Baptista Egyház irányít hozzájuk és vannak

FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉKŰ, 7000 darabos éremkincsre bukkantak december végén
fémkeresővel a Pestet Nagykőrössel összekötő egykori út mentén. A mintegy hétezer
ezüstpénzből és négy aranyéremből álló középkori leletegyüttesre a Ferenczy Múzeumi
Centrum munkatársai akadtak rá az Újlengyel középkori lelőhelyén végzett régészeti
kutatásokon. Ez a legnagyobb értékű késő
középkori éremkincs Pest megyében.

Fotó: Ferenczy Múzeumi Centrum

A leletegyüttesben a legkorábbi veret egy
Lucius Verus (161–169) ezüst denarius, továbbá egy tucat aquileiai denárt, illetve javában I. Mátyás (1458–1490), II. Ulászló
(1490–1516), valamint II. Lajos (15161526) korabeli denárokat és obulusokat tartalmazott. A felszedés során egy szövet alatt
négy, I. Mátyás (1458–1490) korabeli aranyforint lapult. Különlegesség egy vatikáni
denár, ami II. Pius (1458–1464) pápa pénzkibocsátásából származik, és igen ritka
éremnek számít Magyarországon. A
leletegyüttes korabeli összértéke körülbelül
74 aranyforinttal lehetett azonos, amin az
akkori időben 7 lovat, ma pedig egy luxusautót lehetne vásárolni. A kincset az akkori
emberek a településükön, valószínűleg egy
támadás során rejthették el, a Pestet Nagykőrössel összekötő út mentén.

Regisztráljon
a koronavírus elleni
oltásra:

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával
kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT
Készült

yarország Kormánya

9

Interjú

„Nekünk minden élet számít”

h

„A koronavírus-járvány elvitte a 2020-as évet, értékes életektől és eredményektől fosztott meg bennünket, de Magyarország erős és egységes maradt,
ami az egészségügyi és a gazdasági védekezés frontján is kiemelkedő sikereket hozott” – mondta lapunknak Földi László, Cegléd, Nagykőrös, Abony és
környékük országgyűlési képviselője. A Fidesz-KDNP-s politikus szerint a választókerület is jól teljesít, 2021 tehát a visszakapaszkodás, a 2022-es pedig
újra a felívelő fejlődés éve lesz.

ogyan értékeli a járványkezelést?
F.L.: - Országos és helyi szinten
is kiemelkedően sikeresnek tartom, de az első szó, mint mindig,
most is az együttérzésé és a háláé.
Részvétem fejezem ki a betegségben elhunytak hozzátartozóinak,
mihamarabbi maradéktalan gyógyulást kívánok
a szenvedőknek. Elismeréssel tartozunk minden
magyarnak, aki betartja a nagyon kényelmetlen
szabályokat. Az orvosok, az ápolók és a mentők
mellett kiemelem az oktatásban, a rendvédelemben, a kereskedelemben és a közszolgáltatásban dolgozók szerepét is. Ők azok, akik egy
ilyen válság idején is működtetik az országot. A
veszteségek árnyékában is látnunk kell a közös
siker fényét. Az igazi megoldás természetesen a
vakcina. A megszokott életünket csak akkor
kaphatjuk vissza, ha mindenki beoltatja magát,
aki teheti. Arra kérek mindenkit, hogy regisztráljon az önkéntes, ingyenes, hatásos és biztonságos védőoltásra levélben vagy a
vakcinainfo.gov.hu oldalon. Ha sorra kerül, akkor adassa be magának. Én is ezt fogom tenni.
Ez az egyetlen felelős magatartás. Az aggodalmakat egy bizonyos szintig megértem, de azokat mélyen elítélem, akik nem hallgatnak a világszínvonalú szakembereinkre, politikai érdekből – mint az ellenzék – az oltás ellen hergelnek. Ez történelmi felelőtlenség, ami felett a történelem fog ítélni már 2022-ben. Egy biztos:
nekünk minden élet számít.

- A járvány munkahelyeket is veszélyeztet a
mi vidékünkön is.
F.L.: - Így van, de a kormány és a FideszKDNP erről a frontról sem késett el a csapataival. Ma Magyarországon csak néhány ezerrel
kevesebb ember van munka nélkül, mint közvetlenül a járvány előtt. Sok támogatást adunk

az embereknek, a családoknak és a vállalkozásoknak a hitelmoratóriumtól a bérkiegészítésen
át, a lakásfelújítási támogatáson keresztül az
adómentességig. A miniszterelnök úr legutóbb
a 25 év alattiak jövedelemadó-mentességét jelentette be. Ezekre azért van pénz, mert a kormány az elmúlt években felelősen, fegyelmezetten gazdálkodott, forrásokat tartalékolt, a
pandémiára gyorsan és érdemben reagált. A
baloldallal ellentétben nem a segélyezésre, hanem a munkára és a családra alapozta a társadalmat. A járvány erős gazdaságot talált

Magyarországon, minden reményünk megvan
arra, hogy erős gazdaságot is hagy maga után.
2021 tehát a visszakapaszkodás, a 2022-es pedig újra a felívelő fejlődés éve lesz. Összességében azt tudom mondani, hogy a koronavírusjárvány elvitte a 2020-as évet, értékes életektől
és eredményektől fosztott meg bennünket, de
Magyarország erős és egységes maradt, ami az
egészségügyi és a gazdasági védekezés frontján
is kiemelkedő sikereket hozott.
- Ön személyesen mire büszke az elmúlt
időszakban végzett munkáját illetően?
F.L.: - A dolgomat végzem, amivel a választók megbíztak. A büszkeség nagy luxus ilyen
időkben, mert elbizakodottá tehet. Szem vagyok a láncban. Országgyűlési képviselőként
a szavazatommal minden olyan döntés mellé
odaálltam, amely hozzájárul a válságból való
kilábaláshoz. Az ellenzék állításaival ellentétben, a parlament mindvégig dolgozott. Az elmúlt évben a plenáris viták időtartama 590
óra, a bizottsági üléseké pedig 350 óra volt.
400 napirend előtti és 300 napirend utáni felszólalás, valamint 600 azonnali kérdés hangzott el. A kormány 4300 írásbeli kérdést válaszolt meg. Közben aktívan tárgyaltam a választókerületet érintő infrastrukturális és munkahely-teremtő beruházásokról, mert nem
hagyhatjuk a koronavírusnak, hogy leállítsa az
életet és fejlődést. A járvány versenyképességi próba is. Aki most megtorpan, az a jövő
vesztese lesz. Előre kell menekülni, és akkor
az már nem is menekülés, hanem támadás.
- Milyen nagyobb célja van a hátralévő időszakban?
F.L.: - Megőrizni és gyarapítani az általam
képviselt települések munkahelyeit, felújítani
az utakat, újakat építeni az autósoknak és a kerékpárosoknak. Támogatni a kormány járvány
elleni egészségügyi és gazdasági védekezését,
és személyesen, aktívan is tenni azért, hogy az
emberek minél nagyobb számban beoltassák
magukat a koronavírus ellen, mert a vakcina
egy világraszóló tudományos eredmény, ami
milliárdok életét fogja megmenteni a Földön.
- Milyen konkrét helyi, térségi fejlesztések
várhatók a térségben?
F.L.: - Az elmúlt időszakban több kormánydöntés született, amely a térség régóta várt beruházásait tartalmazza. Ilyen a Ceglédi Kossuth
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Lajos Gimnázium teljes felújítása, a CeglédNyársapát-Nagykőrös közötti kerékpárút, a
4601-es számú út Nagykőrösről az M5-re vezető szakaszának felújítása. Kormánydöntés
előtt áll a Kecskemét és Nagykőrös közötti
441-es számú főút felújítása, a Cegléd-Csemő
közötti kerékpárút megépítése, valamint a megnövekedett forgalom miatt Nagykőrösön a Piac
környékének felújítása egy körforgalom építésével együtt. Hamarosan ezekről is végleges
döntés születhet. Reményeim szerint tavasszal
elindulhat a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház
nagyberuházása, amelynek egyik eleme egy új
rendelőintézet építése. A másik nagy eleme pedig a kórház teljes rekonstrukciója: sürgősségi
osztály fejlesztése, a főépület komfortfokozatának javítása, a kórtermek 2-4 ágyassá alakítása,
saját fürdőszobával, új korszerű konyha és mosoda kialakítása, termálkút.
Ezek a hírek is bizonyítják, csak egy kis türelem kell még. Jelenleg első az emberélet
és a munkahelyek megőrzése, és a családok
támogatása, de amit ez a kormány eldönt,
azt megvalósítja.

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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Nagykõrös
Elsők között
beoltva

NAGY BALÁZS NAGYKŐRÖS alpolgármestere,
aki mentőápolóként a magyar egészségügy,
azon belül is a Nagykőrösi Mentőállomás
tagja a városban az elsők között kaphatta
meg a koronavírus elleni Pfizer vakcinát.
Nagy Balázs az első oltás után nyilatkozott
az Önkormányzati Hírek Nagykőrös lapnak:
„Egyáltalán nem fájt a szúrás és jó tudni,
hogy hamarosan kialakul a szervezetemben az a védettség, mellyel nemcsak magamat, de családomat, kollégáimat is védem, valamint azokat az
embereket, akikkel, mint mentőápoló
kapcsolatba kerülök munkám során.
Minden nap sok esethez vonulunk és
megnyugtat, hogy ezt biztonságosan
megtehetem a vakcinának köszönhetően. Budapesten az egyik oltóközpontban kaptam meg az injekciót,
melyet három hét múlva megismételnek, ugyanis két oltás kell a védettség
teljes kialakulásához. Nagyon fontos és szeretném kiemelni, hogy mindenki, minden
nagykőrösi éljen az oltás lehetőségével, mely
ingyenes és önkéntes. Tegyünk közösen egy
lépést azért, hogy életünk, mindennapjaink
visszazökkenjenek a megszokott mederbe.
Ehhez pedig az egyetlen megoldás, ha minél
többen élnek az oltás lehetőségével. Vigyázzunk egymásra!”

Fejlesztések a főiskolai
kar épületein

MEGÚJULNAK EZÉVBEN A NAGYKŐRÖSI főiskola épületei: Prof. Dr. Pap Ferenccel a
Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara dékánjával és Kovács
Zsolt Csabával, az Egyetem gazdasági igazgatójával egyeztetett Dr. Czira Szabolcs polgármester és Tényi András főépítész a Főiskolai Kar Nagykőrös Tátra utca 2. szám
alatti új épületszárnyának 2021-ben történő
befejezéséről, és a Kar Hősök tere 5. szám
alatti épületének külső megújításáról.

Dr. Czira Szabolcs az egyeztetést követően
elmondta: „Rendkívül örömteli, hogy egy
nagy munkabírású, innovatív, szorgalmas, a
közösség iránt elkötelezett ember a Főiskolai Kar dékánja. Polgármesterségem során
mindig is fontosnak tartottam, hogy olyan
város vagyunk, melynek szívében egy főiskola lüktet. Jó látni, hogy céljaink közösek:
erős főiskola, erős város.”

Újabb parkolók

A NAGYKŐRÖSI VASÚTÁLLOMÁSNÁL lévő új
P+R és B+R parkoló kialakításáról egyeztettek december 16-án a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban a MÁV Zrt. részéről Tulik
Károly az Infrastruktúra Fejlesztési Igazgatóság igazgatója, Mondi Miklós Zoltán a Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged igazgatója és kollégáik, valamint Nagykőrös város képviseletében Dr. Czira Szabolcs polgármester, Dr. Nagy Lajos jegyző >>>

és a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal szakemberei, valamint tervezők. A tárgyalások jelen fázisában a lakosság, utazóközönség részéről jelentkező parkoló-igény rögzítését követően, a fejlesztésre lehetőséget adó terület
meghatározása, annak minél célszerűbb, zöld
szempontok figyelembevételével való kialakításához szükséges tervek elkészítése folyik.

