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z idei év két legfontosabb célkitű-
zése – még vírus-helyzet előtt – a
szolgálat és az erőgyűjtés volt. A
szolgálat alatt a már kialakított
szociális és települési szolgáltatá-
sok körének bővítését, a támoga-

tási összegek emelését kell érteni. A 2019.
novemberi önkormányzati döntés értelmében
az idei évben igényelhető lakhatási és fűtési

támogatások összege 7.500-7.500.-Ft-ra nö-
vekedett. Szintén a szociális költséghely ke-
retébe tartozóan eddig a 16 év alatti gyerme-
kek részére évente két alkalommal nyújtott
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás össze-
gét 5.000.- Ft-ról 8.000.- Ft-ra növeltük, va-
lamint a 16 éves korhatárt 18-ra emeltük. 
Az idei évtől a „Megéri tanulni” helyi ösztön-
díjprogram támogatási összegét és a támo -
gatotti kört is bővítettük. A „Csemői fészek”
helyi lakásfelújítási programot folytatjuk idén
is! Új szolgáltatásként az idei évtől babakö-
szöntő ajándékcsomagot szállítanak házhoz a
védőnők a csemői újszülöttek számára. A szol-
gálat körébe tartozik az idéntől kibővített in-
gyenes pályázat-támogató szolgáltatások nyúj-
tása a csemői lakosok, civil szervezetek és vál-
lalkozások számára, valamint a főépítészi szol-
gáltatás az építkezők és az ingatlan tulajdono-
sok számára – szintén ingyenesen. 

Erőgyűjtés alatt egyértelműen és konkrétan az
általános tartalék összegének növelését irá-
nyoztuk elő. A 2019. december 31-i állapot sze-
rint a szabad (kötelezettségvállalással nem ter-

Eltelt a 2020-as esztendő első ne-
gyedéve, úgyhogy ideje összefoglal-
ni, hogy mit végez-
tünk és merre tar-
tunk. Januárban, a
költségvetési koncep-
ció készítése idején
még senki nem gon-
dolta, hogy bő egy hónap múlva az
új koronavírus megjelenése átírja a
prioritásokat… 

a
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helt) tartalékunk összege 42.547.867 forint volt.
Szeretnénk, ha ez összeg az év végére növe-
kedne. E körben azt is megjegyzem, hogy az a
központi rendelkezés, amely a befizetett gép-
jármű teljesítményadó helyben maradó (40%)
részének kötelező veszélyhelyzeti alapba való
utalását írta elő – átírhatja ennek a célnak meg-
valósítását, lévén ez a döntés 11 millió forint
mínuszt jelent a költségvetésünkből.

Veszélyhelyzet idején is működnek a határ-
idők, és ha ép-
pen nem közle-
ményt vagy fel-
hívást készítünk,
gyermekétkezést
adminisztrálunk
– akkor „felüdü-
lésképp” törőd-
hetünk napi fel-
adatainkkal és a
pályázatokkal
kapcsolatos ad-
mi nisztrá ciók kal.
A Leader prog-
ramban a Cse -
mői Kulturális
Kiállítóhely épü-
letében funkció-
bővítő beruhá-
zással szálláshe-
lyeket létesítünk
az épület emeleti
és földszinti ré-
szében. Az építé-
szeti szakfeladat
(válaszfalak ki-
alakítása, tetőab-
lakok beépítése,
fürdőszobák ki-
alakítása) meg-
 történt, így a na-
pokban a műsza-
ki átadás-átvételi
eljárás is lezárult.
Közben elkészült
a konyha beren-
dezése, és folya-
matban van a
szoba és az étke-

ző bútorok szállítása – csak jelen helyzetben
a szállító is jelezte a kapacitáshiányát, így le-
lassult a folyamat. 
Március 13-án kaptunk értesítést arról, hogy
nyert a még 2018-ban beadott Helyi értékek-
re épülő turisztikai szolgáltatások fejlesztése
- helyi aktívturisztikai szolgáltatások kialakí-
tása című pályázati felhívásra beadott pályá-
zatunk. A támogatásból az Ökocentrumban
kialakított tanösvény szemléltető és bemuta-
tó tábláit fogjuk elkészíttetni. 
A tavalyi évi pályázati fordulóban belterületi
utak felújítására pályáztunk, 15 millió forint
támogatási összegre, 15 %-os önerővel. A pá-
lyázatunk nyert, szakmai tartalma a Kis
Albert utca új aszfalt kopórétegét a Mészáros,
Szüret, Wass Albert utcák Petőfi utcai torko-
latának felújítását, továbbá a Wass Albert és a
Béke utca találkozásának felújítását tartal-
mazza – hengerelt meleg aszfaltos technoló-
giával. Szeretném még az első félévben ezt a
fejlesztést is megvalósítani és elszámolni!   

