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Kijárási tilalom
lesz este 8 óra
és hajnali 5
között
Ha az Országgyűlés kedden 90 napra megadja a
kormány számára a rendkívüli fölhatalmazást,
akkor kedd (november 10.) éjféltől kijárási tilalmat vezetnek be este 8 óra és hajnali 5 óra
között - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn lapzártánk előtt a Facebook-oldalán
közzétett videóban.
• Este 8 és reggel 5 között kijárási tilalom
lesz. Felmentést csak a munkába járás és hazajárás valamint rendkívüli esetben lehetséges.
• Az éttermek bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges
• Az üzletek, fodrászatok este 19 órakor
bezárnak.
• A szállodák csak üzleti célú vendégeket
fogadhatnak, turistákat nem
• általános rendezvénytilalom lép életbe,
családi összejövetelen, magánrendezvényen
legfeljebb 10-en vehetnek részt
• esküvő csak lakodalom nélkül lehetséges,
a szertartáson csak a szertartás megtartásához
szükséges személyek, továbbá a szülők, tanúk,
testvérek vehetnek részt
• a temetésen maximum 50 fő vehet részt
• a sportrendezvényeket zárt kapuk mögött
lehet megrendezni.
• szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, az amatőr csapatsport tilos

• a szabadidős létesítményeket – fitneszterem, fedett uszoda, múzeumok, színházak,
állatkertek zárva kell tartani.
• A felsőoktatás csak online formában működhet, és az összes felsőoktatási kollégiumot
be kell zárni.
• a középiskolában 8. osztály felett digitális
oktatás lép életbe.
• bölcsődék, óvodák. általános iskolák nyitva lesznek.
• A kórházi dolgozókat, iskolai tanárokat,
óvónőket és bölcsődei dolgozókat hetente
tesztelik.
• a szállodáknál a bezárás utáni első 30
napban, a november 8-ig történt foglalásokat,
azok 80%-át az állam megtéríti, ennek a feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák
el, megkapják a fizetésüket.
• az éttermek, szabadidős létesítményeknek
erre a 30 napra nem kell járulékot fizetni, az
állam a munkavállalók bérét megtéríti, ennek
a feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el, megkapják a fizetésüket.
Ezeket az intézkedéseket 30 napra vezetik
be, szükség esetén meghosszabbítják, az intézkedések november 10-én kedd éjféltől, vagyis
szerda 0 órától lépnek hatályba.
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Újra hazai színpadon adott koncertet
Sárik Péter és Falusi Mariann
MEGÚJULHAT A GIMNÁZIUM
Megújul a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium, az előkészületekről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben megjelent.
A kiviteli terveket már elkészítette a
Ceglédi Tankerületi Központ és most a
beruházás előkészítése következik, a jelenlegi ütemterv alapján a 2021-es évben
elindul a beruházás.

Fotó: Töreki

Közlemény
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
dr. Csáky András, Cegléd Város Polgármestere is az új típusú
koronavírus által okozott
megbetegedésben szenved.
Az Önkormányzat a Polgármester úr távollétében is mű-

ködik, a Ceglédi Közös Önkormányzati
Hivatalban a munkavégzés folyamatos. Az
általános helyettesítést Hegedűs Ágota alpolgármester asszony látja el.
Cegléd, 2020. 11. 09.
Cegléd Város
Önkormányzata

MEGÚJULT EMLÉKOSZLOP
Helyreállították a Turini Százas Küldöttség 1877es útjának emlékére felállított, a Református
Nagytemplom főbejárata közelében álló emlékoszlopot. A beavatkozásra az emlékmű jelentős
állagromlása és balesetveszélyes állapota miatt
volt szükség. A köztéri alkotás helyreállítására
bruttó 2 millió Ft összeget biztosított Cegléd
Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
4. oldal
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Elkezdődött
a Sportcsarnok
bontása

A CEGLÉDI TOLDY FERENC KÓRHÁZ
IS FOGAD COVID BETEGEKET
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere
bővítette a Covid-ellátásba bevont intézmények körét – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Emmi) az MTI-vel. Kiemelték: ahogy egész Európa,
Magyarország is a koronavírus-járvány meredeken
felszálló szakaszában van. Ezért a jövőben újabb hat
vidéki kórház fogad Covid-betegeket, köztük a ceglédi
Toldy Ferenc Kórház is. Ezeknek az intézményeknek
az összes finanszírozott ágyszámuk 20 százalékával kell
felkészülniük a Covid-betegek ellátására.

Fotó: Szokolai

LIGHT FRIDAY

Fotó: Szokolai

A Ceglédi Rendőrkapitányság
a „Látni és látszani” kampány
keretében csatlakozott az Országos Baleset-megelőzési
Bizottság „Light Friday” akciójához, aminek köszönhetően
láthatósági eszközök ingyenes
átadását szervezték meg.

FIATAL
VÁLLALKOZÓKAT
SEGÍTENEK
Négy és fél millió forintos tőketámogatással segíti a kormány a
fiatalok és az álláskeresők vállalkozóvá válását. A programra elsősorban 30 év alattiak pályázhatnak.
Már eddig több mint ötezren igényelték a támogatást.

Fotó: pestmegye.hu
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A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Segítők!
Egy nehéz évet lassan magunk
mögött tudva, de bizakodva,
reményekkel telve nézve a jövő
felé köszöntöm Önöket a Szociális Munka Napján.
Engedjék meg, hogy üzenetem a mai napon ne csak