A segítő zöld szív

DECEMBER 16-ÁN HELYEZTÉK KI Nagykőrös közpöntjában a rászoruló családoknak,
a beteg gyerekeknek segítségére szolgáló
zöld szívet. A zöld szívbe – mely színe a
zöld várost jelképezi – várják a műanyag
kupakokat, melyek begyűjtését, tárolását és
szállítását a Kőrös Környéki Nagycsaládosok Egyesületének elnöke Szécsényné
Tóth Rozália, valamint Országné Molnár
Katalin és az egyesület tagcsaládjai látják
el. A kihelyezett tárolóba Dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester és Szécsényné Tóth
Rozália az elsők között dobta bele az öszszegyűjtött műanyag kupakokat. Dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester elmondta, hogy a rászorulók
és a beteg gyerekek, felnőttek segítése a cél.
Öröm volt látni, hogy mindössze 3 nappal a kihelyezés
után már színültig teli volt
kupakokkal a szív, ez is jól
mutatja, hogy Nagykőrös lakosai mindig készek a jó célért összefogni és tenni.
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Újabb tűzoltóautó

ÚJABB TŰZOLTÓAUTÓ ÉRKEZETT Nagykőrösre, egyenesen Ausztriából, Embachból.
Mint a híradásokból kiderül, ott annyira szerették ezt az autót, hogy a polgármester aszszony zokogva búcsúzott el tőle. A tűzoltóautót a nagykőrösi laktanya udvarán tekintette meg dr. Czira Szabolcs polgármester,
dr. Körtvélyesi Attila, az Önkormányzati
Tűzoltóság Nagykőrös elnöke, alpolgármester és Nagy Balázs alpolgármester.
Dr. Körtvélyesi Attila elmondta: „Több hónapos munka után sikerült elhoznunk
Ausztriából, egy kis osztrák településről egy
tűzoltóautót, amit nemrégiben vásároltunk
meg. Mindenki tudja, hogy az önkormányzati
tűzoltóságon az utóbbi években próbáltunk
minél több fejlesztést végrehajtani, érkezett
hozzánk nemrégiben egy Csepel Metz fecskendő, illetve az öreg Mercedesünk teljesített
még szolgálatot. Úgy láttuk, hogy itt az ideje,
hogy megpróbáljunk egy még modernebb
fecskendőt szerezni. Az elmúlt években a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően sikerült annyi pénzt megspórolnunk, hogy tudtunk
vásárolni Ausztriából egy nagyon jó állapotban lévő Mercedes típusú fecskendőt. Sokkal
jobb körülmények között tudják használni a
tűzoltók akár műszaki mentéshez, akár pedig
tűzoltáshoz kell vonulniuk. Én nagyon örülök
neki, hogy ezt az autót megtalálta Ézsiás
László tűzoltóparancsnok, el tudtuk érni azt,
hogy ez az autó a mienk legyen, hiszen többen
jelentkeztek érte, és végre Nagykőrös tűzvédelme tovább tudott fejlődni” – fogalmazott a
nagykőrösi tűzoltóság elnöke.

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.
Felmerült már a kérdés, hogyan tudnál
tenni környezeted megóvása érdekében?
Gyűjtsd szelektíven
a csomagolási hulladékot!
Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. a
környezettudatosság jegyében, a közszolgáltatás keretein belül, Ügyfeleink kényelmi
szempontjait szem előtt tartva, házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést is végez.
Ez azt jelenti, hogy a településen meghirdetett
járatterv szerint összegyűjtjük az ingatlanok
elé, kihelyezett szelektív csomagolási hulladékot (papír, fém, műanyag, tetrapack).
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink cserezsákot (csomagolási hulladék
gyűjtésére szolgáló, SÁRGA színű, DTkH
emblémás) adnak.
A csomagolási hulladék bármely átlátszó
zsákban, illetve a kommunális hulladék
gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól
látható módon megjelölt (sárga színű vagy
tetejű, felirattal ellátott) szabványos
edényzetben is kihelyezhető a megadott
gyűjtési napon.
Mi kerülhet a SÁRGA zsákba?
 papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet.
 műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős,
mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és
strech), joghurtos, tejfölös és margarinos
dobozok,
 fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítők dobozai (TetraPack), konzervdoboz
Lapítsd, taposd, tömörítsd!
Lapítsd ki az italos kartonokat, a palackokat.
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A műanyag kupakokat nem szükséges visszacsavarni! Mindezek elősegítik, hogy több csomagolóanyag férjen a zsákokba, ezáltal a
gyűjtőjárművekbe is!
Jól megférnek egymás mellett!
Az összegyűjtött csomagolási hulladékokat
válogatóműveinkbe szállítjuk, ahol megtörténik a frakciók utólagos külön válogatása. A
frakciók együttes gyűjtésének egyrészt gazdaságossági okai vannak, illetve a korábban a
gyűjtőszigeteken alkalmazott frakciónkénti
különgyűjtés csekély mértékben valósult meg,
ezért minden esetben így is szükséges volt az
utólagos válogatás!
Kiöblítve?! IGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és olajos
palackokat elvileg el kellene mosogatni, mielőtt a zsákba kerülnek. Sokakban megfogalmazódik, hogy a mosogatással azonban vizet
pocsékolunk, és ezzel többet ártunk a környezetünknek. Vagy mégsem? Nem azt várjuk el,
hogy patyolat tiszta legyen, csupán azt, hogy
makacs szennyeződések ne legyenek benne/rajta. Elég, ha például a mosogatás végén
a mosogatóvízben átöblítjük, vagy szükség
szerint szivaccsal eltávolítjuk a szennyeződéseket!
Különösen fontos mozzanata ez a gyűjtésnek, mivel ugyanabba a zsákba kell rakni az
összes szelektíven gyűjtött hulladékot (vagyis a műanyag, a papír és a fém együtt) és ha
más anyagokkal szennyeződnek, sajnos nem
hasznosíthatóak újra!
Az sem elhanyagolható szempont, hogy otthon sem büdösödnek a zsákban az elszállítás
időpontjáig.
Most beszéljük arról is, mit ne tegyél!
NE tegyél a SÁRGA zsákba üveget, használt
papír zsebkendőt, szalvétákat, felvágottak
csomagolását, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt
hulladékot (pl. nejlonharisnya), ezek a kommunális edénybe kell, hogy kerüljenek!
Segítsd munkánkat, csak az újrahasznosításra
alkalmas hulladékokat gyűjtsd szelektíven!
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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A melléklet az újságból vágás nélkül kiemelhető!
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Dél-Pest megye
2021

Iskolái
Suli melléklet

Kedves Szülők, Kedves Tanulók!

A Ceglédi Tankerületi Központ vezetőjeként szeretettel köszöntöm Önöket!
A következő oldalakon a ceglédi, nagykőrösi és abonyi térség iskoláinak bemutatkozásait olvashatják. Fontos döntés ez az
Önök életében, mi pedig abban a reményben
készítettük el ezt a rövid ismertetőt, hogy segítsük Önöket a választásban.
A 2020-as év komoly próba elé állította az
iskolákat. A digitális munkarendre történő
átállás és a járványhelyzetben történő jelenléti oktatás sok fegyelmezettséget követelt,
és sok új tapasztalatot hozott. Intézményeink, pedagógusaink kiállták a próbát, jó szívvel ajánlom intézményeinket az Önök figyelmébe.
Remélem, a következő oldalakon bemutatkozó iskolák közül minden érdeklődő szülőnek és tanulónak sikerül majd kiválasztani a
hozzá legközelebb álló, a számára leginkább
megfelelő intézményt, és együtt – reményeink szerint a vírusveszélytől is megszabadulva – indíthatjuk az új tanévet 2021 szeptemberében!
FODOR GÁBOR tankerületi igazgató
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Ceglédi Táncsics Mihály
Általános Iskola

KEDVES SZÜLŐK! A CEGLÉDI TÁNCSICS Mihály
Általános Iskola közel 150 éve áll a közoktatás szolgálatában. Egyik meghatározó profilunk a zenetagozat, mely 1955 óta működik.
Nyelvi tagozatot 1953 óta indítunk, amelyet
2020 szeptemberétől angol-magyar két tanítási nyelvű képzéssé alakítottunk.

Angol-magyar két tanítási nyelvű osztály
A magyar és angol
nyelvi órák csoportbontásban zajlanak, utóbbiakat anyanyelvi lektor – amerikai tanár – segíti. Angol nyelven
folynak a rajz, ének és a testnevelés órák. A
családias hangulatú Selyem utcai épületünkbe várjuk leendő kis tanítványainkat!

Normál tantervű osztály
Népkör utcai épületünkben induló elsős osztályunkat azoknak javasoljuk, akiknél írási, olvasási, számolási vagy beszéd probléma merül
fel, vagy ahol a szülő szeretné későbbre időzíteni a nagyobb terhelést. Változatos módszerekkel, személyre szabott és differenciált
feladatokkal segítjük a gyerekeket az alapkészségek elsajátítása érdekében.

Digitális kultúra orientáció
Interaktív tanulási programok alkalmazásá-

Losontzi István
EGyMI Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola
és Kollégium
A LOSONTZI ISTVÁN EGYSÉGES Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

val a felfedező, cselekvő tanulás kerül előtérbe. Segítjük a tanulókat
abban, hogy a digitális
környezetből nyert adatokat, információkat
más tantárgyak tanulásához, egyéni érdeklődésük kielégítéséhez felhasználhassák.

Ének-zene tagozat
A zenei nevelés hatására a
tanulók értelmi, érzelmi és
szociális képességei is fejlődnek. Segít a nyelvtanulásban, a matematika könnyebb elsajátításában,
az olvasásban. Megismerkednek a konstruktív matematika alapjaival: a sakk és a LEGO
eszközökkel fejlesztjük a logikus és kreatív
gondolkodásukat.

Hatalmas udvarral, zöld területtel rendelkezünk.
Aránylag
kis
osztálylétszámmal működünk.
Órarendi órák
között szerepel a néptánc oktatása, délutáni
foglalkozásaink: angol szakkör, tömegsport,
valamint rajzszakkör is működik.
Iskolaelőkészítő foglalkozásainkról az
elérhetőségeinken tájékozódhatnak.
RIMÓCZI GÁBOR igazgató
2700 Cegléd, Eötvös tér 8. 53/311-731
www.ctmi.hu, info@ctmi.hu

Cegléden a Buzogány utca 23. szám alatt
található.
Intézményünkben óvodás korú, általános iskolás és szakiskolás gyermekek, diákok nevelése-oktatása történik. A tanulók szakértői
vélemény alapján nyerhetnek felvételt. Intézményünkbe Cegléd és vonzáskörzetéből
érkeznek gyermekek/diákok.
A kulcsszó és a kiindulási alap az egyéni
differenciálás a gyógypedagógia eszközrendszerével.
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Intézményegységeink:
• Óvoda és Autista Óvoda
• Általános Iskola, Autizmussal Élők Iskolája
• Fejlesztő nevelés-oktatás
• Szakiskola
• Készségfejlesztő Iskola
• Utazó Gyógypedagógusi Hálózat
• Kollégium

Szakiskolánkban a
következő képzésekre várjuk a jelentkezőket:
• Textiltermék összeállító
• Asztalosipari szerelő
• Fémipari gyártás előkészítő
• Bolti előkészítő
Készségfejlesztő Iskolánkba a következő
képzésekre várjuk a jelentkezőket:
• Szövött – tárgy készítő
• Háztartástan – életvitel

Szeretnél olyan iskolába
járni, ahol fontos vagy és
figyelnek Rád?

AZ ELMÚLT TANÉVBEN ÉRETTSÉGIZETT
nyelvi előkészítő osztály tanulóinak 89%-a
szerzett középfokú vagy felsőfokú komplex
nyelvizsgát és 79%-a tanult tovább a tervei
szerint. Az itt érettségiző tanulóink közül so-

Egyéb választható szakképzéseink a fentieken kívül:
• Számítógépes adatrögzítő
• Parkgondozó
• Kerti munkás

Utazó gyógypedagógusi hálózatunk működése során a város általános és középiskoláival együttműködve nyújtunk segítséget az
integrált nevelés-oktatásban.
Tanulóink folyamatosan részt vesznek megyei és országos sportrendezvényeken, ahol
különböző sportágakban, kiváló eredményeket érnek el.
Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk
ismét elnyerte az „Örökös Boldog Óvoda és
Iskola” címet. Iskolánk bázisintézmény.
FARKAS EDIT intézményvezető

kan informatikus, kereskedelem-marketing,
hadtudományi és honvédtisztképző, orvosi
vagy a jogi karon végeznek. A diákok motiváltságának köszönhetően a különböző tanulmányi versenyeken is vannak országos és
megyei eredményeink.

A négyosztályos gimnáziumi képzés az általános műveltség megszerzését, jó érettségi
eredmények, majd felsőfokú továbbtanulási
lehetőségek elérését célozza. >>>
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Itt is megszerezhető a nyelvvizsga és
az emelt szintű
érettségi vizsga.
Az országos kompetenciamérések
alkalmával igen jó
eredményeket érnek el diákjaink, a
megismert mutatók alapján a hozzáadott pedagógiai
érték is magas.

Mindkét osztályban
lehet honvédelmi
alapismereteket tanulni. Az oktatás a
Honvédelmi Minisztériummal és a
Magyar Honvédség
86. Szolnok Helikopter
Bázissal
együttműködve valósul meg. Rengeteg
program, kirándulás, nyári tábor, verseny, tematikus nap,
katonai testnevelés,
lövészet szakkör
várja az érdeklődőket. Ezt követően
választott tantárgyként érettségi vizsgát is tehetnek a diákok.