A Magyar Falu programban több pályázati
kiírásra is pályáztunk. Megvalósult egy nagy-
teljesítményű ágvágó adapterrel szerelt rézsű-
zúzó beszerzése a csemői utak hatékony kar-
bantartására. Szintén elkészült és elszámolás
alatt áll a Csemő-Zöldhalom településrészen
az Iskola-dűlő részleges – rossz állapotú – út-
burkolatának felújítása 509 m hosszúságban.
Jelenleg 50 %-os készültségben van a temető
belső gyalogos úthálózatának fejlesztése: föld-
munkák elkészültek. Most arra várunk, hogy
leszállítsák a megrendelt viacolor burkolatot,
melynek érkezését követően befejezhető ez a
fejlesztés is. Két projekt áll előkészítés alatt, a
gyermekrendelő épületének tetőfelújítása és a
Mikebudai út részleges felújítása. 

Önerős fejlesztések is zajlottak Csemő te-
rületén. Telepítésre került az Ökocentrum
udvarán és a zöldhalmi településrészen a ta-
valyi évben kialakított kisközponti részen az
automata öntözőrendszer. 
Túl vagyunk a közterületi gyepek lazításán,
műtrágyázásán, valamennyi öntözőrendszer
karbantartását elvégeztettük. Folyamatos a
fák és cserjék metszése, és hetente árasztjuk
a temető felé vezető úton a platánokat. A ta-
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valyi évi termésből szedett és megtisztított
magokból beültettük a szabad területeket, il-
letve a kánna virágmagok is földben vannak
már. Jelenleg csodáljuk a tulipánokat, de a
szabad ágyásokat folyamatosan készítjük elő
az egynyári palánták fogadására.  
Az idei lesz az első olyan év, amikor minden
a feladat ellátásához szükséges eszköz a ren-
delkezésünkre áll! Tavaly már használtuk az
új grédert és az ágaprítót is, és kora tavaszon
(a kijárási korlátozás elrendeléséig) meg-
kezdtük a rézsűzúzó géppel a dűlőutakat sze-
gélyező növényzet ritkítását, takarítását. A
hantházi településrész és a hosszú-csemői
résszel vagyunk készen, a veszélyhelyzet el-
múltával ezt a tevékenységet folytatni fogjuk. 
Csemő applikáció készül, amely ingyenesen
letölthető a mobil eszközökre, és a letöltőnek
új hír, esemény, közlemény kapcsán üzenet-
ben is jelez, de kétirányú kommunikációra is
alkalmas, tehát a lakosságnak ezúton is lehe-
tősége lesz jelezni az önkormányzat illetve a
hivatal felé. A programot előreláthatólag már
a második félévben használhatjuk. 

A rendezvényeinkről elmondható, hogy a
tavalyi esztendőben – a nemzetközi ver-
senyben való szereplés okán – csak két ki-
emelt rendezvényt tartottunk, de azt bőséges
programmal. Az idei esztendőben úgy ké-
szültünk, hogy visszatérünk a 2018-as ko-
rábbi gyakorlathoz, vendégeket hívni min-
den rendezvényre. Megtartjuk az összes kis-
és nagy rendezvényt, sztárvendégekkel. 
Az élet (pontosabban a vírus és kijárási korlá-
tozás) egyelőre átírta ezt a forgatókönyvet… 
Mi készen állunk arra, hogy a veszélyhely-
zet elmúltával a megtartható rendezvényeket
megvalósítsuk. 

Az elmúlt hónapot az új koronavírus elleni
védekezés, a rendeletileg kapott és önként is
vállalt feladataink teljesítése alapvetően
meghatározta. Ma még nem tudjuk meg-
mondani, hogy ez a helyzet meddig tart és
mekkora erőkifejtést igényel tőlünk – de az
biztos, hogy a legfontosabb feladattá vált!      