Önökhöz, hanem mindenkihez szóljon! Hiszen alig
akad közöttünk olyasvalaki, akinek a szűkebb vagy
tágabb környezetében ne
lenne olyan ember, aki segítségre szorul. Hajlamosak
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vagyunk elfelejteni, hogy
mekkora segítség a szociális területen tevékenykedők
szolgálata. Éppen ezért is
nagyon fontos, hogy figyeljünk Magukra!
Annak idején alpolgármesterségem első beszédében is a szociális ágazatban

dolgozókat méltattam. Akkor még nem ismertem a
területen dolgozókat, nem
tudtam nevekhez, személyekhez kötni tevékenységüket, ám az eltelt 10 esztendő
során volt alkalmam együtt
dolgozni Önökkel és megismerni sokukat.
Higgyék el nekem, városvezetőként, semmi sem fontosabb, mint tudni azt, hogy
bármilyen kérdéssel, problémával fordulunk Önökhöz,
azonnal reagálnak, segítenek
és készek megosztani több
évtizedes tapasztalataikat, javaslataikat a városvezetéssel.
Ez pedig pótolhatatlan.
Amit tíz év alatt tapasztaltam, nem lehet egyszerűen,
néhány mondatban kifejezni,
hiszen segítőnek lenni jóval
több, mint a szó hagyományos értelmében vett szociális
munkásnak, ezért munkájukra sem is tekinthetünk úgy,
mint egyszerű foglalkozásra.
Ez több. Mert szolgálat, nagybetűs Hivatás.
A munkaidő fogalma ismeretlen,
hiszen az év minden napján, s a nap
minden órájában
segítik bajba jutott
embertársainkat.
Legyen szó árvákról,
gyermekekről, idősekről, szegényekről, betegekről vagy
hajléktalanokról.
Hivatásukat fáradhatatlanul, alázattal

és emberséggel látják el, s ez
az, ami kiemeli sorainkból
Önöket, a névtelen hősöket.
Ezúton is köszönöm azt a sok
programot, amit szerveznek a
városban élő rászoruló gyermekeknek, időseknek. Fáradtságot nem ismerve keresik a
pályázati lehetőségeket a plusz
források megszerzésére.

Ennek köszönhetően működik gördülékenyen a szociális ellátórendszer városunkban.
A tisztelet, a hála és a köszönet szavai illetik meg Önöket
mindannyiunk részéről, nemcsak ezen a napon.
Köszönöm, hogy ebben
a világot sújtó járványban,
veszélyhelyzetben, embert
próbáló időkben is helytáll-
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nak, mind az alap – mind a
szakellátásban, nem hagyják
magukra idős, beteg honfitársainkat, segítik a családokat,
látogatják és felkutatják a rászorulókat.
Idén sajnos – több más
eseményhez hasonlóan – elmarad a Szociális Munka
Napjára tervezett ünnepség,
és a díjátadó is. Ám tudniuk
és érezniük kell, hogy áldozatos munkájuk elismeréseként
mindannyian díjazottak a
szemünkben.
Engedjék meg, hogy Sigmond István erdélyi költő
soraival zárjam gondolataimat:
„… vannak olyan vízcseppek, amelyek sosem láttak
tengert, nem is tudják, hogy
vannak tengerek, és vannak
olyan emberek, akik sosem
láttak angyalt, még csak nem
is tudnak róla, hogy vannak
angyalok.”
Hegedűs Ágota
alpolgármester

IN MEMORIAM NOVEMBER 4.
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc hőseire és áldozataira emlékeztek tegnap,
a november 4-i nemzeti gyásznapon a Református Templomkertben található Szabadság
fája emlékműnél.
A megjelenteket dr. Csáky
András polgármester köszöntötte. Mint mondta: 64 évvel
ezelőtt már elhagyták Ceglédet azok az orosz tankok,
amelyek Budapest felé robogva vérbe tiporták a magyar
szabadságharcot. Hozzátette:
még voltak, akik reménykedtek, de az idő sajnos azokat
igazolta, akik azt mondták:
elbukott a forradalom. „A
forradalom leverését követően
a magyar történelem egyik

legvéresebb diktatúrája következett be. Máig se tudjuk pontosan, hogy hány áldozata volt
a megtorlásnak. Százak estek
el a forradalom alatt, százakat
akasztottak fel és amiről soha
nem beszélünk, családok tízezrei mentek tönkre, nagyon
sokan lettek öngyilkosak, tört
derékba a jövőjük. 30 évnek
kellett eltelnie ahhoz, hogy a
rabságból szabadulni tudjunk.
Hisz a ki nem mondott igazság az tulajdonképpen a rabságot jelenti, és ezen keresztül
próbálták a nemzet gerincét
megroppantani.” – fogalmazott a város első embere. – „31
évvel ezelőtt viszont már itt
állhattunk és a gyertyákat
meggyújthattuk. Cegléd népe
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összefogott és elsők között az
országban emléket állított ’56
hőseinek. Nem engedhetjük,
hogy feledésbe merüljön az
az áldozat, amit a hősök hoztak értünk. Az hogy mi hogy
sáfárkodunk vele, azt majd a
jövő fogja megítélni.”
Történelmi visszatekintést
Kovács Zoltán történelemtanár, a Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai
Technikum igazgatóhelyettese
mondott. „Az október 23-ai
városi megemlékezésen Rácz
János történész annak az öszszefüggésrendszerét vázolta
fel, hogy milyen nemzetközi
és hazai okai és előzményei
voltak az 1956-os forradalomnak, hogy mi adott reményt a fiataloknak arra,
hogy kezükbe vehetik saját és
az ország sorsának alakítását.
A forradalom győzelme után
néhány napig úgy tűnt, hogy
Magyarországon stabilizálódhat egy többpártrendszerű demokrácia. Hogy bár a szovjet
táboron belül, de valósággá
válhat a függetlenség régi
álma. Mi, akik 64 évvel az ese-

mények után itt emlékezünk,
tisztában vagyunk vele, hogy
ezeket a törekvéseket néhány
nappal később szovjet lánctalpak tiporták el. De miért került erre sor? Hiszen napokig
úgy tűnt, hogy Hruscsov és a
szovjet pártvezetés elfogadja a
magyarországi változásokat.”
– kezdte beszédét a szónok.
Kovács Zoltán elmondta: a
több napos hezitálás után
végül október 31-én pecsételődött meg Magyarország
sorsa. A döntésben, hogy a
forradalmat fegyveres erőkkel leverik, több tényező is
szerepet játszott. Hozzátette:
a Szovjetunió egyszerűen nem
engedhette meg magának,
hogy gyengeséget mutasson,
hiszen ha Magyarországot
elengedik, az láncreakciót
indíthat el a táboron belül.
Másrészt a hidegháborús logika szerint a gyengeséget a
másik fél ki tudja használni.
„Ugyanakkor Hruscsov pártvezetői pozíciója nem volt
megkérdőjelezhetetlen. Attól
tarthatott, ha gyengeséget