További lehetőségek:
• alacsony létszámú nyelvi csoportok
• emelt szinten választható tantárgyak
• pszichológiai ismeretek tanulása
• életvezetési és pénzügyi ismeretek tanulása
• évente legalább egyszer többnapos belföldi kiránduláson vehetnek részt tanulóink
• évente legalább egyszer nyári tábort szervezünk
• ösztöndíjak havi rendszerességgel: honvédelmi, tanulmányi, természettudományos
kategóriában

Intézményünkben a diákok és a pedagógusok mindent megtesznek annak érdekében,

hogy elérjék a kitűzött céljaikat. Ebben támogat bennünket a Ceglédi Tankerület és
Abony város Önkormányzata is. Örömmel
tölt el bennünket, ha a diákokat és a szülőket
elégedettnek látjuk. A tehetséges, szorgalmas tanuló eredményt hoz önmaga, családja
és iskolája számára is.
Várjuk az abonyi és a környékbeli diákokat a Kinizsi Pál Gimnáziumba!
Honlap: www.kinizsi-abony.hu/new
Tel: 06-53/360-071
STUMMER-MÉSZÁROS BERNADETT
megbízott intézményvezető

SZENDREI-JUHÁSZ ÁGNES
humán munkaközösség-vezető
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Tanulás és diákélet a Gimiben

A CEGLÉDI GIMI DÉL-PEST MEGYE egyik
legizgalmasabb iskolája: régi, ám szellemisége, céljai nagyon is modernek. Hivatásunk, hogy a hozzánk járó diákok nyelveket
tudjanak, hogy főiskolákra, egyetemekre
jussanak be. Folyamatosan fejlesztjük az
informatikai eszközeinket, a szaktárgyi oktatást kiegészíti az eredményes nyelvvizsgafelkészítés (például a csoportjaink átjárhatóak), és a felsőoktatási intézményekkel is
közvetlen kapcsolatot tartunk fenn (többek
között a BME-vel, Corvinus-szal), hogy
minél könnyebb legyen bejutni az ország 30 legjobb egyetemi karára.
Az elmúlt tanévek eredményei is
mutatják, hogy sikeres az oktató-nevelő munkánk: jóval az országos átlag felett teljesítünk az országos
kompetenciaméréseken, sokan szereznek közép vagy felsőfokú nyelvvizsgát,
többen két nyelvből. Az érettségi évében tanulóink 75-80%-a nyelvvizsgával, több mint
fele egy vagy több tárgyból előrehozott
érettségi vizsgával is rendelkezik. Tanulóink
szép számmal emelt szinten tesznek eredményes vizsgát. Az elmúlt években a legrangosabb középiskolai tanulmányi versenyen, az OKTV-n sokan jutottak a döntőbe,
s értek el dobogós vagy olyan helyezést,
amellyel plusz felvételi pontokat szereztek.
Továbbtanulási arányunk kiemelkedő, az elmúlt években 90% körüli. Diákjaink számos országos és Kárpát-medencei versenyen
érnek el szép sikereket, legyenek azok ter-

mészettudományos vagy pénzügyi témájúak.
2021-ben induló képzéseink:
• 4.-eseknek – egy nyolc évfolyamos,
• 8.-osoknak – három hagyományos négy
évfolyamos osztály.
A négyosztályos képzésbe beíratkozók a
nyelvi (angol vagy német), matematikai és
integrált természettudományos, humán és
informatika tagozat közül választhatnak.
Nemcsak a szaktudományok magas szintű
művelésére fordítunk nagy gondot, hanem a
művészeti tárgyak támogatására is: fontos szerep jut az énekoktatásnak, az országos hírű leánykarnak, ugyanakkor
a diákjaik művészeti kibontakozását is
támogatjuk. Színes szakköri életünk
van: színjátszó kör, hadtörténet, matematika, biológia szakkörök működnek
nagy sikerrel Az iskola mindig is büszke
volt azokra a hagyományaira, amelyek különlegessé teszik, amiért érdemes hozzánk jelentkezni, nálunk tanulni: ilyenek a gólyanapok, kulturális bemutatók, christmas partyk,
ám kiemelkedik a három legjelesebb eseményünk, a szalagavató bál, az éneklő osztályok
versenye és a fordított nap.
A gimnázium sokat vár el a diákoktól, ám
sokat is nyújt nekik. Valljuk, kitartással, szorgalommal, egy kossuthos érettségivel sokra viheti az ember. Ezt bizonyítja sok-sok nálunk
érettségizett sikeres volt diákunk, akik különböző területeken, például az üzleti életben, a
művészetekben, a sportban lettek sikeresek.
Várunk téged is a gimiben!
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Dózsa György Kollégium

A CEGLÉDI DÓZSA GYÖRGY Kollégium a város szívében helyezkedik el. A város összes
középiskolája, valamint a busz és a vasútállomás is pár perc sétával elérhető épületünktől. 1974 óta nyújtunk otthont a közeli és
távolabbi vidékekről érkező diákoknak. Szobáink 3 ágyasak, előterükben beépített szekrény és mosdó található. Emeletenként vizesblokk, két tanuló, illetve tv szoba és teakonyha áll a diákok rendelkezésére. A földszinten
található az étterem. Napi 3-szori étkezést
biztosítunk az itt lakóknak. A tanulást korrepetáló tanárok is segítik, az SNI tanulók felkészülését gyógypedagógus szakember is támogatja. A diákok lelki támogatására iskolai
szociális segítő is rendelkezésre áll. Kollégiumunkban jól felszerelt könyvtár is megtalálható, ahol minden feltétel biztosított a nyugodt
és alapos felkészüléshez. Könyvtári állományunk közel 7ooo kötetes, folyóiratok, számítógépek és internet segíti a diákok tanulását.

A diákok szabadidejükben különféle szakköri
és sportfoglalkozásokon is részt vehetnek,
használhatják a kollégium kondi-termét.
A Diákönkormányzat közreműködésével
hangulatos közös kollégiumi programokat,
kirándulásokat szervezünk. Arra törekszünk, hogy a kollégisták második otthonuknak érezzék intézményünket.
Várunk:
• ha fárasztó vagy körülményes a bejárás,
• ha szereted a közösségi életet,
• ha segítségre van szükséged a tanulásban.
Bővebb tájékoztatás és a kollégiumi életet
bemutató képek találhatóak honlapunkon:
www.dozsakollegium. hu

Elérhetőségeink
Címünk: 2700 Cegléd,
Rákóczi út 54-56.
Tel.: 53/500-506; 30/578 41 51
e-mail: dozsagyorgy.cegled@cegleditk.hu

Személyesen is érdeklődhetsz, várunk szeretettel intézményünkben!
A 2021/2022-as tanévre új kollégisták je-

lentkezését a középiskolai felvételt követően várjuk!
DÓZSA GYÖRGY KOLLÉGIUM
NAGYKŐRÖSI TAGINTÉZMÉNYE

INTÉZMÉNYÜNK A NAGYKŐRÖS, Ceglédi út
2. sz. alatt működik. Várjuk azokat az elsősorban külterületen élő gyermekeket, akiknek szülei nem tudják biztosítani a mindennapos iskolába járásukat, és a gyermek valamely nagykőrösi általános iskola beírt tanulója. Hétfőtől péntekig nyújtunk a gyermekek számára ellátást kulturált, családias környezetben. Intézményünkben négy kollégiumi nevelő és három pedagógiai asszisztens
biztosítja a gyermekek felügyeletét.
Napirendünk szerint reggel 6 órakor ébresztünk s kísérjük tanulóinkat reggelizni, és felügyelettel mennek az egyes iskolákba. Délután, a napközit követően 15.00-16.00 óra között érkeznek vissza a kollégiumba. A tanulásban lemaradtak számára a nevelők és egy
gyógypedagógus korrepetáláson és fejlesztő
foglalkozások keretében nyújt segítséget.
A gyermekek számára rendelkezésre áll
12 számítógép, a kollégium területén
wifi, több tucat társasjáték, az udvaron van lehetőségük a sportjátékokra, közkedvelt játék a csocsó s az
asztalitenisz. Az egyéni igényeket
három szakkör és sportfoglalkozások
is biztosítják. Szobáink 3-5 ágyasok, öt
fürdő áll a gyermekek rendelkezésére, a
lány-fiú hálók egymástól elszeparáltak. A
gyerekek szeretnek ebben a közösségben élni, számukra kiegyensúlyozott, családias

hétköznapokat biztosítunk. De adunk lehetőséget a szülőknek, hogy hét közben is látogathassák gyermeküket, törekszünk a szülő-gyermek kapcsolat erősítésére.
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Az érdeklődő szülőket-gyermekeket szeretettel várjuk előzetesen is egy bemutatkozó sétára az intézménybe.
Kollégiumunk folyamatosan biztosít felvételt, de elsősorban az általános iskolai
beiratkozással egy időben várjuk az új jelentkezőket!

Ceglédi Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola

A BÁZISINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDŐ Ceglédi
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
Pest Megye egyik legnagyobb zeneiskolája.
Tanulói létszáma 654 fő. A beiratkozó növendékeknek sokféle hangszertanulásra adódik lehetősége: zongora, gitár, hegedű, cselló, ütő, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon,
trombita, kürt, harsona, tuba és magánének.
Ügyesebb növendékeinknek lehetőségük
van, hogy kamarazenei oktatásban részesüljenek, vagy emelt óraszámban tanulják kedvelt zenei tantárgyukat, illetve a
zenei pályára felkészülhessenek.
Intézményünk hangszerállománya megyei szinten is kiemelkedő, rendelkezünk megfelelő
mennyiségű tanulói és mester
hangszerekkel. Az iskolánkba beiratkozott növendékek egyéni
hangszeres főtárgy órán vehetnek
részt, és szolfézs órán tanulhatják
a zenei-elméleti ismereteket. A
legkisebbeknek játékos tanítással
indítjuk el a zene világával való
ismerkedést. A gyermekdalokon
keresztül fejlesztjük hallás és ritmusérzéküket, amely koruknak
megfelelően sok-sok mozgással
és játékkal történik. A zenei előképzőt már általános iskola 1.

osztályától indítjuk. Megfelelő csoportlétszám
összejövetele esetén, zenetanáraink kijárnak
az általános iskolákba megtartani a szolfézsórákat. A kiemelkedő képességű és szorgalmas növendékeinknek lehetőségük van részt
venni különböző kiírt tanulmányi versenyeken, valamint tehetségkutató versenyeken. A
mese világával is összekapcsolt hangszerbemutató zenei előadásunkat reményeink szerint
május végén tartjuk, a felvételi alkalmassági
vizsgák pedig június első hetében lesznek.
Iskolánk szeretettel várja azokat a zenét tanulni vágyó fiatalokat, akik szívesen foglalkoznának a zene alapos megismerésével, a
zenében való jártasság elsajátításával.
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Élménysuli
„Legyen élmény a tanulás!”

A CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY Általános Iskola
az idei tanévben már második alkalommal nyerte el az Élményisuli címet. Iskolánk két éve
csatlakozott a KAPOCS-Iskolahálózathoz, a
Komplex Alapprogrammal egy új, élménypedagógiára épülő oktatási rendszer alakult ki az intézményben. Ennek lényege, hogy a gyerekek
együtt dolgozva, egymást segítve sajátítják el az
alapvető kompetenciákat.
Intézményünkben jelenleg évfolyamonként két
párhuzamos osztályban
folyik oktatás. Az idegen
nyelvet 1. osztályban kezdik tanulni a gyerekek, a
német és angol nyelvek
közül választhatnak. Az
iskola felszereltsége jó,
minden osztályteremben
projektor, számítógép segíti az élményekre épülő
tanítást, emellett laptopok
és tabletek is rendelkezésünkre állnak, melyeket a
tanítási órákon rendszere-

sen használunk, ezzel is fejlesztve tanulóink
digitális kompetenciáját.
Az iskola folyamatosan fejlődik, újszerű
módszerekkel, programokkal próbáljuk tanulóinkat felkészíteni a középiskolai évekre.
Az idei tanévben indult el a „Tanítsunk
Magyarországért!” program, melynek keretében 7. évfolyamos tanulóinkat az ELTE
diákjai mentorálják.
Célunk a jövőben is, hogy tanulóinkat a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve élményalapú tudáshoz juttassuk.

Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola

ISKOLÁNK 138 ÉVES MÚLTRA TEKINT VISSZA,
2000 óta viseli Gróf Széchenyi István nevét.
Tárgyi feltételekben az elmúlt 15
évben
legnagyobb változást a
tornaterem, az informatikai labor
megépítése és az
energetikai felújítás
jelentette.
Rendelkezünk
modern oktatást
segítő digitális
eszközökkel. Si-

keres pályázatoknak köszönhetően sok oktató
játékkal is rendelkezünk. Tapasztalt, sok éves
gyakorlattal rendelkező, folyamatos szakmai
képzéseken résztvevő tantestület
oktatja a diákságot. Kiemelten
kezeljük a tehetséggondozást. Elképzeléseinket a
Nemzeti Tehetség Program is
több alkalommal

támogatta. Sok tanulónk jutott már tovább
megyei és országos versenyek döntőjébe és
onnan dobogós hellyel tértek vissza. A 7-8.
osztályos tanulók számára középiskolai előkészítő foglalkozásokat szervezünk. 2018-ban
bevezetésre került iskolánkban a Komplex
Alapprogram. Ezáltal hangsúlyozottan megjelennek a differenciált oktatási módszerek, a
délutáni órákon az alprogrami foglalkozások
keretében művészeti ismeretekkel, logikai játékokkal, digitális eszközökkel, módszerekkel
ismerkednek meg a tanulók. Intézményünk
két tanévben is elnyerte az Élménysuli címet,
az Eszterházy Károly Egyetem szakmai díját.