DR. LAKOS ROLAND polgármester

30x30 Terazza ZRG-106 
fagyálló padlólap 

2249 Ft/m2

Bankkártyás fizetési
lehetőség!

Ajándékutalvány
kapható!

BUDA-HÁZÉPÍTÕ KFT. TÜZÉP
ÉS FÜRDÕSZOBA SZAKÜZLET
2700 Cegléd, Szolnoki út 77.
Tel.: 06 53/311 612, 06 30/419 7386
www.budahazepito.hu, email: budahazepito@gmail.com

BUDA-HÁZÉPÍTŐ KFT TÜZÉP-FÜRDŐSZOBA SZAKÜZLET-NYÍLÁSZÁRÓ SZAKÜZLET

Terrán 
Renova Plus

235 Ft/db

Semmelrock 40x40 mosott
kavicsos járdalap fövenybarna 

869 Ft/db

Mini növényedények
több színben 

890 Ft/db-tól 

Laminált padlók
nagy választékban készletről 

2068 Ft/m2-től 



délelőtt folyamán hivatalosan
értesítettek, hogy ceglédi illető-
ségű lakosnál is kimutatták a
vírust. A beteget egy megyei
gyógyintézetbe szállították és
az ott végzett teszt bizonyult

pozitívnak. Megvallom őszintén “kissé
megnyugodtam”, mert hihetetlennek tűnt,
hogy egy ekkora településen még nem
találtak vírushordozót. A járvány-
ügyi előírásoknak megfelelően az
un. kontakt személyek (akikkel
érintkezhetett a vírushordozó sze-
mély), felkutatása megkezdődött.” –
fogalmazott a polgármester.
Május 4-én újabb járványügyi híreket tett
közzé a facebookján a polgármester, amely-
ből kiderül hány koronavírussal érintett sze-
mély van Cegléden és milyen szabályok
változtak május 4-től városunkban. 
„Korábban jeleztem, hogy további vírushor-
dozó személy felbukkanása várható város-

unkban. A Népegészségügyi Osztály ma
délelőtti tájékoztatója szerint, az elmúlt hét
végén a különböző járványügyi megfigye-
lést, zárlatot, elkülönítést elrendelő illetve
feloldó határozatok alapján Cegléden:
12 fő van járványügyi megfigyelés alatt
(külföldről érkezett),
20 fő járványügyi zárlat alatt (aki igazolt be-
teggel találkozott), és 
1 fő járványügyi elkülönítés alatt (igazolt ví-
rushordozó, betegség tüneteit nem mutató)
otthonában elkülönítetten élő személy is-
mert. Ez utóbbi esetében a kontakt szemé-
lyek szűrése megkezdődött, újabb pozitív
eset eddig nem igazolódott.

Az elmúlt hét végén 9 kormányrende-
let látott napvilágot. Budapest és
Pest megye kivételével mérsékel-
tek a kijárási szabályokon, illetve

bizonyos feltételek mellett vendég-
látó helyek teraszai, továbbá az üzle-

tek is kinyithatnak. Néhány ellentmondás
mutatkozik a rendelkezések között ezért
értelmezést kértünk az illetékesektől ezek-
ről. Az a szabályozás azonban, mely sze-
rint maszk viselése, vagy a száj és orr ken-
dővel történő elfedése közlekedési eszkö-
zökön és üzletben történő vásárlás esetén
kötelező, ránk is érvényes.”

Covid 19-fertőzött 
Újszilváson 

ÚJSZILVÁSON MÁR VAN KORONAVÍRUS fertő-
zött, az enyhe tünetekkel rendelkező beteg
otthonában gyógyul járványügyi zárlat alatt.
– erről a település önkormányzata jelentetett
meg közleményt, amely kitér arra is, hogy
mostantól kötelező a szájmaszk és védő-
kesztyű használata Újszilvás minden közös-
ségi helyén.