mutat, a keményvonalas vezetők szembe fordulnak vele
és eltávolítják a hatalomból.
Ahogy 1957-ben ténylegesen kísérletet is tettek erre.
Miután a döntés megszületett,
Hruscsov megszerezte a többi
kommunista országnak a támogatását a beavatkozáshoz,
már nem befolyásolta őket a
magyar politikában. Így tehát
teljesen egyértelmű, hogy nem
azért verték le a forradalmat,
mert kiléptünk a Varsói szerződésből, vagy mert többpárti kormány alakult. Hogy
a Szovjetunió örökségét sok
szempontból magára vállaló Oroszország hogyan ítéli
meg az eseményeket, azt jól
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mutatja, hogy 1956-os katonai akciójuk előtt is tiszteleg
a fegyveres erők idén átadott
katedrálisa.”
„Könnyű olyan szavakat
kimondani, hogy leverték a
forradalmat, de ezek az öszszefüggések hús vér emberek
halálán keresztül valósultak
meg, Ezek az emberek valakinek a fiai, lányai, szülei
vagy nagyszülei voltak, akik
nem történelemkönyvek lábjegyzetei szerettek volna lenni,
hanem csak arra vártak, hogy
egy igazabb és jobb élet jusson
nekik osztályrészül. Ezek az
emberek alkották a társadalom szövetét, amelyet a megtorlás szanaszét tépett. Olyan
sebeket ejtettek rajta, amelyek
a mai napig sem hegedtek be.
A szabadságharcban meghalt
ezrek, meghurcolt tízezrek és
elmenekült százezrek emléke
ma is velünk él.” – fogalmazott
Kovács Zoltán.
Az eseményen nagytiszteletű Hánka Levente református
lelkipásztor tartott kegyeleti
megemlékezést, ami után
mécseseket gyújtottak 1956
hőseiért, áldozataiért.

Nem gondoltam, hogy Afrika ilyen hatással lehet
az emberre…
Imádja a történelmet, lelkesen kutatja a múlt titkait. Amikor
leülünk beszélgetni, esélyem sincs feltenni az első kérdést, mert
azonnal Batthyány Lajos titkos temetéséről kezd mesélni. Dr.
Füle Györgyné Magdával, a ceglédi Tourinform Iroda vezetőjével indultam időutazásra.
– Honnan ez a mérhetetlen
történelmi „éhség”?
– Az idegenforgalomban
dolgoztam és csoportokat
vezettem 15 éven keresztül.
Azt biztosan állíthatom, hogy
az emberek jó részét a száraz
adatokon felül az érdekes
történetek, az izgalmas események vonzzák. Ezt a legutóbbi,
ceglédi városi séta is igazolta,
melyen rendhagyó módon a
múltat idéző történeteket elevenítettem fel az egyes helyszíneken. Meséltem például a
„Vadember Fogadóról” (most
a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola épülete), a Református templom leégésének
a feltételezett történetéről,
de szó volt az egykor a városon áthaladó kisvasútról is.
A történelmi éhségem – az
alapvető érdeklődésemen felül
– tehát az idegenvezetésből

adódik. Emlékszem a „Loyolai Szent Ignác nyomában”
zarándokútra, amikor 17 nap
során 7700 km-t tettem meg

katolikus hívőkkel. Mivel én
református vagyok, különös
alapossággal kellett felkészülnöm. Az általános gyűjtőkörű
könyvtárakban az út során
érintett állomásokról szinte
semmi irodalom nem volt, így
10. oldal

külön engedéllyel az egyházi
könyvtárakban kutathattam.
– Milyen kuriózumokra
bukkantál, amelyekre szívesen emlékszel vissza?
– Törökországban a hettiták népe volt, amely egy igazi
kuriózumnak számított, hiszen ez a nép Krisztus e. a 19.
sz-ban élt, s csak az 1900-as
években fedezték fel egykori
létezésüket. Nagyon nehezen
szereztem meg azt a könyvet,
amelyben egy cseh tudós leírja, hogyan fejtették meg a
hettita nyelvet. Kiderült, hogy
egy diplomáciai üzenetváltás,
két kőtábla volt a megoldás,
amely a hettiták és Ekhnaton
egyiptomi fáraó között zajlott.
De sorolhatnám a törökországi magyar vonatkozásokat is,
pl. Széchenyi Zsigmond volt
az, aki az első tűzoltóságot
megszervezte Isztambulban.
Kevesen ismerik a lengyelországi Ószandec városát,
ahova ugyancsak zarándokutat kísérve jutottam el. Itt
látható a Szent Kinga által
alapított klarissza kolostor

(1273), benne egy gyönyörű
remekmű, az 1671-ben készült ébenfa szószék, amely
Jézus családfáját ábrázolja.
Ilyen alkotással hazánkban
csak Gyöngyöspatán találkoztam. Dolgoztam egy hónapot
telepített idegenvezetőként
Tunéziában. Minden héten én
vittem a különböző irodákból

jelentkező utasokat 2 napos
sivatagi túrára. Erre is komolyan készülni kellett: más
kultúra, más szokások, külön
tanulmány volt a matmaták
élete. Különleges utazásom
volt Ceylonba, Sri Lankára.
Az utat Padma Gannoruma,
az akkori tiszteletbeli konzul
vezette. Sokezer éves kultúrával ismerkedtünk meg,
miközben nem kis izgalmat
okozott az akkoriban folyó
háború a szingalézek és a tamilok között. Itt az őserdőben,
sátorban aludtunk. Az esti
„szertartáshoz” tartozott, az
ágyról és a szúnyoghálóról a
kis guruló békák lesöprése,
meg a leguán letessékelése a
WC kagylóról. De rengeteg
élményt mesélhetnék még!