Törteli Szent István Király
Általános Iskola

ISKOLÁNK A TELEPÜLÉS KÖZPONTJÁBAN helyezkedik el. A nevelő-oktató munka két különálló, egy udvarban lévő épületben folyik.
A főépület egyike a Klebelsberg-iskoláknak,
ami 1929-ben épült. Sportcsarnok és műfüves labdarúgó pálya is rendelkezésünkre áll.
Az elmúlt években épületeink megszépültek, energetikai felújításon estek át.
Színes, otthonos,
tanulóbarát osztálytermekben
fogadjuk a diákokat.
A Komplex Alapprogram sikeres bevezetése és
megvalósítása
eredményeként
iskolánk a 20202021-es tanévtől
a KAPOCS-iskolahálózat partnerintézménye lett.
Intézményünkben az SNI és HHH tanulók
nevelése-oktatása integrált keretek között folyik. 1. osztálytól tanulhatnak a diákok angol
nyelvet.
A felzárkóztatást és tehetséggondozást csoportbontással segítjük. Nagy hangsúlyt kap
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További pedagógiai innovációk: Tanulásmódszertani órák 5. és 6. évfolyamon; Szivacskézilabda oktatása; Művészeti oktatás
(zene, néptánc, társastánc); Boldogságóra 1-4.
évfolyamon; Kölyökatlétika 1-4. évfolyamon
Szabadidős programok
• Őszi, téli és tavaszi hegyvidéki túrák,
Határtalanul kirándulások
• Múzeumlátogatások
• Úszásoktatás Tiszakécskén
• Színház - és mozilátogatás
• Egészségnevelési hét
• Széchenyi napok
• Táboroztatás – napközis és ott alvós táborok

a kulcskompetenciák fejlesztés. „Kompetencia-délután” keretében táblás játékokkal fejlesztjük a tanulók képességeit A nevelőmunka fókuszában áll a hagyományőrzés. A
25 éves „Csodaszarvas” táborunk szolgálja
a kézműves-népi hagyományok ápolását.
„Zöld béka” programunk célja a gyermekek
környezettudatos magatartásának kialakítása. A tehetség kibontakoztatását támogatják
szakköreink, a Tetz Művészeti Iskola tanszaki órái (grafika, hegedű, zongora, néptánc). A mozgáskultúra fejlesztését modernés társastánc foglalkozásokkal
biztosítjuk. Iskolánk
irodalmi
színpada, énekkara, tánccsoportjai rendszeres fellépői a
községi-és iskolai ünnepségeknek. Tanulóink a
Suli-gálán mutathatják be tehetségüket. A szabadidős programok széles választékát nyújtjuk. Nyáron Erzsébet táborokat, úszótábort szervezünk diákjainknak.
2019-ben elnyertük az Örökös Boldog Iskola címet.
RADICSNÉ SÁFRÁN ERIKA intézményvezető
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Somogyi Imre
Általános Iskola

ISKOLÁNK MÁR CSAKNEM 200 ÉVES múltra
tekinthet vissza, 1975-től viseli az abonyi
születésű Kossuth-díjas Somogyi Imre nevét.
Iskolánkban az oktatás öt telephelyen történik. A város központjában elhelyezkedő, úgynevezett központi
épületben elsősorban felsős diákjaink tanulnak.
Az iskolához tartozik továbbá az
Abonyi Lajos
úti-, a Radák úti-,
a Kálvin úti- és a
Csillag
Zsigmond úti iskolaegység, ahol főként alsó tagozatos gyermekeink képzése folyik.
Térségünkben iskolánk egyedi arculatát az
1981-ben bevezetett emelt óraszámú testnevelés tagozat biztosítja, mely 1996-ban iskolaotthonos-, 2003-ban emelt óraszámú
matematika-informatika oktatással bővült.
Az emelt szintű képzés évfolyamonként 1-1
osztályban történik. 2018 márciusa óta a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által akkreditált kiváló tehetségponttá nyilvánították intézményünket.

A munkaközösségek összefogásával valósítjuk meg az esetenként egész intézményt
érintő feladatokat, programokat. Ilyen események például a Határtalanul pályázat,
Tornaünnepély, Öko-Jam projektnap, Iskolába hívogató, Karácsonyi ünnep, Tavaszi
Zsongás, Egészségmegőrző és Sportnap.
Rendszeresen tartunk fogadóórákat, szülői értekezleteket, szükség esetén családlátogatásokat.
Munkánk szorosan összefonódik a
helyi óvodák, iskolák, Művelődési
Ház és Könyvtár,
a
Családsegítő
Szolgálat, a helyi
egészségügyi alapellátásban dolgozó
orvosok, védőnők,
Nevelési Tanácsadók, iskolarendőr, helyi sportegyesületek működésével.
Elérhetőségek:
Cím: 2740 Abony Szelei út 1.
Tel./Fax: 53/360-031
E-mail:
somogyiimre.abony@cegleditk.hu
Honlap:
http://www.somogyi-abony.sulinet.hu
Intézményvezető:
Kazinczyné Juhász Ildikó

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2740 Abony, Kálvin János utca 11.

INTÉZMÉNYÜNK TÖBB MINT SZÁZ ÉVES múltra tekint vissza. Az első tanév 1902-ben indult, 1953 óta Gyulai Gaál Miklós honvédtábornok nevét viseli az iskola.
A nagy múltú zenei tagozat 1957-ben indult,
öt évvel az ország első falusi zeneiskolája, a
Bihari János Zeneiskola alapítása után. Az
ének-zenei tagozat és a két intézmény

együttműködésének megújításra a furulyatanítást integráltuk az alsó tagozat tantervébe.
2020 szeptemberétől az idegen nyelvi ismeretek elsajátítását 1. osztálytól kezdődően
készségtárgyak keretében alapozzuk meg.
Az iskolaotthonos oktatási formát 1991-ben
vezettük be. Népszerűsége a kezdetektől
fogva töretlen. A beiskolázási adatok, a ké-

pességekhez
mért tanulói teljesítmények, a
kimeneti eredmények, igazolják, hogy városunkban igény
van az iskolaotthonos oktatásra.
2002-ben művészeti képzéssel
bővítettük iskolánk tevékenységi körét. Jelenleg képző- és iparművészeti ágban, szobrászat tanszakon folyik alapfokú mű-

Bihari János Alapfokú
Művészeti Iskola

KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY

A BIHARI JÁNOS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI Iskolának meghatározó szerepe volt és van
Abony város művészeti-szellemi életében.
Az abonyi Bihari
János Zeneiskola
1952-ben az ország első falusi
zeneiskolájaként
nyitotta meg a
kapuját a tanulni
vágyók előtt. Jelenleg 14 tanszakon (zongora,
hegedű, gordonka, gitár, furulya,
fuvola, klarinét,
trombita, harsona tenor-tuba, kürt, ütő, szolfézs-zeneelmélet, magánének) foglalkoznak
a gyermekek művészi képzésével, nevelésével. Az intézményben nagy múltú kiváló zenekarok és kamara csoportok működnek.
A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola
feladata az alapfokú művészetoktatás, a zeneművészet oktatása. A művészetoktatás lehető-
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vészeti képzés.
Kiemelt figyelmet fordítunk a
tehetséggondozásra. A tehetséggondozás elsősorban a versenyekre való felkészítésben nyilvánul meg, de
különféle szabadidős tevékenységeink, színvonalas néphagyományőrző szakköreink segítik
felfedezni a gyermekekben rejlő tehetséget.
vé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. A nevelőtestület a hangszeres tudás elsajátítása mellett a gyermek teljes körű fejlesztésére és olyan közeg megteremtésére törekszik, amelyben a zene szeretete természetes,
hozzájárulva ezzel a harmonikus, érzelem
gazdag személyiség kialakulásához. Az intézmény mindennapjait meghatározó elvek,
módszerek és az itt oktató pedagógusok elkötelezettsége biztosítja a hatékony
ízlés- és emberformáló
tevékenységet, a művészetek szeretete
által boldogabbá
váló generáció
felnevelését.

Elérhetőségek:
Cím: 2740 Abony, Kálvin János utca 1.
Tel/fax: 53/360-931, 53/360-037, 53/562-183
E-mail: bihari.zeneiskola@pr.hu
Honlap: http://www.bihari.abony.hu/
Facebook:
https://www.facebook.com/bihari.zeneiskola
Intézményvezető: Bakosné Kocsi Judit
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Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

INTÉZMÉNYÜNK AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN,
Nagykőrösön található. Óvodánk és általános iskolánk a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai nevelését-oktatását
biztosítja. Súlyos
és halmozottan
sérült tanulóink
nevelése-oktatása egyéni fejlesztés keretei
között
zajlik.
Utazó gyógypedagógusi hálózatunk, Nagykőrös
többségi általános iskoláiban
integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű gyermekeknek nyújt speciális támogatást. Intézményünk jól megközelíthető helyen a város
központjában áll. Parkosított udvarunkban
kettő sportpálya és kettő játszótér került kialakításra külön az óvodásaink és az iskolásaink részére. Munkánk során kiemelt cél,
hogy az egyéni képességek tükrében a lehető legmagasabb szintre juttassuk tanulóinkat
az önellátás, önállóság területén, valamint
használható tudással, egyetemes emberi értékekkel felruházva hagyják el iskolánkat.

Nagykőrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola

A NAGYKŐRÖSI KOSSUTH LAJOS Általános
Iskola 164 éve áll az oktatás szolgálatában.
Az 1857-ben épült Erzsébet-szárny modern
iskolaépülettel egészült ki 30 évvel ezelőtt,
mely a kor követelményeinek maximálisan
megfelel. Tornacsarnok, konditerem, számítógépekkel felszerelt osztálytermek várják a
tanulókat. Az elmúlt években jól felszerelt

Óvodánk egy vegyes csoporttal működik,
míg az iskolánkban külön osztályokban tanulnak a tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott gyermekek. Autista tanulóink
további
egyéni rehabilitációs ellátásban
részesülnek.
Gyermekeinknek
számos programot szervezünk,
szakkörök széles
kínálatával, sportolási, versenyzési lehetőségekkel
segítjük az egyéni képességek kibontakozását. Szeretettel várunk minden
olyan sajátos nevelési igényű óvodás és iskoláskorú gyermeket, akik egy összetartó, vidám közösség tagjai szeretnének lenni.
Elérhetőségeink:
Dalmady Győző EGYMI
2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 3.
Tel.: 06-30-510-8182
E-mail:
dalmadygyozo.nagykoros@cegleditk.hu
Honlap: https://dalmadyiskola.hu/

informatikateremmel, nyelvi tanteremmel
gazdagodott az intézmény. Az udvaron a
szülői közösség támogatásával épült pihenőpark, játszótér várja a gyerekeket. Az intézményben magas szintű hazafias nevelés folyik, melynek alapja a másodikosok iskolapolgárrá fogadása. A Kossuth iskola városszerte ismert színvonalas ünnepségeiről,
megemlékezéseiről. Az iskola közössége
Nagykőrös Város programjainak aktív résztvevője. A Kossuth Lajos Általános Iskola által szervezett komplex tanulmányi versenyek
országszerte elismertek. Ezáltal évente több
száz tehetséges diáknak biztosít megmérette-
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tési lehetőséget, ad élményt. Gazdag sportélet zajlik az iskolában. Büszkék vagyunk
tornász lányainkra, judosainkra. Tehetséges
diákjaink egyesületekben is sportolnak, táncolnak. Magasabb óraszámban idegen nyelvet tanulnak a gyerekek már elsős koruktól
kezdve. Versenyeredményeink azt mutatják,
jó úton haladunk. A pandémia előtt évente
70-80 diákunk ért el országos, megyei, tankerületi szintű megmérettetéseken dobogós
helyezést. Ez a tanulói létszámunk negyede.
Az iskola innovatív nevelőtestülete, szülői
közössége, dinamikusan fejlődő eszközparkja garancia a töretlen fejlődésre.

legnépesebb alapfokú nevelési-oktatási intézménye. A nevelő-oktató munkát a
2020/2021. tanévben 24 tanuló és 15 napközis csoportban szervezzük. Az átlagos osztálylétszám 20-22 fő/osztály. A tanulók
80%-a veszi igénybe az iskolai étkezést. Az
iskolában széleskörű, sokszínű tanórán kívüli tevékenységrendszer, foglalkoztatási lehetőség működik.