Dr. Csáky András polgármester ápri-
lis 28-án a legnagyobb közösségi ol-
dalon jelentette be, hogy már van
ceglédi személy, akinek koronavírus
tesztje pozitív lett.

a
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Fertőzött Abonyban
RENDKÍVÜLI BEJELENTÉST TETT PETŐ ZSOLT
Abony polgármestere: pozitív lett egy abonyi
lakos koronavírus-tesztje április 24-én. Ható-
sági házi karanténba került a fertőzöttel
együtt 7 személy, 4 lakcímen. A karanténban
tartózkodók részére az önkormányzat szükség
szerint bevásárlással nyújt segítséget.
A polgármester másnaptól elrendelte maszk,
vagy más annak funkcióját betöltő textil vi-
selését „a kereskedelmi, szolgáltató, vendég-
látó üzlethelyiségben, gyógyszertárban, dro-
gériában, az önkormányzat által fenntartott
oktatási, nevelési, gyermekvédelmi, egészség-
ügyi intézményekben, az Abonyi Polgármeste-
ri Hivatalba belépő és ott tartózkodó szemé-
lyeknek – ideértve az adott hely munkaválla-
lóinak, alkalmazottainak – a zárt térben törté-
nő tartózkodásuk idejére.” (…) „A „Mikes tó-
nál” továbbra is tilos a horgászat és minden
közösségi összejövetel, a szabályok betartását
a polgárőrség segíti. A polgárőrség folyama-
tos közterületi jelenléttel segíti a kijárási sza-
bályok betartását. Kérek mindenkit, hogy a
szabályok betartásával és felelősségteljes
egyéni magatartással segítse a közös védeke-
zést!” – írta Pető Zsolt polgármester.

Meggyógyult 
a csemői beteg

"ÖRÖMMEL JELENTEM, MEGKAPTUK az ér-
tesítést arról, hogy a koronavírussal fertő-
zött személy gyógyultnak tekinthető, mert
kétszeri mintavétele is negatív eredmény
hozott és tüneteket nem mutatott." – osz-
totta meg az örömhírt a Facebookon Dr.
Lakos Roland Csemő polgármestere. 

„Félházzal” működik 
a kórház

A CEGLÉDI KÓRHÁZBAN IS felszabadították
az ágyak 50 %-át, a miniszteri döntés szerint.
Az intézkedés minden kórházra vonatkozik,
azokra is, amelyek nem kijelölt intézmények
– mint a ceglédi Toldy Ferenc kórház is –
covid-19 vírusos betegek fogadására. 
Jelenleg a ceglédi kórház már „félházzal”
működik és információink szerint nem je-
lentett különösebb gondot az ágyak felsza-
badítása. Ez azért lehet így, mert március
16-tól már nem vettek fel elektív ellátásba,
halasztható beavatkozásra, vizsgálatra új
betegeket, így egyes osztályok eleve nem
voltak telítettek. A rendelet teljesítéséhez a
krónikus, az ápolási és a rehabilitációs osz-
tályokról küldtek haza olyan betegeket,
akiknek az általános állapota ezt megen-
gedte, de 25 beteget például Nagykőrösre
szállítottak át az ottani kórházba, ahol volt
erre szabad kapacitás.

> Fogágybetegségek kezelése
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
> Fogsorok készítése
> Implantológia
> Fogsebészet
> Fémmentes fogpótlások 
zirkonkerámiából rövid határidõvel

>Digitális röntgen diagnosztika
>Gyermekfogászat
> Fogszabályozás felnõtteknek is
>Garanciavállalás

Dr. Dombi Ábel,
Dr. Makai-Magoss Ágnes

INNOVATÍV 
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

Kövess minket a Facebookon 
és Instagramon is!

Bejelentkezés csak telefonon!
Cegléd, Csíkos szél 9. 
Tel.: 06-30/913-8226

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



Arcvédő pajzsok 
a kórháznak

EDDIG TÖBB MINT 100 ARCVÉDŐ PAJZSOT
készítettek egészségügyi dolgozók számá-
ra a ceglédi Digitális Közösségi Alkotómű-
helyben. Az elkészült eszközöket a ceglédi