Jártam Amerikában, Kínában, Thaiföldön… Ezeket az
utazásokat nem volt könnyű
összeegyeztetni a családdal,
férjem sebész volt, sok ügyelettel, s két fiút neveltünk.
– Azért gondolom, hogy
a családdal is jutott idő világot látni?
– Persze, bár a fiúktól sokszor „kikaptam”, amikor a
kirándulások során folyton
vissza kérdeztem, hogy merre
járunk? Mit látunk? Sok közös élményben volt részünk,
s ma már felnőttként ők is
szeretnek utazni a családjukkal. Számomra az egyik
legemlékezetesebb az afrikai
utazásom volt, ahova a férjem
is elkísért. Előtte nem gondoltam, hogy Afrika ilyen hatással lehet az emberre. Legtöbbször a szegénység, a forróság,
a különböző bogarak, kígyók,
vadállatok jutnak az ember

eszébe. Nem így történt. Úgy,
mint a filmekben, kis fedeles szárnyú géppel szálltunk
fel az őserdőben (majdnem
érintettük a fák hegyét), s
jutottunk el a Kilimandzsáró
lábához. Még most is vissza
tudom idézni a hangulatot:
előttünk a hegy havas csúcsa, kezünkben pezsgő, alat11. oldal

tunk egy elefántcsorda vonul
méltóságteljesen. Egy luxus
campingben szálltunk meg.
Hajnalban gyalogos szafarira
indultunk. A camping közepén köd gomolygott, egy gnú
feküdt a füvön, ide menekült
be a vadállatok elől. A ködből pedig egy 2 méter magas
maszáj harcos jött kávéval a
kezében. A szafari nagyon
izgalmas volt. Lándzsás maszáj harcosokkal sétáltunk,
oroszlán bőgéssel, elefánt
hangokkal kísérve. Még most
is látom, amikor a fák fölött
egy zsiráf bámult meg bennünket. Hazatértem után el is
olvastam Corinne Hofmann
Afrikai szeretők című világhírű regényét.
– Nemrég ünnepeltük a
70. születésnapodat. (Számomra hihetetlen!!!) Hogy
érzed magad a bőrödben?
– Köszönöm, jól vagyok.
Óriási meglepetés volt, és
kimondhatatlanul jól esett,
amikor a művközpontos kollégáim beállítottak az irodába,
és közösen felköszöntöttek!
– Mivel foglalkozol mostanában?
– Hosszabb utakra már nem
vágyok, a család, a hat fiú unokám jelenti az örömet. Tovább
kutakodok a város történelmében. Jelenleg a Gombos
család élete foglalkoztat. Sokat
olvasok, készülök a következő
városi vezetett sétára és négy
órában a Tourinform Irodában dolgozom.
KozI

A Ceglédi Városi Könyvtár
helyismereti rovata

Világításunk ügye …
… 1895-ben
„A villamvilágítás ügye, a
melyet köztetszés mellett karolt fel a helyi sajtó mindkét
organuma, úgy látszik nem
tud megoldáshoz jutni. A nagy
gőzmalom még mindig késik
annak a tervezetnek az előterjesztésével, a melyet hetek
óta igér, pedig általánosságban
véve tájékozódott már. …

Annyit tudunk, hogy a villamvilágítás jóval többe kerülne,
mint a petroleum-világítás, ha
az egész területre bevezetik.
A gőzmalom terve az volna,
hogy a pesti és templomi-utczáktól a vasutig terülő részt
világítanák ki egyelőre villammal s már ez is 3000 frtba
kerülne, a város többi részében pedig megmaradnának a
petroleum-lámpák. Ezt is csak
akkor tenné meg a gőzmalom,
ha 30 évre szerződne a város,
mert a berendezéshez 60 ezer
forint kell. Egyébként egyesek

is jelentkeztek már, hogy bevezetik lakásukba a villamot,
s ebből még több folynék be,
mint a mennyit a város adna az
utczák világításáért.” (Czegléd
és Vidéke, 5. évf., 46. sz., 1895.
november 17., 3. o.)
… 1901-ben
„Mire való volna a lámpa?
Arra való volna biz az, hogy
világítson. Sajnos a t. lámpagyújtogatók olykor-olykor
elfelejtkeznek róla, amint arról
nem is egyszer győződtünk
már meg. Napok óta figyeljük,
hogy egyik-másik utcában következetesen nem ég a lámpa,
amely körülményre felhívjuk

az illetékes hatóság figyelmét
azért, hogy a lámpagyújtogatókat alkalmilag kötelességeik
pontosabb betartására utasitsa.
Mindez állapot arról győzhet
meg bárkit, hogy nagyon is itt
van már az ideje a rendszeres, mondjuk villamvilagítás
12. oldal

behozatalának, mert igy a
petróleum világítás és rája fordított nagy költségek mellett is
nem egyszer pokoli sötétség
uralkodik ott is, ahol lámpák
vannak. Hát még ahova nem
jutott?” (Czegléd, 19. évf., 41.
sz. 1901. október 13., 3. o.)
… és 1909-ben
„A villanyvilágítás berendezési
munkálatait a Siemens-Schuckert cég serényen folytatta.
A két dinamógép már megérkezett ; a két Diesel-motor
is elkészült a gyárban s két hét
múlva Czeglédre érkezik. Addig is azonban a villanytelepen
a csővezeték s egyéb mellékrészek felszerelései folynak. Az
utcai vezetékhálózat teljesen
kész, most már csak apróbb
kapcsolási munkálatok folynak
a vezetékeken s a transzformátorszekrények szerelése is
most fejeztetik be. Kezdetét
vette a magánfogyasztók bekapcsolása is. … A vállalattól
azt az értesítést nyertük, hogy
az üzem a legnagyobb valószínűség szerint karácsonyra
megindul s így az ünnepekre
a város villanyfénybe borul
s odahaza is ragyogó fény,
mellett tölthetjük a szent ünnepeket.” (Czegléd , 27. évf., 46.
sz. 1909. november 14., 3. o.)

NYITÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

MINTEGY 281 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁSBÓL ÚJUL MEG CEGLÉD ÉSZAKI RÉSZÉNEK
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE
Cegléd Város önkormányzata a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítményeinek
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”
elnevezésű pályázaton „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Cegléd Északi
városrészében” címmel mintegy 281 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott
csapadékvíz elvezető rendszer felújítására, kiépítésére.
A támogatás lehetőséget biztosít, hogy a Malomtó-széli árokrendszer teljes szakaszában megújuljon,
a tározó kotrásával a kapacitás jelentősen növekedjen mintegy 3500 köbméterre. Megújul a Mező
utca teljes árokrendszere, illetve a Szűcs telepi városrész mögött elhelyezkedő úgynevezett C2-s
csatornarendszer is. A projekt egy új, nagy teljesítményű mobil szivattyú beszerzését is tartalmazza. A
beruházás során a csapadékvíz elvezető rendszer műtárgyai (zsilipek, átemelők, átereszek) is teljes
egészében megújulnak.
A fejlesztés közel 300 hektárnyi terület vízelvezetését kezeli, így megközelítőleg a városrészen élő
mintegy 12.000 ember csapadékvíz kezelését oldja meg, ami az életminőség javulását eredményezi.

A pályázat címe:
városrészében”

„Települési

környezetvédelmi

infrastruktúra-fejlesztések

Cegléd

Északi

A pályázat azonosítószáma: PM_CSAPVÍZGAZD_2018/66
Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás.
Támogató: Pénzügyminisztérium

Kivitelezést végző cég: ELASTIC’ 91 Kft.
Projekt kezdésének dátuma: 2020. szeptember 08
Projekt befejezésének dátuma: 2021. november 08.
A támogatás összege: 280.129.996 Ft
A projekt elszámolható összköltsége: 294.873.680 Ft.
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LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÁS
A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Pest Megyei Igazgatóság
Megyei fejlesztési és felújítási
osztálya által megküldött értesítés alapján tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Jászberényi úti felüljáró felújításának kivitelezési
munkái 2020. november 11.
(szerda) 9:00 órakor megkezdődnek, a munkák várhatóan 2020. december 11-én
befejeződnek.
A munkálatok végzésének
idejére a gépjármű- és kerékpáros forgalom számára teljes
útzár kerül bevezetésre.
Az építés teljes ideje alatt a
gépjárműforgalom a csatolt
térképen látható terelőúton
tud közlekedni, az alábbiak
szerint:
1. A 311 sz. főút (Jászberényi út) a Malomtó szél utcai
körforgalomtól a Posta dűlő-Kosárhegyi utcai csomópontig a gépjármű forgalom
elől lezárásra kerül;
2. A 311 sz. főút (Jászberényi út) lezárt szakaszának
terelőútjaként a 4. sz. főút
(Széchenyi u.) - 3116 j. (Kül-

ső Kátai út) – Ipartelepi út/
M4 melletti 1. sz. szervízút
útvonal kerül kijelölésre;
3. Az Ipartelepi és Malomtó szél utakon súlykorlátozás
kerül bevezetésre: a 7,5 tonna
feletti nehézgépjárművek behajtása ezekre az utakra csak
célforgalommal lesz engedélyezett;
4. Az M4 autóúton Szolnok
irányából érkező, Cegléd-Dél/
Nagykőrös irányú fogalom
számára a 4. sz. főút kerül
terelő útként kijelölésre;
5. A gyalogos forgalom elől
az átépítéssel érintett szakasz
nem kerül lezárásra, az áthaladás részükre biztosított lesz.
A Cegléd, Autószerviz busz-
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megállók az építés idejére
ideiglenesen áthelyezésre kerülnek az Ipartelepi út Infineon Technologies AG ceglédi üzeme előtti szakaszra, a
mellékelt térképen ábrázoltak
szerint.
A terelés következtében – a
főút forgalma és a helyi adottságok ismeretében – feltehetően menetidő meghosszabbodással kell számolni, akár
csúcsidőn kívül is.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ennek figyelembe
vételével közlekedjenek, és
a kijelölt terelő útvonalakat
vegyék igénybe.
Cegléd Város
Önkormányzata

Innyavaló
Már az 1500-as években is
adták-kapták! Sőt korábban,
ugyanis 1540-ben az előző, szóbeli léte után írásban
is megjelent: „Attam innya
való pénzt.” Azaz a későbbi
(1620-ban jegyzett) szóval:
borravalót. Mivel időben és
térben kiterjedt jelenségről
van szó, érdemes áttekinteni
karrierjét komoly(kodó), kikacsintó hozzáállással, illetve
nekiüléssel.
Célja és módja változott az
idők során. A hagyományos:
utólag, többletszolgáltatásért,
nyíltan, kis pénzzel jár. Az
időszerű: előre, munkaköriért,
négyszemközt, nagy pénzzel
adják. A kifejezések pontosan jelentik ezt a folyamatot.
(„Olyanok a szavak, mint a
hírnökök…” Tamási Áron)
A hajdankori farkapénz nem
tartalmazta a „mirevalóságot”.
A vásározó gazda legénye
kapta, aki az eladott állatot
a kuncsaft portájára hajtva
ment a jószág farka után. Az
innyavaló és az italpénz (a
németben ma is Trinkgeld)
már szűkít: Igyon érte az én
egészségemre is! (1569: „Kapott valami ital pénzt tűlem.”)
A baksis jelentésváltozáson
ment át. A Balkánon kére-