Nagykőrösi Petőfi Sándor
Általános Iskola

ISKOLÁNK 1952-TŐL MŰKÖDIK PETŐFI
Sándor Általános Iskolaként. 1982-ben az
iskolával közös igazgatás alá került az általános iskolai diákotthonnal és ebben az évben vettük birtokba a – jelenlegi – Vadas u.
2. szám alatti új iskolaépületet.
A Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola teljesen osztott, ének-zene, idegen nyelv
emelt szintű oktatást folytató, egyműszakos
munkarendben dolgozó, napközis ellátást is
biztosító állami fenntartású intézmény.
Beiskolázási körzete magába foglalja a városközpont egy részét, a város legnagyobb
lakótelepét, külső kerületei egy részét, sőt a
külterületi tanyavilágot is. Az iskola a város

Híresebb tanítványaink:
Rácz Zsolt vadászpilóta, Dónáth Ferenc
olimpikon, Cselóczki Tamás operaénekes,
Szeleczki Dávid, Szeleczki Ádám és Ivanics
Mátyás énekesek

A sport területén több országos bajnokunk
(judo), nemzetközi, valamint európai bajnokaink is vannak ugyanebben a sportágban.
Kosárlabdázóink III-IV-es korcsoportban kiváló eredményeket érnek el.
A „petőfis” tanulók középiskolai pályafutása,
helytállása – a visszajelzések szerint – kedvező, eredményes. Emelt szintű ének-zene osztályainkból országos hírű népdalénekeseink
vannak. 8. évfolyam végére az emelt szintű
angol nyelv oktatásában résztvevők alapfokú
nyelvvizsgát tesznek. Az idei tanévtől emelt
szintű német nyelv oktatás is bevezetésre került. 2019 szeptemberétől „Boldog Iskola”,
majd 2020 szeptemberétől „Örökös Boldog
Iskola” címet kapta meg az iskola.
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Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

A DIÁKOK MOTIVÁLÁSÁVAL, SIKERÉLMÉNYHEZ
juttatásával erősíteni kívánjuk pozitív személyiségjegyeiket, kezdeményező készségüket, kreativitásukat.
Arra törekszünk, hogy minden tanuló legyen
képes önmaga értékeinek felismerésére,
önelfogadásra,
mások megértésére, tiszteletére.
Célunk, hogy segítsük a kiemelkedő tehetségű és a
lassabban haladó
tanulókat, biztosítsuk az esélyegyenlőséget.
Közösségünkben
az értékközvetítés, hagyományőrzés és értékátadás fontos szerepet kap.
Olyan iskolai légkört igyekszünk teremteni,
ahol a gyermekek jól és biztonságban érzik
magukat. Kis iskola lévén családias, közvetlen a pedagógusok, a gyermekek és a szülők
kapcsolata. Nevelőtestületünk erősségei a
képzettség, az elkötelezettség, elhivatottság.
A gyerekek iskolánkban angol nyelvet és
informatikát már 1. osztályos koruktól tanulhatnak. Feltételeink adottak, két nyelvi
laborunk van, interaktív tábla is segít abban,
hogy még élményszerűbb legyen az angol
nyelv elsajátítása. Természetesen mi is a

legfontosabbnak a biztos anyanyelvi tudás
alapozását tartjuk. A délutáni tanórán kívüli
foglalkozások a hasznos időtöltés mellett a
tehetséggondozás színterei is. A közösséghez tartozás élményét erősíti számos rendezvényünk.

Évek óta közkedvelt „Játsszunk iskolást!”
programunk, mely az iskolakezdést könnyíti meg a leendő első osztályosoknak.2020ban, a pandémia miatt a személyes találkozás nem jöhetett létre, így online térben, interaktív formában tartottuk meg a foglalkozásokat.
Elnyertük az Örökös Boldog Iskola címet. A
Komplex Alapprogram az 1−6. évfolyamon került bevezetésre, ami a 2020/2021-es tanévben
további évfolyamokon folytatódik. 2020 szeptemberétől használjuk a Microsoft 365 rendszert,
amely egységes digitális felület, a tantermen kívüli online oktatásra is készen állunk.

Weiner Leó Zeneiskola
Alapfokú Művészeti Iskola
2750 Nagykőrös, Patay utca 19.
Telefon: 30/318-4696
E-mail: info@weinerzeneiskola.hu

ZENEISKOLÁNK -AZ 1953-BAN történő megalapítása óta – Nagykőrös város kulturális
életében mindig is jelentős szerepet töltött
be. Az elmúlt több mint hat évtized során

nagyszerű pedagógusok tanítottak itt, neveltek muzsikusokat és koncertlátogató közönséget. Szakmailag elismert oktató–nevelő munkájukat bizonyítja az az iskolánkból kikerülő mintegy 100 művész és zenei
szakember, akik segítségükkel alapozták
meg kimagasló pályájukat. Intézményünkben folyó magas színvonalon végzett műhelymunkánkat igazolja a „Magyar Művészetoktatásért” plakett intézményi díj, valamint a „Kiváló Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény” minősítés elnyerése. Iskolánk a
városunk összes oktatási intézményeinek
diákjait fogja össze, és délutáni oktatás keretében biztosítja számukra a zenetanulást.
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Tanszakaink: szolfézs, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, ütőhangszer, gitár, zongora, hegedű, brácsa, gordonka, citera, szintetizátor. Intézményünk telephelyei: Kocséron a Szent Kereszt Katolikus
Általános Iskola és Óvoda Gábor Áron
Tagiskolában, Nyársapáton a Mátyás Király Általános Iskola, Nagykőrösön az
Arany János Református Általános Iskolában, a Kossuth Lajos Általános Iskolában,
a Petőfi Sándor Általános Iskolában és a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
Szeretettel hívjuk és várjuk a zenetanulás iránt érdeklődő gyerekeket!

Interjú

Rendkívüli helyzet az oktatásban

m

Rendhagyó volt az előző és az idei tanév is az általános és középfokú oktatási intézményekben, számos kihívás elé állította a tanárokat, diákokat, szülőket és persze az oktatási szakembereket. Mi jelenti a legnagyobb kihívást a
pandémia idején a Ceglédi Tankerület számára és hogyan befolyásolja a járványügyi helyzet az idei felvételi vizsgákat – Fodor Gábor a Ceglédi Tankerület igazgatója válaszolt a kérdéseinkre.

elyek voltak a legnagyobb kihívások a tankerületben a Covid-járvánnyal összefüggésben?
- A válaszban külön kell
választani a tavaszi és az őszi járványhelyzetet. Tavasszal a tantermen kívüli digitális
oktatás megszervezése volt a fókuszban,
míg a mostani helyzetben inkább a jelenléti
oktatás megtartásának a lehetőségére törekedtünk. Tapasztalatom és a visszajelzések
alapján elmondhatom, hogy mindkét kihí-

vásnak sikerült megfelelni. A digitális munkarendre történő átállást az intézményekben
kérdőívek segítségével mértük fel. A kollégák 95%-a szerint összefogás volt tapasztalható, 85%-ukban felébresztette az innovációt és a kreativitást ez a helyzet és csak 2%uk nem bízott a váltás sikerességében. Ahol
erre szükség volt, megoldották az eszközhiányt. Ahol nem volt internet, ott postai úton
oldottuk meg a kommunikációt. Ennek az
időszaknak a legnagyobb kihívása a személyes kapcsolatok hiánya volt. Ezért fontos a
jelenlegi helyzetben, hogy – legalább az ál-

talános iskolák vonatkozásában – biztosított legyen a személyes jelenlét. Az intézmények minden nap jelentik, hogy
van-e érintett tanár, egyéb alkalmazott,
vagy diák és ennek függvényében teszünk javaslatot a munkarendre. Az intézményekkel heti rendszerességgel videokonferencia segítségével egyeztetünk,
és egy zárt Facebook csoport is segít a
folyamatos kommunikációban.
- Hogyan értékeli: a tavaly tavaszi tapasztalatokat be tudták építeni a pedagógusok a digitális oktatás terén az őszi
iskolabezárás idején? Látható-e tekintetben fejlődés, változás?
- Feltétlenül. Amiben komoly és tudatos
előrelépés történt, hogy a 40 különböző
platform helyett kettőt használ minden iskola azzal a megkötéssel, hogy egy iskolában csak egyféle platform alkalmazható. Erre a Tankerület informatikusai felkészítették az intézményeket.
- A januári felvételiket hogyan érintik a
korlátozások? Hogyan valósulnak meg
a középiskolások írásbeli és szóbeli felvételi vizsgái?
- Csak annyiban érintik a korlátozások,
amennyiben azok a biztonságot és a járványügyi előírások betartását jelentik.
A középiskolai felvételik lebonyolítása
– járványügyi szempontból – teljes
mértékben megegyezik a tavaszi írásbeli érettségi szervezésével. A Tankerület
biztosítja a fertőtlenítőszereket, maszkokat, a termeket úgy rendezik be, hogy
egy tanuló körül 1,5-2 m távolságra lehet csak a másiktól. Az épületbe lépve –
hőmérséklet-mérés után –, a teremben
is fertőtleníteni kell a kezeiket, tartaniuk kell a távolságot. Ahol megnövekedett a teremigény, ott a közeli általános
iskolákban biztosítunk ugyanilyen körülményeket.
- Mire számít, visszatérhetnek-e még a
normál oktatásra ebben a tanévben a
középiskolák? Ha nem, mire számíthatnak az érettségizők?
- Erre a választ az Operatív törzs tudja
majd megadni. Az érettségi pedig az eredeti időpontban fog lezajlani.
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Robotok az iskolákban

A CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM intézményeibe négy-négy Lego robot érkezett a
napokban. Ha vége lesz a digitális oktatásnak
és a diákok visszatérnek az iskolákba, már
ezek segítségével fejleszthetik magukat nem
csak a programozás, de a kreativitás, problémamegoldás területén is. A robotokat először
meg kell építeni, majd programot kell írni a
robotok számára. A fiatalok kreativitásán
múlik csak, hogy mire programozzák be
őket. Ilyen eszközökkel eddig a Digitális Alkotóműhelyben már találkozhattak a diákok.
Egy 25 fős osztály ilyen irányú tanórájához
elegendő készlettel vannak kiegészítve.

Támogatott tehetségek

PEST MEGYÉBŐL HAT FIATAL MŰVÉSZ és kutató
lett a győztese a MOL Tehetségtámogató Programjának, mely az idei tanévben összesen 19
millió forinttal támogatja a 10-23 év közötti tehetséges művész- és kutatójelöltek pályafutását.
Az elnyert összeget a tehetségek leginkább
hangszervásárlásra, előadásokra és tudományos
versenyekre való felkészüléshez szükséges eszközök beszerzésére, vagy egy-egy verseny útiköltségeinek támogatására fordíthatják majd.
Cegléd térségéből támogatást nyert Bartúcz
Anna, animáció kategóriában Ceglédbercelről.
Anna 2017-től animációs és élőszereplős, német
nyelvű rövidfilmeket készít. 2018-ban az egyik
animációs filmje nyert a II. Ceglédi Filmszemlén és a Szabadfogású Számítógépversenyen.
2019-2020-ban a Székely Éva megmenekülése
című animációs filmje nyert a III. Ceglédi filmszemlén és a III. Hét Domb Filmfesztiválon, díjazott lett a 26. Országos Diákfilmszemlén, a 22.
Faludi Nemzetközi Filmszemlén. A támogatásból filmtechnikai eszközöket vásárol majd.

31

a
32

Dél-Pes t meg ye

2021

Iskolái

A szakképzés változásai
Suli m elléklet

2020/2021-es tanévtől nagy változások történtek a szakképzésben.
Megszűnt az OKJ rendszer, az
új szakmajegyzékben 176-ra csökkent az alapszakmák száma.
Jó néhány régi szakképesítés eltörlésre, mások összevonásra (gépi forgácsoló + cnc gépkezelő → gépi és cnc forgácsoló) vagy átnevezésre (pincér → pincérvendégtéri szakember) kerültek. Változott
az iskolatípusok elnevezése is. A korábbi
szakgimnázium a technikum, a szakközépiskola pedig a szakképző iskola
nevet kapta. Az átalakítás következtében a kilencedik évfolyamon megteremtődött az átjárás
lehetősége a két iskolatípus között, mert az első évfolyamban
mindkét képzési formában kizárólag ágazati alapoktatás zajlik.
További újdonság, hogy minden
szakképzésbe újonnan belépő tanuló, függetlenül a választott szakmától, ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmény függvényében változik.
A technikum érettségi bizonyítvány és egyben technikusi oklevél megszerzésére irányuló képzési forma. A tanulók a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek. A diákok négy kötelező közismereti tárgyból
érettségiznek, melyek közül több tantárgyból
előrehozott vizsgát is tehetnek a 12. évfolyam
végén. Bizonyítványuk a 13. év végén esedékes technikusi szakképesítés szakmai vizsgájával egészül ki, ez lesz az ötödik érettségi
tárgy, így a tanulmányaik végén, a sikeres
vizsgát követően érettségi bizonyítványt és
technikusi oklevelet is kapnak a tanulók. A
nyelvvizsga megszerzésére szintén adott a lehetőség, hiszen ugyanolyan összóraszámban
történik a nyelvtanulás, mint a gimnáziumban, de itt egy nyelvből. A technikum képzé-

si ideje tehát összességében 5 tanév.
A szakképző iskola első évében a képzés
helyszíne az iskola és az iskolai tanműhely.
A tanulók a 9. évfolyamot követő sikeres
ágazati alapvizsga megszerzésével folytathatják tanulmányaikat a duális képzésben.
Ennek szellemében a tanulók kikerülnek a
vállalatokhoz, vállalkozókhoz, ahol a szakma
elsajátítása döntő mértékben történik. Az
utolsó tanévet kivéve minden évfolyamon
összefüggő nyári gyakorlatot kell teljesíteni,
amely maradéktalan letöltése feltétel a magasabb évfolyamba lépésnek. A 11.
évfolyam végén esedékes szakmai vizsga sikeres letétele esetén
a szakképesítés megszerzése mellett megnyílik a lehetőség a tanulmányok folytatására, amit további két tanév után az érettségi vizsga és az érettségi bizonyítvány
zárhat le. Ebben az esetben a tanulónak négy kötelező közismereti vizsgatárgyból kell érettségi vizsgát tenni, az ötödik
vizsgatárgy a már korábban teljesített szakmai vizsga. A szakképző iskola képzési időtartama tehát összességében 3+2 tanév.
A pályaválasztás előtt álló általános iskolás
tanulók és szüleik középiskoláink szakmakínálatáról és az új szakképzési rendszerről
részletes tájékoztatást találhatnak az online
nyílt napok elnevezésű aloldalunkon:
https://ceglediszc.hu/online-nyilt-nap/.
Iskoláink továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a felnőttként tanulni vágyók képzésére,
ezért igényeikhez igazodva, délutáni óra leosztással szakmai oktatást szervezünk. Az új
szakmajegyzékben szereplő szakmák közül
akár kettőt ingyenesen tanulhatnak a hozzánk jelentkezők. Aktuális képzési kínálatunk megtalálható a honlapunkon:
https://ceglediszc.hu/felnottoktatas/.
BUNCSÁK GÁBOR Ceglédi SZC főigazgató
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Bemutatkozik a Közgáz

„Az oktatás értéke egy iskolában nem a sok tényanyag megtanulása,
hanem agytréning, ami megtanít úgy gondolkodni valamiről,
ahogy azt a könyvekből nem lehet megtanulni.” (Albert Einstein)

skolánk – a CSZC Közgazdasági és
Informatikai Technikum – a Ceglédi
Szakképzési Centrum intézménye,
ezért legszorosabb szakmai kapcsolataink természetesen a központtal és a
másik 5 iskolával vannak.
A személyiségfejlesztést a szakmailag
és módszertanilag jól felkészült pedagógusok irányítják, akik munkájukban támogatást kapnak az innovatív, változásokat naprakészen követő vezetőjüktől. A tanulói fejlesztés alapját az intézménybe bekerült diákok tanulási eredménye adja. A tanulókat az
alapfeladataik elvégzése mellett kiemelten
segítjük a továbbtanulás megvalósulására.
Felkészítjük diákjainkat ECDL-vizsgára,
nyelvvizsgára, melyeket iskolánkban is letehetnek. A közösségfejlesztés területén kiemelkedőek a tanórán kívüli közösségi
programok, amelyekbe a szülők is bekapcsolódhatnak.
A kétszintű érettségi rendszer bevezetése óta
emelt érettségi vizsgaközpont vagyunk.
Iskolánk pedagógusai rendkívül fontosnak
tartják a folyamatos megújulást, önképzést,
sok tanárunk rendelkezik több diplomával,
szakvizsgával. Szakmai kompetenciájukat az
innovatív szellemiség, a képzés és önképzés
iránti elkötelezettség és nyitottság jellemzi.