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet ne-
vében Dér Ilona ápolási igazgató és
Bobál István gazdasági igazgató vet-
te át és megtekintették a helyszínen,
hogyan is készülnek. De átadott az
intézmény pajzsokat a Ceglédi Men-
tőállomás dolgozóinak és a Ceglédi
Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyer-
mekjóléti Központ munkatársainak is. 
A Ceglédi Szakképzési Centrum – Digitális
Közösségi Alkotóműhelyében a 3D alkotás
és nyomtatási technológia kiemelt fontos-
sággal bír. A COVID-19 vírus terjedésének
lassítása érdekében a Ceglédi Szakképzési
Centrum is csatlakozott egy önkéntes kezde-
ményezéshez miszerint a digitális alkotómű-
helyében elhelyezett 3D nyomtatóival az
egészségügyi dolgozók számára alkalmas
arcvédő pajzsokat készít.
A nyomtatott arcvédő pajzsok több területen
is felhasználhatók. Az egészségügyi dolgo-
zóknak, például a szemüveges orvosoknak
ez az egyik legideálisabb védőfelszerelés,
hiszen számukra a védőszemüveg viselete
egyébként problémát okozna. Az arcvédő
könnyen fertőtleníthető ózongenerátorral il-
letve felületfertőtlenítővel, mely így több-
ször használható.

VARGA FRANCISKA MEGYEI KÖZGYŰLÉSI
képviselő is eljuttatott a kórháznak 3D-s
nyomtatóval nyomtatott arcvédő pajzsokat
a kórházba. „Emellett Pipicz Imre fogorvos
és Sívók Ágnes gyermekorvos számára si-
került még a védekezéshez szük séges esz-
közökből eljuttatnom pár darabot. Köszö-
nöm a pajzsokat az OrosGravír műhelynek
és Orosné Bocskai Magdol nának. Egy paj-
zsot elkészíteni 3 óra 27 percbe telik nekik.
Két gépet üzemeltetnek éjjel-nappal. Ha-
talmas hálával tartozunk a mindennapi hő-
söknek!” – fogalmazott a képviselő a
facebookján.

Véradás Nagykőrösön
A PEST MEGYEI VÖRÖSKERESZT 4. SZ.Terü-
leti Szervezete véradást szervez 2020. május
20-án (szerda) 9-14 óra között az Arany János
Kulturális Központban, Szabadság tér 7. alatt.
A véradások a vészhelyzet ideje alatt, a ko-
rábban megszokott módszerrel, a biztonsági

előírások maximális betartásával zajla-
nak! A járvány ideje alatt is nagy szük-
ség van a vérkészítményekre, elsősor-
ban a sürgősségi ellátáshoz (különö-

sen a gyermekgyógyászat, a szülészet,
a szívsebészet, az onkológia, a hematoló-

gia, a transzplantáció területén).
A véradás helyszínére, érintés nélküli test-
hőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés után,
maszkban lehet be-
lépni (szükség ese-
tén biztosítanak
maszkot). A véradá-
son nem történik ko-
ronavírus szűrés, ez-
zel a szándékkal
senki ne jelentkez-
zen véradásra!!
Ne jelentkezzen vér-
adásra aki, az utóbbi
1 hónapban külföld-
ön járt, akinél kimu-
tatták a koronavírust, és olyan beteggel
érintkezett, akinél kimutatták a koronavírust.
Aki vért ad, életet ad! Egy véradással 3 be-
teg embernek segíthet! Jöjjön és csatlakoz-
zon a véradók táborához!

covid19

9

Fotó: szervezők



Koronavírus mintavétel
„A NAGYKŐRÖSRŐL KIVÁLASZTOTT szemé-
lyektől a mai napon levették a mintát a
Semmelweis Egyetem munkatársai.” – tette
közzé dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester.
A Központi Statisztikai Hivatal által kivá-
lasztott 29 ceglédi lakos tesztelését május

8-án és 11-én végezték el. – erről dr. Csáky
András Cegléd polgármestere tájékoztatott.
A Semmelweis Egyetem vezetésével, a négy
orvosi Egyetem és a Központi Statisztikai Hi-
vatal együttműködésében zajló H-UNCOVER
országos reprezentatív szűrőprogram a máso-
dik hetéhez érkezett. A program célja, hogy
feltérképezze Magyarország átfertőzöttségét az
új típusú koronavírussal, ezáltal hozzájáruljon
a terápiás és megelőzési lehetőségeket feltáró
kutatásokhoz, és fontos információkkal szol-
gáljon a döntéshozók számára. Nagyon fontos,
hogy azok az állampolgárok, akik kiválasztás-
ra kerültek, részt vegyenek a szűrővizsgálaton,
hiszen csak így biztosítható a program repre-
zentativitása. Minden egyes, a programban
részt vevő állampolgár most további 500-1000

honfitársát képviseli. 