getőknek vetették oda, könyöradományul. Hozzánk
érkezve már a valamit valamiért helyzetben adták. Mint
a borravalót, amely tehát már
egy konkrét italra utal. Hogy
többek között (!) kik kapták,
erre utal egy 1631-ből származó céhszabályzat: „Hogy ha
egy a többi közül borra valót
kap, tartozik azt a többiek
között elosztani.” A borravaló
szó máig a legelterjedtebb, a
sörivás szokása sem teremtette meg a sörrevaló kifejezést.
A jatt eredeti jelentése: kéz,
kézfogás. Metaforikus átváltozáson is keresztülment,
így lett borravaló jelentésű,
hiszen kézből indul zsebbe
vezető útján. A harisnyapénz
a férfiuralom egykori (!...)
meglétére utal. A ház ura adta
ugyanis a feleségének kegyes
jutalmul az elvárt cselekedet
megtételéért. Ezt a szerepet
töltötte be a tűpénz is, amelyet az asszony kapott a neki
tetsző kelme megvételére és
megvarrására.
Új szelek szárnyán érkezett
meg a kenőpénz. Hogy a kívánalmak szerint működjön a
kéz kezet mos gépezete, meg
kell kenni: lezsírozni. Az ára
zsebbe csúszik: ez a csúszó15. oldal
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pénz. Érdekházasság, amely
mindkét félnek juttat valamit. A hálapénz? Előbb kész
a nagymama befőttje, mielőtt
leszedte volna a szilvát a fáról.
Hála, előre? Hálálkodni utólag szoktunk valami egyedi
jótéteményért. A szépítő szó
eltakarja a lényeget. Ilyen a
paraszolvencia is; idegen szó,
amely olyan, mint a befalazott
ablak, nem látni mögötte a
rejtett aktust. Paraszolvenciázunk, de nem parázunk,
mert a latin kifejezés szinte
hivatalossá teszi a meglétét.
Természetrajza egyenes vonalú: a születéstől a halálig a
kísérőnk.
Szociológiai rétegződése három típust mutat: aki ad – aki
ad és kap – aki kap. Piramisalakzat…
A jövője? Mindig lesznek
kiszolgáltatottak és előnyt
akarók. Ez a társadalmi és
lélektani bázisa. (Meg a pénztárca.) Legfeljebb elnevezése
igazodik a korhoz. Manapság
például így emlegethetnénk:
zöldségrevaló, gyümölcsrevaló… (Folytassák!)
Koltói Ádám

KÖNYVAJÁNLÓ
Mayim Bialik Phd:
FelNŐni – Hogyan legyél erős, eszes
és elbűvölő
Mayim Bialikot sokan Amy Farrah Fowlerként
ismerik, az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb vígjátéksorozatából, az Agymenőkből.
Azonban nem csak a
sorozatban, hanem a
valóságban is tudós:
mesterfokú diplomáját, majd doktori
fokozatát is a kaliforniai egyetemen szerezte neurológiából.
Díjnyertes színésznő,
idegtudós, két gyerek anyja, aki ebben
a könyvben a lányoknak szeretne segíteni tapasztalataival és
tudásával, hogy minél könnyebb legyen
a felnőtté válás biológiai, pszichológiai
és szociológiai szempontból is.
Miért van erre szüksége bárkinek? Azért,
mert a mai világban
különösen nehéz feladat lányként felnőni. Egyensúlyozni kell a
család, a barátok, a szerelem, a hobbik és az
iskola között. Sokan gondolják azt, hogy erre
szinte csak egy szuperhős lenne képes. Pedig
valójában semmi másra nincs szüksége senkinek, csak arra, hogy valaki meghallgassa a

problémáit és jó tanácsokkal lássa el a felnőtté
válás rögös útján, lehetőleg szakszerűen és a
saját élettapasztalatai alapján.
A magyar fordítás a ceglédi származású Bús
Réka Teodórának köszönhető, aki szakszerűen,
mégis a könnyed nyelvezetet megőrizve ültette át magyarra a
szöveget.
„Életem során számtalanszor tettem magam próbára, hiszen
mindig túl akartam
szárnyalni azt, amit saját magamról hittem:
többet akartam elérni
és nyújtani. Mindez
egy hektikus és néha
embert próbáló életet
eredményezett. Erre
az életre pedig büszke
vagyok! Meg akarom
osztani azt a szenvedélyt, amely segített a
legtöbbet kihozni magamból, és szeretnélek ráébreszteni arra,
hogy a jó döntések az
egész életedre hatással
vannak. Lehetsz erős,
eszes és elbűvölő, és
remélem, meg tudom mutatni neked, hogy
hogyan.”
Mivel a szerzőnek két fia van, természetesen
megírta a könyv fiúknak szóló változatát is,
ami jövőre fog megjelenni magyarul.
Pap Zoltán
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ÚJABB BÖLCSŐDEFEJLESZTÉSEK
LESZNEK PEST MEGYÉBEN

Újabb 12 Pest megyei önkormányzat
nyert el támogatást bölcsődefejlesztésre,
mintegy 3 és fél milliárd forint értékben.
Közöttük van Cegléd is. Az előző testület
pályázott és most született meg a döntés.
Több mint 500 millió forintot nyertünk,
a városnak kissé több mint 25 millió
forintot kell biztosítania. Köszönet az
előző testületnek, és mindazoknak akik
segítettek a támogatás elnyerésében – tájékoztatott közösségi oldalán dr. Csáky
András polgármester.

Fotó: pestmegye.hu

A KORONAVÍRUS ELÉRTE A CEGLÉDI KKSE CSAPATÁT IS
Sajnálattal tájékoztatjuk szur- nyek születtek, öt játékosnál ennek következtében azonnal
kolóinkat, hogy bár klubunk (Rózsavölgyi, Németh, Gyene, felfüggesztette az edzéseket és
minden tőle telhetőt megtett Peszeki, Spekhardt) és egy az esetleges kontaktszemélyek
a vírus elkerülése érdekében, stábtagnál (Tóth Z.). Klubunk azonnali hatállyal önkéntes
sajnos az Orosháza mérkőzést
karanténba vonultak. Ezkövető héten egy-két játékozel egyidőben értesítettük a
sunknál Covid 19 tünetek
Magyar Kézilabda Szövetséjelentkeztek. Ezért egyesüleget. Köszönjük szurkolóink
tünk a hét elején koronavírus
együttérzését. Vigyázzunk
tesztet csináltatott amely soegymásra.
Fotó: Kisfaludi
rán nálunk is pozitív eredméCeglédi KKSE
90 ÉVESEN IS AKTÍVAN

Fotó: Szokolai

Kertészkedik, süt, rejtvény fejt, aktív életet él a 90 esztendős Varga Károlyné Anna
néni, akit a családja mellett a polgármester
is köszöntött a kerek születésnapon. Az ünnepelt azt mondta: a sok mozgás, a célok és
a természetesen a szerető, összetartó család
a hosszú élet titka.
VARGA FRANCISKA LETT
A CEGLÉDI JOBBIK ELNÖKE