A Ceglédi Közgáz a kompetenciamérések,
az érettségi és a tanulmányi versenyek eredményei alapján 2018-ban a tisztán szakképzéssel foglakozó iskolák között Pest megyében az 1. helyet foglalta el, a kiemelkedő
pedagógiai teljesítményű iskolákat tekintve
pedig országosan a 27. helyen állt!
A Ceglédi Közgázban évfolyamonként három technikumi osztály van.
A Gazdálkodás és menedzsment ágazaton
az osztályokban pénzügyi-számviteli ügyintéző és vállalkozási ügyviteli ügyintéző,
az Informatika és távközlés ágazaton az
osztályokban szoftverfejlesztő és -tesztelő
és informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus szakma tanulható.
A Gazdálkodás és menedzsment ágazaton
angol és német nyelvű csoport is indul.
Az Informatika és távközlés ágazaton haladó angol és eddig németet tanulóknak kezdő angol csoportot indítunk.
A technikumi képzésben, mindhárom osztályban, már kilencediktől megvalósul a választott ágazat, majd 11.-től a választott
szakma tanulása.
Az 5 éves középiskolai oktatást érettségi
vizsga zárja 12. és 13. évfolyamon négy
közismereti tárgyból, közép- vagy emelt
szinten. Az ötödik érettségit a 13.-ban >>>

letett szakmai vizsga eredménye adja. Az
itteni érettségivel közgazdasági, illetve informatikai munkaköröket lehet betölteni.
A Ceglédi Közgáz egy olyan pozitív légkörű iskola, amely a közép- vagy emelt szintű
érettségire való felkészítés mellett szakmai
végzettséget is ad, és ahonnan jó eséllyel le-

m
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het jelentkezni egyetemre vagy főiskolára.
Imréné Lukácsi Ildikó igazgató
Ceglédi SZC Közgazdasági
és Informatikai Technikum
www.ckik.hu, 53/505-090
https://www.facebook.com/ckik.hu/

A Bem szakmai kínálata

inden évben nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a
lehető legkörültekintőbben
tudjuk a tanulókkal és szüleikkel megismertetni az
általunk oktatott szakmákat. 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.
A 2021/2022. tanévre technikumba és szakképző iskolába iskolázunk be tanulókat.
A technikum 5 éves, vagyis a 13. évfolyam
végén a tanulók érettségi bizonyítványt és
technikusi végzettséget igazoló oklevelet is
szerezhetnek.
A technikusi oklevél a tanulók számára
előnyt jelent a szakirányú egyetemi vagy főiskolai továbbtanulás esetén is!
A technikum 9. évfolyamára az alábbi szakmákra hirdetünk felvételt:
- elektronikai technikus,
kód: 0001
- ipari informatikai technikus, kód: 0001
- gépgyártástechnológiai technikus, 0002
- mechatronikai technikus,
kód: 0003
- fodrász,
kód: 0004
- kozmetikus technikus,
kód: 0004
- közszolgálati technikus
kód: 0005
A szakképző iskola 3 éves. A szakma megszerzését követően itt is nyitott a lehetőség
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
A szakképzésben a technikumban, és a
szakképző iskolában mindenki szakképzési ösztöndíjat kap, a tanulói juttatás a jó
eredményt 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 és interaktív szakmaismertetőnk elérhető a
http://www.bem-cegled.hu honlapon, iskolánk facebook oldalán (https://facebook.com
/bemcegled/) vagy személyesen lehet érdeklődni az 53/505 350-es telefonszámon.
FERNENGEL KATALIN igazgató
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A szakmatanulásé a jövő
Suli m elléklet

Ceglédi SZC Unghváry László
Vendéglátóipari Technikum és
Szakképző Iskola Budapesttől
70 km-re, Cegléden a városközpontban található. Tevékenységünk középpontjában a minőségi
oktató- és nevelő munka áll, mely biztosítja
tanulóink kompetenciáinak fejlesztését a
szülők, a munkáltatók és a munkaerőpiac elvárásainak megfelelően.
Iskolánk két tagozaton kínálja képzéseit:
A technikumi tagozaton a kereskedelem
ágazat és turizmus-vendéglátás ágazatban
is 5 éves képzésben tanulhatnak nálunk a diákok közismereti és szakmai tantárgyakat. A
négy kötelező közismereti tárgyból tesznek
érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik
érettségi tárgy. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap a tanuló, – kézhez kapja az érettségi bizonyítványát és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban
megszerzett tudás megteremti a lehetőségét
annak, hogy a jó eredménnyel végzettek a
szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak a felsőoktatásban azonos ágazaton belül.
A másik tagozaton, a szakképző iskolában
három év alatt szerezhető szakmai végzettség. Egy osztályban kereskedelmi értékesítőket képzünk, a vendéglátó szakmákban 1-1
cukrász, pincér-vendégtéri szakember és
szakács osztályt indítunk.
Az első év ágazati ismereteket adó képzés,
az azt követő két évben duális képzés folyik,
elsősorban munkaszerződés keretén belül. A
végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére is.
Jól felszerelt tanműhelyekben, tankonyhában, tanétteremben mester szakoktatóktól sa-

játíthatják el diákjaink a szakmai alapokat,
majd munkaszerződéssel folytathatják a gyakorlatukat külső munkahelyeken. Iskolánk
mintegy 50 kereskedelmi és vendéglátó-egységgel áll kapcsolatban, ahol élőmunkában
tapasztalhatják meg a szakmák követelményeit, valamint a szakma iránt elkötelezetteknek ismét lehetőségük lesz külföldi szakmai gyakorlatokon való részvételre is, ahol a
szakmai tudásuk mellett az idegennyelvi tudásukat is magasabb szintre emelhetik.
Több évtizedes hagyomány, hogy diákjaink
szép sikereket érve el öregbítik iskolánk hírnevét a gyakorlatorientált megmérettetéseken, az országos szakmai tanulmányi versenyeken.
Iskolánk diákönkormányzata színes és változatos programokat kínál tanulóink számára, a sportolni vágyó diákoknak lehetőségük
van többféle sportágban sportversenyeken
részt venni. Évről-évre bekapcsolódunk a
városi rendezvények lebonyolításába, akár
színvonalas ünnepi műsorról, akár a rendezvények vendéglátós tanulóink által történő
lebonyolításáról legyen szó.
Az érdeklődők további információkat szerezhetnek az alábbi elérhetőségeken:
http://www.cegledikersuli.hu
https://www.facebook.com/cegledikersuli
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Szakmák a nagykőrösi Toldiban
Suli m elléklet

Iskolánkat a ma Közép-magyarországi ASzC Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium néven működő oktatási intézményt 67 éve a Nagykőrösi Konzervgyár szakember utánpótlása céljából alapították. 1971-ben költözött
az iskola a jelenlegi épületegyüttesbe, ahol
egy telephelyen találhatók az elméleti tantermek, a tanműhelyek, a kertészet, a kollégium, az ebédlő (saját konyhával), a sportcsarnok és a sportpálya. Alapvetően országos beiskolázású szakképző intézmény, de
fő beiskolázási körzetünk: városunk, Pest,
Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megye és az ország Dunától keletre eső települései. Tanulólétszámunk az utóbbi tíz évben
600-900 fő körüli. Távollakó tanulóink számára az iskolával egybeépült kollégiumban
ingyenes férőhelyet biztosítunk, ahol 2-3 fős
szobákban kapnak elhelyezést.
Képzéseink eredetileg az agrárágazathoz
kapcsolódnak, de akad egy kivétel is! Az 5
éves technikusképzések mellett érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek 2 éves képzésekre is lehet jelentkezni. A szakmai gyakorlatok megvalósításához saját tanműhelylyel rendelkezünk mindegyik képzésünk tekintetében. Kiemelt feladatnak tekintjük az

idegen nyelv és az informatika oktatását, valamint a munkaerőpiac oldaláról jelentkező
igényeknek való megfelelést. Tehetséges tanulóinknak szakkörökön biztosítjuk a képességfejlesztést, segítjük a rászorulókat felzárkóztató foglalkozások tartásával. Az
Erasmus Plus program keretében tanulóink
külföldön is teljesíthetik nyári gyakorlatukat. Iskolánk ECDL vizsgaközpont, de érettségizőink utazás és turizmus fakultációt is
választhatnak.

Képzési területeink:
TECHNIKUM (5 ÉV):
Élelmiszeripar ágazat
 sütő- és cukrászipari technikus
 élelmiszer-ellenőrzési technikus
 élelmiszeripari gépésztechnikus
 tartósítóipari technikus
Mezőgazdaság és erdészet ágazat
 kertésztechnikus
SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 ÉV):
Élelmiszeripar ágazat
 pék
 pék-cukrász
 élelmiszeripari gépkezelő
 tartósítóipari termékkészítő
Turizmus-vendéglátás ágazat
 cukrász
Mezőgazdaság és erdészet ágazat
 kertész
Érettségire történő felkészítés:
 + 2 év a szakmai bizonyítvány megszerzése után
Elérhetőségek:
Közép-magyarországi ASzC
Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.
web: www.toldi-nk.sulinet.hu
Fenntartó: Agrárminisztérium
Oktatási azonosító: 035269
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Cegléd

Két kerékpárút épült
Cegléden

MINTEGY 200 MILLIÓ FORINT ÁLLAMI támogatásból két új kerékpárút épült meg
Cegléden. A fejlesztés során a Pesti út és a
Külső-Kátai út mellett létesült, a meglévő
kerékpárút hálózat bővítéseként összesen
közel 2 kilométer hosszban.
Eddig a Külső-Kátai úton 2x1 sávos kerékpárút haladt a vasúti átkelőig. A most
megvalósult szakasz a már meglévő kerékpárút folytatása az ipari parkig. A kerékpárút a vasúti átkelő után egyoldali
1,25 méter széles, kétirányú kerékpárút-

ban folytatódik a Xylem gyártelepéig,
ahol újra egyesül a két irány. Innen egyoldali 2,2 méter szélességben, kétirányú kerékpárútban folytatódik összesen mintegy
1400 méter hosszban.
A másik megépült szakasz a Pesti út melletti kerékpárút folytatásaként a Csíkos széltől
az Aldi Áruházig tart, egyoldali, kétirányú
önálló nyomvonalon. A főút burkolatától elválasztva, a kiemelt szegély mellett megépült szakasz közel 500 méter hosszan, 2
méter szélességben és fél méter kétoldali
padkával valósult meg. A beruházás során
mindkét fejlesztési terület esetében kialakították a csapadékvíz elvezetést illetve a már
meglévő árkokat is rendbe tették.

ÜZEMBE HELYEZTÉK AZ IPARTELEPRE vezető Külső-Kátai úton a közvilágítást, melynek
köszönhetően a kerékpárral vagy gyalogosan való közlekedés és több száz ember
munkába jutása vált sok év után végre biztonságossá.

Sárik Péter
az Év jazz zenésze

A FONOGRAM - MAGYAR ZENEI DÍJAS Sárik
Péter számára kellemes meglepetéssel indult
2021. Lezárult ugyanis a magyarjazz.hu „Az
év jazz-zenésze” közönségszavazása, melyben két kategóriában is – Az év jazz-zongoristája és Az év jazz-billentyűse, orgonistája
– ő lett az első.
„Közel sem gondolom magam a legjobb zongoristának vagy billentyűsnek, ez ráadásul
soha nem is lesz mérhető, de mivel a közönségszavazás leginkább a szimpátiáról és szeretetről szól, ezért nagyon értékes számomra.
Remélem, hamarosan megint 'rendes', limit
és maszk nélküli, telt házas koncerteken találkozhatunk!” – írta közösségi oldalán.