Újjászerveződik a Ceglédi Jobbik, Varga Franciska lett
az elnök. Ahogy arról már korábban beszámoltunk a
fiatal képviselő még augusztusban lépett be a Jobbikba.
Mint fogalmazott a párt értékrendje, a magyar emberek érdekeiért tenni akaró politizálás volt a döntő érv.
17. oldal

Fotó: Jobbik Cegléd
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Tájékoztatás kerti égetés tilalmáról
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ceglédi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége felkérésére hivatkozással tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, hogy 2021. január
1-jétől – törvényi rendelkezés
alapján – hatályát veszti az

avar és kerti hulladék szabadtéri égetésének önkormányzati rendeletben történő szabályozására vonatkozó törvényi
felhatalmazás.
Ennek megfelelően, 2020.
október 22-ei ülésén, Cegléd
Város Önkormányzatának

KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉG
A Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. év
november hónapban, pénteki napokon (09-11 óráig)
konzultációs lehetőséget biztosít a társasházak tűzvédelmi-tűzmegelőzési előírásaival, használati szabályaival
kapcsolatos kérdésekben.
A személyes részvételi szándék előzetes regisztrációhoz
kötött, melyet a cegled.hatosag@katved.gov.hu e-mail
címen tehetnek meg.
Kérjük a regisztráció során az érdeklődők adják meg a
telefonos elérhetőségüket, a konkrét időpont egyeztetés
miatt (a jelenlegi járványhelyzet miatt, csak egyszerre egy
érdeklődőt áll módunkban fogadni). Személyes részvétel
esetén kötelező a kéz fertőtlenítése és maszk viselése. Telefonon történő szóbeli tájékoztatás a +36(53) 505-030
telefonszámon lehetséges.
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Képviselő-testülete 2021. január 1. napjától hatályon kívül helyezte az avar és a kerti
hulladék nyílttéri égetésének
szabályairól szóló a19/2016.
(VI. 30.) önkormányzati
rendeletet.
Jövő évtől tehát az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet (OTSZ) 225. §-a szerint, ha jogszabály másként
nem rendelkezik, a lábon
álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben
és a belterületi, valamint a
külterületen lévő zártkerti
ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
Aki az OTSZ előírásait
megszegi, azzal szemben a
tűzvédelmi hatóság tízezer
forinttól hárommillió forintig
terjedő tűzvédelmi bírságot
szabhat ki.
Dr. Csáky András
polgármester

Megalakult a Kettlebell Sportági Szövetség
Hirtelen megváltozott minden tavasszal a gyorsan terjedő
világjárvány miatt. A barátokkal sportolás, a versenyek, a felkészülés, a közös szurkolás lehetősége a helyszínen mind-mind
egy pillantás alatt megszűntek. Ilyen helyzetben a versenyzők
motivációját nagyon nehéz meg- vagy inkább fenntartani. Ám
a Ceglédi Kettlebell SE atlétái is – a karantén időszakában is –
szorgalmasan edzettek.
Majorosi-Lázár Anita elnök,
Ceglédi Kettlebell SE: „Mindenkit elláttam a szükséges
eszközökkel, és online formában edzettünk tovább.
Olyannyira együtt maradt a
csapat, hogy még az újranyitás
előtt egy közös “challenge-be”

stressz, a magunk kedvére
edzünk. Ebben a helyzetben ennyit tehetünk. Vannak
ugyan online versenyek, de
az azért más. Mindannyian
érezzük, hogy a nappaliban,

fogtunk, és felújítottuk a termet! A klubnak jelenleg is 30
aktív sportolója van. Kicsit
megváltozott az edzések felépítése. Nem készülünk nagy
megmérettetésekre, inkább
csak szinten tartunk. De ennek is megvan az előnye, nincs

online bemutatott versenyszám nem egészen ugyanaz,
mint a valódi versenyhelyzetekben átéltek, amikor a
vérünkben száguldó adrenalin, a megmérettetés eufóriája
tölti be az egész termet, de
most ezt a világot éljük, ez
van. Országhatáron belül,
kisebb mértékű versenyek
megrendezésére jelenleg is
van lehetőség, azonban úgy
tűnik ebben az ellentmondásos, bizonytalan helyzetben
a sportolók versenykedve is
alábbhagyott, hiszen a be20. oldal

tegségtől való félelem éppúgy
jelen van, mint a vírus körüli
kétségek, melyek befolyásolhatják döntéseinket. Hasonló
a helyzet a személyes edzéseken való részvétellel is. Én
arra biztatok mindenkit, hogy
amíg arra lehetőség van, éljen
vele, ne hagyja abba az edzéseket, a versenyzést. Mozogj,
dolgozz meg az egészségedért,
mert most ez fontosabbá vált,
mint valaha! A kettlebell azért
is csodálatos eszköz, mert a
vele való edzéshez nem kell
óriási csarnok, pálya, hiszen
szinte egy négyzetméternyi
területen elvégezhető az egész
edzés vagy akár az adott versenyszám.
Az idei év hatalmas előrelépést hozott magyar kettlebellsport történetében. A
sportág elhivatott követőiként,
10 alapító tag elhatározásával
szövetséget hoztunk létre,
melyet a bíróság 2020. július
30-án Kettlebell Sportági Szövetség elnevezéssel nyilvántartásba vett. Ezzel a sportág
legmagasabb szintű szerveződése nemzeti szinten megvalósult, egyúttal új fejezetet
nyitva a jelen és jövő sportolói

számára. A Kettlebell Sportági
Szövetség – amelynek szakmai
alelnöki tisztét tölthetem be
– a nemzetközi szövetségek
alapszabályait és értékrendjét
követve alakította ki a saját szabályrendszerét, így az
Alapszabályában lefektetett
feladatai mellett – mely többek között a sportágat érintő
tevékenységek szervezése,
irányítása, – kiemelten fontos célnak tartja a sportág
megismertetését a szélesebb
hazai közönséggel, gondolva a szabadidősportra és a
versenysportra is. Ezen célok
megvalósítása elsősorban további, a sportágban érdekelt
szervezetekkel és egyénekkel
való együttműködésben lesz
lehetséges, melynek keretében lehetőség adódik mindannyiunk számára, hogy a
sportágat képviselő sportolók,
versenyzők létszámát növeljük
illetve az utánpótlás biztosítása is megvalósulhasson.
Habár klasszikus versenyt
nem sikerült idén rendeznünk Cegléden, helyette egy
igazán különleges esemény
szervezői lehettünk. A Ceglé21. oldal