Betlehemi láng Cegléden

GÖDÖLLŐN VETTÉK ÁT A CEGLÉDI Kossuth
Művelődési Központ munkatársai a béke
lángját. A ceglédiek otthonukba is elvihették
a betlehemi békeláng fényeit, amelyet az ünnepek előtt a Katolikus Templom miséin lehetett átvenni.
A Betlehemi láng története a 11. századig
nyúlik vissza, mikor Firenzéből fiatal lova-
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melyben köszönetet mondanak mindenkinek,
aki „szeretett és felejthetetlen Mellár József
barátunk, kollégánk felkutatásában bármilyen
módon részt vett, megosztással, pozitív gondolatokkal segítette a keresők munkáját és támogatta a családot. Sajnos el kell fogadnunk,
hogy József többé már nem lehet velünk. Mellár Józsefet a Ceglédi Közös Önkormányzati
Hivatal saját halottjának tekinti. Drága emlékét örökké megőrizzük.” – szól a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal közleménye.
gok csoportja Jeruzsálembe ment. Azzal a
céllal, hogy a reményt jelképező békelángot
elhozzák városuk lakosainak. Idén egy osztrák cserkészlány adta át a betlehemi békelángot a Magyar Cserkészszövetség tagjainak a hegyeshalmi határátkelőhelyen 2020.
december 13-án.

Holtan találták

VÁCON TALÁLTAK RÁ HOLTAN A TÉRSÉGBEN
több településen napokig keresett Mellár
Józsefre, a Ceglédi Önkormányzati Hivatal
munkatársára. Az 55 éves férfit sokan ismerték, mert anyakönyvvezető volt a hivatalnál
és melegszívű, segítőkész ember volt, de
mentális betegséggel küzdött. Háziorvosához
indult december 17én, de ott
már nem
járt és nem
is
adott
életjelet
magáról. A
család
minden lehetséges
fórumon
kereste és
felkutatására 100.000 Ft nyomravezetői jutalmat is
felajánlottak, de sajnos élve már került elő.
Január 13-án a ceglédi Református Öregtemetőben helyezték örök nyugalomra.
Cegléd Város Önkormányzata közleményt juttatott el a helyi sajtóhoz a család kérésére,

Cegléd-maszk

CEGLÉD CÍMERREL ELLÁTOTT MASZKOKAT
ajándékozott az AFK munkaruházati Kft. a
ceglédi önkormányzatnak. „Egységes megjelenésünk érdekében kaptuk, minden testületi
tag pártállásra tekintet nélkül.” – osztotta meg
Ferenczi Norbert önkormányzati képviselő.

Hulladéklerakó felszámolás pályázatból

ILLEGÁLIS HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSÁRA NYERT
12 millió forintot Cegléd városa a Belügyminisztérium pályázata révén. A forrásból az önkormányzati telkekről és közterületekről szállítják majd el az illegálisan elhelyezett szemetet. „A hulladék becsült mennyisége összesen
372 köbméter, de ez nem mérvadó, miután
egyrészt az elszállításig keletkezhet is még,
másrészt az ártalmatlanítóban nem köbméter,
hanem súly alapján kell megfizetnünk az ártalmatlanítás költségét.” – számolt be Földi
Áron önkormányzati képviselő.
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Abony

Adomány a ceglédi
mentősöknek

A NAPOKBAN PETŐ ZSOLT ABONY polgármestere és Szeles Péter a MindigBútor tulajdonosa
látogatást tett a Ceglédi Mentőállomáson. Pető
Zsolt polgármester elmondta, hogy az abonyi
önkormányzat mindent megtesz, hogy támogassa a járványügyi védekezésben résztvevőket.
„A Ceglédi Mentőállomáson történt látogatás

Vörös kód Abonyban

A KÖZELGŐ HIDEG IDŐJÁRÁS MIATT január
12-én ülésezett Abonyban a tavaly alakult
Vörös Kód Bizottság, melynek feladata a
nehéz élethelyzetben lévő lakosok segítése
az extrém hideg időszakban. Az ülésen
egyeztettek a Polgármesteri Hivatal, a rendőrség, a Családsegítő Szolgálat, az
ABOKOM Nonprofit Kft. munkatársai. –
számolt be az abony.hu.
Pető Zsolt polgármester a megbeszélésen kérte munkatársai azonnali intézkedését, amenynyiben egy helyi lakos krízishelyzetbe kerül,
az extrém hideg miatt. A jelzőrendszer hét
végékén is működik, melynek fontos alappillére a Humán Szolgáltató Központ. Deákné
Orosz Zsuzsanna kiemelte a családtagok szerepét a krízishelyzetben, és egyben kérte,
hogy a hozzátartozók fokozottan figyeljenek,
gondoskodjanak, vigyázzanak szeretteikre a

apropóját az adja, hogy a mentőápolók elhelyezésére szolgáló pihenőhelyiségbe egy kanapé beszerzésében nyújtott segítséget a város, illetve mellénk állt Szeles Péter a
MindigBútor tulajdonosa. Így a város és Péter
segítségének köszönhetően egy új ülőgarnitúrát kaptak a pihenőhelyiségbe a Ceglédi Mentőszolgálat munkatársai.” – számolt be Pető
Zsolt az abony.hu-nak. A mentősök további
támogatásra is számíthatnak Abonytól, mert
egy tárolószekrény beszerzését is magukra
vállalták a mentőállomásra. A látogatás során
Pető Zsolt abonyi mentőskollégával is beszélgetett és megköszönte a mentősök kitartó önfeláldozó munkáját. A Ceglédi Mentőállomás
munkatársai közösségi oldalukon köszönték
meg az Abonyból érkezett segítséget.
szélsőségesen hideg időjárási körülmények
közt. Gáspár Csaba, az ABOKOM Nonprofit
Kft. ügyvezetője elmondta, hogy rendelkezésre áll a cég telephelyén megfelelő menynyiségben tűzifa, melyet akár hét végén is kiszállítanak azoknak, akiknek nincsen mivel
fűteniük. A Vörös kód Bizottság tagjai kérik,
hogy aki bajban van az extrém hideg miatt és
segítségre szorul, vagy tudnak ilyen személyről, hívják a Családsegítő Szolgálatot a következő telefonszámon: 70/386 66 71.
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Betelepülők az Abonyi
Üzleti Parkban

A KÖZELMÚLTBAN JELENTEK MEG az
Abonyi Üzleti Park licitkiírásai, melyekre
nem csupán érdeklődő volt, hanem konkrét
szerződések megkötésére is sor került. Minderről Csanádi Csaba, a Polgármesteri Hivatal
Településfejlesztési Osztályának munkatársa, az Üzleti Park menedzselésével megbízott szakember számolt be lapunknak. December 17-én megtörtént az első szerződés
aláírása, mely szerint az Engitech Prime Kft
ingatlant vásárol az abonyi Üzleti Parkban.
„Az Engitech Prime Kft egy budapesti székhelyű cég, egy abonyi vállalkozáson keresztül értesültek, hogy van lehetőség ingatlanvásárlásra az Üzleti Parkban. 1510 m2-es alapterületű ingatlant vásároltak meg. Építőipari tevékenységhez előkészítő munkálatokat fognak
végezni itt Abonyban, csarnokberuházást fognak megvalósítani. A vállalkozás magas- és
mélyépítéssel foglalkozik. Azért Abonyt választották, mert ebben a térségben is szeretnének terjeszkedni. A cégvezetés számára nagyon fontos az, hogy villámgyorsan, egy óra

alatt itt voltak Abonyban Budapestről.”–
mondta el lapunknak Csanádi Csaba.
Januárban az érdeklődés tovább fokozódott
a vállalkozók részéről az Abonyi Üzleti Park
ingatlanjaival kapcsolatban. Retkes Péter
egyéni vállalkozó egy mintegy 1500 négyzetméteres területet bérel. Ide Lengyelországból érkezett január 13-án egy csarnok,
melyet már fel is építettek.
Retkes Péter abonyi vállalkozó elmondta:
„Egyelőre egy 5x6 méteres sötétszürke lemezcsarnokot telepítettünk. Eszközöket, gépeket, anyagokat fogunk itt tárolni. Tervben van
irodakonténer kitelepítése is. Távközlési hálózat tervezésével, építésével foglalkozunk. Én
egyrészt a kiírt pályázat miatt jöttem
ide, másrészt nem
akarom a tevékenységemmel, teherautóval, gépekkel, egyebekkel a környezetemben élőket zavarni. A Polgármesteri
Hivatal és a helyi önkormányzat hozzáállása az ügyintézés
során Non plus ultra
volt! Az elmúlt 3 évben 31 településen építettük ki a szupergyors internet hálózatot. 31 önkormányzatnál voltam, alapvetően készségesek, rugalmasak, de ilyen pozitív hozzáállással, ügyintézéssel még sehol nem találkoztam.
Itt mindig mindenre gyorsan van megoldás!
Abszolút támogató az önkormányzati gazdasági környezet!”– mondta Retkes Péter.
Január 13-án újabb szerződés megkötésére
került sor, melyet Pető Zsolt Abony polgármestere és Antal Gábor az AGTitán Kft.
ügyvezetője írtak alá.
A cég megvásárolja az Abonyi Üzleti Park egyik
3.037 m2-es területét. Az AGTitán Kft. a tervek
szerint fémárut raktároz majd a területen.
Fentieken kívül is több szerződés megkötése folyamatban van az Abonyi Üzleti Park
ingatlanjaira, melyek egy része adásvételi,
másik része bérleti.
Abony Város hivatalos honlapján a
www.abony.hu oldalon folyamatosan jelennek
meg a licitfelhívások.
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Interjú

Építeni utat, jövőt, közösséget

Békés, nyugodt falu képét mutatja Kocsér, a közbiztonság kiemelkedően jó, amiért nagyon sokat tett a falu vezetése. Hriagyel Csaba polgármesterrel készült interjúnkból az is kiderül, hogy egy élhető és erős közösségi élettel rendelkező falu az álma, és jó úton vannak ennek megvalósítása felé…

hogy a faluban sétáltam, nagyon nyugodt, békés falunak
látszik Kocsér. Ön szerint miért
jó kocsérinak lenni, mik az előnyei és a hátrányai?
- Jó kérdés, és minket is foglalkoztat ez, olyannyira, hogy a jövőképet tervezve mi is kutattuk, mi az, ami leginkább
jellemzi Kocsért. A település sajátosságait
végiggondolva arra jutottunk, hogy ez a biztonság. Fő erényünk, hogy a közbiztonság
kiemelkedő, még országos szinten is. Ezt
mutatják a számok, a statisztikák, alig-alig
van bűncselekmény, de a lakosság biztonságérzete is. Igaz, az ősszel volt egy kerékpárlopás, de fél napon belül meglett a bicikli is meg a tettes is, átmenő tolvajok voltak.
Azért, hogy a falunk biztonságos és nyugodt
település legyen nagyon sokat tettünk: kamerarendszert telepítettünk, önkormányzati
forrásból rendőrségi autót vásároltunk. A
polgárőrség erős, vannak fiatal polgárőrök,
lovas és kerékpáros őrök is. A rendszámfelismerő kamerarendszerünk adataival pedig
sokszor segítünk nyomozásban a rendőrségnek, vagy más településeknek.
És nemcsak biztonságos, de békés, barátságos falu is Kocsér. Figyelünk egymásra, segítjük egymást. Megmutatkozik ez most, a
vírushelyzetben is.
Előny az is, hogy Kocsérról több nagy település is percek alatt elérhető, Kecskemét,
Nagykőrös, Cegléd 20-25 km távolságra van,
de Budapestre is kevesebb mint egy óra alatt
el lehet jutni. Ezért Kocséron – annak ellenére, hogy nem sok munkáltató van – a munka-

nélküliség csaknem ismeretlen fogalom.
A hátrányok, vagy fogalmazzunk inkább
úgy, a célok közül hármat emelnék ki: a
szennyvízhálózat hiánya nagy fájdalma a településnek. Nagyon szeretnénk továbbá egy
modern kultúrházat, és az utak felújítása is
nagyon fontos lenne. Bár ebben már lesz
előrelépés, Nagykőrös felé tavasszal legalább részben megújul a két települést öszszekötő útszakasz. Az útfejlesztés számunkra kulcskérdés.

Fotó: Baon.hu

Egyébként az infrastruktúra és a szolgáltatások területén Kocsér sokat fejlődött: van háziorvos, fogorvos, saját óvoda, saját iskola a
Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola
működtetésében, konyha, és az elmúlt tíz
évben minden közintézmény felújításra került a kultúrház kivételével. A pályázatok területén is jól állunk: orvosi szolgálati lakásra nyertünk igen komoly összeget, az első
kapavágások már megtörténtek. A Magyar
Falu programban is jól szerepeltünk: dűlőút
felújításra 30 millió, minibölcsőde kialakí-

tásra 39 millió, háromlakásos szolgálati lakásunk fűtéskorszerűsítésére, nyílászáró cseréjére pedig 15 millió forintot nyertünk. A
tanyasi lakosoknak, a gyermekes családoknak és a fiatal pályakezdőknek tudunk ezekkel a fejlesztésekkel segíteni.
- Ez az első ciklusa polgármesterként, korábban sikeres vállalkozó és középvezető
volt, miért vállalta a településvezetést?
- Tősgyökeres kocséri vagyok, már a nagyszüleim is itt születtek, és mindig volt bennem tenni vágyás a faluért. Korábban három
cikluson át voltam alpolgármester, és amikor
elődöm, Bodnár András nyugdíjba ment, és
megkaptam a felhatalmazást a polgármesterségre, azt mondtam, addig vállalom, amíg érzem a bizalmat, és amíg motivál a feladat.
A jövőképre térve: reálisnak kell lennünk. El
kell fogadni, hogy többszáz főt foglalkoztató vállalatok nem fognak Kocséron letelepedni. Bár az ősszel, személyes közreműködésemmel sikerült egy kisebb műszeripari
vállalkozást Kocsérra hozni. És egyre több
az életképes, erősödő helyi vállalkozás is, az
építőiparban, a mezőgazdaságban, a szolgáltatások területén. Vannak fiatal, lendületes
vállalkozók, én pedig jó kapcsolatra törekszem velük, számíthatnak a támogatásomra.
Élhető lakófalut szeretnék, ahonnan ez emberek többsége eljár ugyan dolgozni a környező nagyvárosokba, de Kocsér az otthonuk, és jó ide hazajönni. Ahol jó iskola, óvoda van, és a szabadidő eltöltésére sokféle lehetőség. Ennek feltételeit megteremteni egy
nagyon fontos cél, a sportolási lehetőségek
és kulturális programok választéka tekintetében is előre kell lépni. Szeretnék létrehozni egy kicsi piacot, ahova hétvégén jó kimenni, ahol közösségi élet van, ahol nemcsak paradicsomot lehet venni, de megenni
egy lángost is és beszélgetni is az ismerősökkel.
- A demográfiai adatok hogy alakulnak?
- Száz éve még 4000 lakosú volt Kocsér. A
rendszerváltás előtt egy jól működő, sok
melléküzemággal dolgozó téesz volt itt, de a
80-as években nagyon lecsökkent a lélekszám. Tíz éve még egy elöregedő falu voltunk, de az utóbbi években megfordult a
trend: a nagyvárosokból ideköltöző időseb-
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bek mellett, egyre több a fiatal betelepülő, és
a gyerekek száma is nőtt. Ebben az évben
20-25 gyermek született, az óvodai csoportok létszáma 20 feletti. Nagy eredmény lenne, ha újra elérnénk lakosságszámban a
2000 főt, és jó úton vagyunk, ebben az évben 40-nel nőtt a lakosok száma. Az ingatlanok értéke az elmúlt 10 évben megnégyszereződött, egy évtizede 70-80 eladó ház volt
Kocséron, most alig lehet találni.
- Mit tart a legnagyobb eredménynek az
életében, és milyen céljai vannak még, akár
magánemberként, akár mint polgármester?
- Én igazán elégedett vagyok az életemmel,
amiről fiatalon álmodtam, azt jórészt elértem. Hozzáteszem, hogy egy nem túl jómódú családba születtem, és nem voltak lehetetlen céljaim soha. A feleségemmel létrehoztunk egy tanyát és egy jurtatábort, itt turizmussal és lovakkal foglalkozunk, és nagy
öröm nekünk, hogy gyermekünk folytatni
fogja a vezetését. Magánemberként már nem
akarom megváltani a világot, de polgármesterként még igen. Szeretnék maradandót alkotni, amire nyugdíjasként visszanézve azt
mondom, igen, én is tettem valamit a faluért,
hozzátettem valamit Kocsérhoz.
Célom: biztos alapokat letenni a következő
évtizedekre, egy olyan falut építeni, ahol jó
lakni, ahol jól érzik magukat a lakosok. Ha a
továbbtanuló fiatalok visszajönnek és letelepednek a faluban, az nagyon sokat jelentene,
lendületet adna Kocsérnak, ehhez csak az
kell, hogy megfelelő teret adjunk a következő generációnak, hogy akarjanak valódi értéket teremteni, családot alapítani és közösséget építeni itt Kocséron.

Tankó-Walter

és társa Kegyeleti kft.
Éjjel-nappal ügyelet
06-20/9311-711, 06-30/661-5831

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Cegléd, Rákóczi út 30-32. 53/317-225
CEGLÉD KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!
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SPINDELBAU Kft.

Gáz k é s z ü l é k sz e rv i z

Kocséri anziksz

ár a szarmaták is megfordultak Kocsér határában, de a Kora-Árpádkor is itt hagyta emlékeit. Vagyis elmondható,
hogy a táj és földje mindig érdekelte az embereket. Mint annyi sok
településünk, megszenvedte a mongol inváziót, a török hódoltságot és a későbbieket is. Az
„őskocsériak”, kik már inkább kun atyafiak
voltak – az újratelepítés után, megélhetést a
gabonatermesztésben találtak, a legelőkön
nagy- és kisállatokat sikerrel tenyésztettek.
1883. augusztus 20-án új templomot szentelt a község, nemsokára az új községháza is
felépült. A népességre lehet következtetni,
hogy az I. világháború frontjaira 400 fiatal
került ki, de a II. világégés is 74 SAS-os behívót hozott Kocsérra. Az idegenek mindig

Az egyik kocséri közkút
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kedvelték a községet, a Német Lovagrend
birtokosi szerepét, a közeli Nagykőrös „felügyelete” követte. 1919-ben román zászlóalj szállta meg Kocsért. Mintha szájhagyományként tovább élt volna a megszállás.
1944 októberében ismét jöttek a románok,
majd egy szovjet gárdaezred is átvonult a
községen. Emlékül vitték a Szent István
templom monstranciáját, amit a plébános
1956-ban hozott vissza Lugosról.
1970-ben még 3178 lakosa volt Kocsérnak,
most… De itt mindig csak sok munka árán
lehetett élni. Szorgalmasan nyomorgatták az
itt élőket, ahogy a tanyavilágon élők életét is
megkeserítették. Voltak kulákokat sanyargató aktivisták is, bár megfogyva ugyan, de
él Kocsér, ahol a két világháború során
fúrott artézi kutak vize tiszta gondolatokat
és döntéseket adott az embereknek. ESDÉ

Méltán megbecsült katolikus plébánioatemplom

Fotó: Szabó Sándor
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Újszilvás

Tűzoltóautó garázs épül

AZ ÚJSZILVÁSI KÖZSÉGI Önkormányzat és
több helyi lakos lelkes szervezésében, 2017ben alakult meg településünkön az Újszilvás
Önkéntes Tűzoltók Egyesülete. Az egyesület
azóta folyamatosan fejlesztette felszereltségét, tűzoltóautónkat testvértelepülésünktől,
Nandlstadtól kaptuk, a környékbeli önkéntes
tűzoltó egyesületek, a Pest Megyei Tűzoltó
Szövetség és helyi vállalkozók segítségével
pedig további felszereléssel, védőöltözetekkel
és szakmai felkészültséggel gyarapodtunk.
Tavaly decemberi újságunkban örömmel tájékoztattuk a lakosságot, hogy az Újszilvási
Tűzoltó Egyesülettel megpályázott tűzoltóautó garázst elnyertük. A támogatói okirat is
megérkezett, aminek értelmében, mintegy 5
millió forint értékben egy szendvicspaneles
garázs épül a volt jegesi iskola, jelenleg
Napfény Idősek Otthona udvarán. A garázsban lévő elektromos fűtésnek köszönhetően
a tűzoltóautó vízzel tud majd várakozni, így
a beruházás elkészültétől, várhatóan 2021.
márciusától egy aktív tevékenység indulhat
be az egyesület életében és a mintegy 15 aktív, tanfolyamon levizsgázott tag különböző
beavatkozásokban vehet majd részt.
Az építkezés megindult, a garázs betonalapja elkészült, jelenleg a tartószerkezet festése
van folyamatban. Reményeink szerint tűzoltóautónk február közepén már garázsában
várakozhat a bevetésekre. Későbbiekben öltözővel, és szociális résszel szeretnénk még
bővíteni az objektumot.
ÚJSZILVÁSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Csemõ

Változik a fogorvosi ellátás

2021. JANUÁR 1-TŐL DR. DOMBI Csaba fogorvos nyugdíjba vonul és a praxisát Dr. Szabó Levente veszi át. A folyamatos feladatellátás érdekében a fogorvosi rendelés (várhatóan március végéig) az alábbiak szerint alakul: szerdán 13-17 óra között és pénteken
13-17 óra között a csemői rendelőben helyettesít Dr. Fetyko Eszter.
A veszélyhelyzet ideje alatt előzetes telefonos
bejelentkezés szükséges: rendelési időben
hívja a rendelői 392-136-os telefonszámot.
Január közepétől a szerdai és pénteki rendelési időpontok bővülnek: a csemői betegeket
Dr. Szabó Levente is fogadja Cegléden a
Ced-Dent Fogászati és Szolgáltató Kft. 2700
Cegléd, Szabadság tér 2. szám alatti helyiségében: kedden 12-16 óra között és csütörtökön 12-16 óra között.
A veszélyhelyzet ideje alatt a ceglédi rendelésre is előzetes telefonos bejelentkezés
szükséges: január 19-től, rendelési időben
hívja a (06-53) 318-259-es telefonszámot.
Dr. Dombi Csabának és Dombi Enikőnek
ezúton is köszönjük a több évtizedes csemői
szolgálatot!

Rendelőfelújítás

A TERVEZETTEK SZERINT HALADNAK Csemőben
a központi gyermekorvosi rendelő épületrészének korszerűsítésével. A szigetelés elkészült, a
tetőcsere folyamatban, mostanra minden szükséges építőanyag megérkezett. – adta hírül dr. Lakos Roland polgármester a jó hírt.
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Nyársapát

„Meseország”

Fotó: Marosvári Márta

NYÁRSAPÁT HATÁRÁBAN, MÁR hagyományosan most is felgyúltak a karácsonyi fények. Rengetegen látogattak el a varázslatos, mesébe illő házhoz, a gyerekek mint
minden évben most is csillogó szemmel
járták körbe a mesekertet.

Lebukott szemetelők

KÉT

Bölcsőde-épül
Nyársapáton

A KÉT CSOPORTSZOBÁS BÖLCSŐDE építésére
2020. december 11-én aláírásra került a vállalkozási szerződés az EU-ÉPÍTŐ Kft-vel. A
december 18-án megtörtént a munkaterület
átadása a kivitelező részére. Szerződés szerinti teljesítési határidő 11 hónap.

SZEMÉLY ELLEN IS FELJELENTÉST

a Nyársapáti Önkormányzat, mert illegálisan szemeteltek. Kis Miklós polgármester a falu közösségi oldalán tájékoztatott a következőkről: „A buszfordulónál lévő szemétkupacot egy nyársapáti személy
(J. A.) helyezte el, aki ellen hatósági feljelentést tettünk. A kamerák átnézése után
sajnálattal tapasztaltuk, hogy még mindig
van olyan személy (B. Gy.), aki az igényesen kialakított hulladékgyűjő szigetet oda
nem illő szeméttel tölti meg! Az elkövető ellen ebben az esetben is hatósági feljelentést
tettünk! Hasonló szabálysértések elkövetői
ellen a 2021-től életbe lépő törvényrendelet alapján 100.000 Ft-os büntetési tétel
szabható ki. Óvjuk meg együtt környezetünk tisztaságát!” – írta a polgármester.
TETT
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Helikopteres mentés

HELIKOPTERES MENTÉSRE VOLT SZÜKSÉG
január 13-án délelőtt Nagykőrösön a Hősök
terén, ahol egy idős nőhöz kértek a mentők
légi segítséget. A Nagykőrösi Önkormányzati Hírek arról számolt be az Országos
Mentőszolgálattól kapott tájékoztatás alapján, hogy a mentőhelikoptert egy idős nőhöz
riasztották, aki rosszul lett, és bár hosszasan
próbáltak újraéleszteni, de sajnos nem lehetett megmenteni az életét.

KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE
január 7-én délután Abonyban, a Szelei
úton. Az ütközés következtében egy gázcsonk is sérült – amiből szivárgott a gáz –,
illetve egy közkutat is kidöntöttek, amiből a
folyt a víz. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták
a járműveket, egy embert a roncsból kézi erővel kiemeltek, majd biztosították a helyszínt. A
szolgáltatók szakemberei megszüntették a gázés a víz szivárgást. A
műszaki mentés ideje
alatt az érintett útszakaszt lezárták. – tájékoz-

Fotó: Önkormányzati Hírek Nagykőrös

tatott Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

HALÁLOS BALESET TÖRTÉNT JANUÁR 4-ÉN
koraeste Abony és Szolnok között a 4-es
számú út 94-es kilométerénél, ahol személyautó és kamion ütközött frontálisan. A személyautóban utazó középkorú férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A helyszínelés idejére
az utat teljes szélességében lezárták. A helyszínen a kamion sofőrje elmondta, hogy
Budapest irányába haladt, majd arra lett figyelmes, hogy a szemből érkező személyautó hirtelen áttér a sávjába. Ezt követően,
hogy az ütközést elkerülje, az út menti árokba rántotta a kormányt, de az ütközést így
sem tudta elkerülni.
Fotó: Farkas Zsolt