di Kettlebell SE jótékonysági
verseny keretein belül gyűjtést szervezett a 2 éves Lővei
Nándinak, akinél limfoid
leukémiát diagnosztizáltak.
Közel 70 atléta személyesen
és online versenyzéssel támogatta az eseményt, és rengeteg
felajánlás érkezett a felhívást
követően a párhuzamosan

indított közösségi gyűjtőalapba is. A verseny nyitott volt,
így rengetegen a helyszínen
adták le segítségüket. Közel
900.000,- Ft gyűlt össze, amit
hamarosan átadunk a családnak! Az eseményt sokan
támogatták szendvicsekkel,
sütikkel, üdítőkkel is. Ez lett
életem legnagyobb és legfontosabb versenye, és itt értem
el a számomra legeslegrangosabb helyezést!”
VGM

A VÁRVAG Nonprofit Kft.
(2700 Cegléd, Gubody u. 28.)
rendszeresen ír ki pályázatokat Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonában lévő ingatlanok
értékesítésére, valamint lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadására.
Aktuális földhaszonbérletre
kiírt pályázatok:
• Cegléd, belterület 9823
hrsz-ú 2877 m2 nagyságú,
szántó megnevezésű terület
(minimális bérleti díj: nettó
22.645 - Ft/év)
Aktuális értékesítésre kiírt
ingatlanok:
• Cegléd, belterület 9014
hrsz-ú, 1002 m2 nagyságú,
kivett beépítetlen terület
megnevezésű, természetben
2700 Cegléd Harcsa utca 2/e
számú ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó
2.100.000- Ft)
• Cegléd, belterület 9015
hrsz-ú, 606 m 2 nagyságú,
kivett beépítetlen terület
megnevezésű, természetben
2700 Cegléd Harcsa utca 2/d
számú ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó
1.130.000- Ft)
• Cegléd, belterület 9016
hrsz-ú, 616 m 2 nagyságú,

kivett beépítetlen terület
megnevezésű, természetben
2700 Cegléd Harcsa utca 2/c
számú ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó
1.150.000- Ft)
• Cegléd, belterület 9017
hrsz-ú, 2485 m2 nagyságú,
kivett beépítetlen terület
megnevezésű, természetben
2700 Cegléd Harcsa utca 2/b
számú ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó
5.400.000- Ft)
• Cegléd, belterület 9018
hrsz-ú, 2323 m2 nagyságú,
kivett beépítetlen terület
megnevezésű, természetben
2700 Cegléd Harcsa utca 2/a
számú ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó
5.000.000- Ft)
• Cegléd, belterület 9211
hrsz-ú, 1882 m2 nagyságú,
kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben 2700
Cegléd Kámán és Zrínyi Ilona
utca mellett található ingatlan (Az ingatlan minimális
vételára: nettó 3.149.605- Ft)
• Cegléd, belterület 8268/30;
8268/36-38 hrsz-ú, 20494000 m 2 nagyságú természetben 2700 Cegléd, Pesti út
mellett található ingatlanok
(Az ingatlanok minimális
vételára területtől függően:
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nettó 6.800.000- Ft-tól nettó
13.300.000- Ft)
Aktuális értékesítésre kiírt
lakóövezeti, építési telkek:
• Cegléd, belterület 6830/1
hrsz-ú, valóságban a Bulcsú utcában található 769 m2
nagyságú ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó
3.100.000- Ft)
• Cegléd, belterület 6830/2
hrsz-ú, valóságban a Bulcsú utcában található 820 m2
nagyságú ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó
3.200.000- Ft)
• Cegléd, belterület
12322/22-27 és 12322/29-35
hrsz-ú, valóságban a Gémeskút utcában található, 719-736
m2 nagyságú ingatlanok (Az
ingatlanok minimális vételára:
nettó 1.600.000- Ft)
• Cegléd, belterület
5396/51-56 hrsz-ú, valóságban a Szélmalom zugban
található, 811-881 m2 nagyságú ingatlanok (Az ingatlanok minimális vételára: nettó
3.800.000- Ft)
A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a www.
varvag.hu honlapon, illetve a
pályázatokkal kapcsolatosan
bővebb felvilágosítást a 06/53505-240-as telefonszámon
lehet kérni.

Kiállítás
a Ceglédi Galériában
November 6-án nyílt meg
Horváth Klára „Életterek” című
festménykiállítása a Ceglédi Galériában.
A tárlat november 28-ig tekinthető meg.

Ceglédi Hírmondó

A Ceglédi Televízió adását
az alábbi csatornákon találja
meg a különböző
kábelszolgáltatóknál.

Kéthetente Ceglédről

VODAFON (UCP): 508
DIGI (INVITEL): C9
TCOM:
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PR-TELECOM:
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Minden hétköznap 18 órától
nézze nálunk a helyi híreket!
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyilvános pályázat keretében bérbe kívánja adni, 5 év határozott időtartamra a 2700 Cegléd, Rákóczi út 22-24.
szám alatt található Cegléd Rendőrkapitányság
„A” épületében lévő büfé + raktár összesen 17
m2 alapterületű helyiségeit. A helyiség csoport
megtekinthető 2020. november 16-án és 17-én

1000 és 1200 óra között. Pályázat beadásának a
határideje: 2020. december 07. (hétfő) 10.00 óra.
A pályázati felhívás a Pest MRFK Gazdasági
Igazgatóságán hivatali időben szerezhető be:
1134 Budapest Róbert Károly krt. 54-58. dr.
Kasza Gábor, tel.: +36 1-550-1494/21610 mellék, vagy elektronikus úton: kaszag@pest.police.
hu e-mailen.
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