Katonák 
fertőtlenítenek az 

Idősek Otthonában
A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZEL EZER kato-
nája és több önkéntese a kialakult járvány-
ügyi helyzet miatt, hetek óta végzi az or-
szágban található idősotthonok fertőtleníté-
sét. Nincs ez másként Cegléden sem: a ka-
tonák május 11-én reggel érkeztek a
Bajcsy-Zsilinszky úti Idősek Otthonába eb-
ből a célból. 
A Honvédség katonái az Idősek Otthona
minden helyiségében fertőtlenítést végeznek
és a munka várhatóan két napig fog tartani –
tájékoztatott a helyszínen dr. Csáky András
polgármester, aki szerint ez a vírus ellen
küzdelemnek egy fontos állomása. Hozzá-
tette: bár a megyében még nem változtak a
korlátozó intézkedések, de bízik benne,
hogy hamarosan Pest megyében is feloldják
a szigorú szabályozást. 
„Újabb megbetegedésről, pozitív tesztről
nincs tudomásunk. Pénteken és ma történik
meg azon személyeknek a vizsgálata, akik a
Központi Statisztikai Hivatal által kiválasz-
tásra kerültek Cegléden. Ez 29 fő – akiknek
a nevét nem tudjuk, nem is tudhatjuk – és bí-

zom benne, hogy mindannyian el-
mennek erre a vizsgálatra. Ez a vá-

ros lakóinak is érdeke, hiszen egy-egy
ilyen szűrővizsgálaton résztvevő személy

több száz honfitársunkat képvisel.” – mond-
ta el a polgármester.
Az intézmény vezetője, Szabóné Kökény
Erzsébet ismertette: az otthonban jelenleg
130 idős ember tartózkodik. A kijárási és láto-
gatási tilalmat sikeresen be tudták tartani. En-
nek okán ugyan az otthonban lakók már két
hónapja nem tudnak találkozni a hozzátarto-
zóikkal, ám akikkel lehet, azokkal telefonon
és videóhívással tartják a kapcsolatot. Külön
szólt kollégái helytállásáról is, akik most ép-
pen az ott lakók 3 épületből történő költözte-
tésében segítettek a katonai fertőtlenítés miatt.

covid19

Fotó: Önkormányzati Hírek Nagykőrös

Fotó: Szokolai Attila



Érettségi járvány idején
MÁJUS 4-ÉN REGGEL 9 ÓRAKOR elkezdődött az idei minden szempontból különleges érett-
ségi vizsga. A koronavírus járvány miatt a diákok szigorú szabályok mellett írhatják meg az
írásbeli vizsgákat, a szóbelik pedig néhány kivétellel elmaradnak. Maszkot, kesztyűt visel-
ni nem kötelező, de ajánlott. Az intézmények minden higiéniai előírást betartanak, az épü-
letek kapuit, ajtóit kitámasztják, a vizsga nyitott ablakok és szellőztetés mellett zajlik. Egy
teremben legfeljebb 10 tanuló lehet, közöttük legalább másfél méteres távolsággal.
Hétfőn magyar nyelv és irodalom, kedden matematika tudásukról kellett számot adniuk a
diákoknak, szerdán a történelem, majd az idegen nyelv érettségik következtek. 

Rejtélyes kihívás
HÁROM KIHÍVÁSBÓL ÁLLÓ JÁTÉKOT INDÍT a
Cegléd Városi Baleset-megelőzési Bizott-
ság általános és középiskolás diákoknak. A
három kihívás, három héten át tartalmaz
feladatokat. 
Az elsőben megmondhatják a „frankót”
a gyerekek kép, fotó, videó vagy hangfel-
vétel formájában arról, hogyan közleked-
jenek a világban. A másodikban arról vár-
nak pályázati anyagot, hogyan tartják be
a szabályokat Én is Hős vagyok! címmel,
a harmadikban egy új közlekedési esz-
közt kell tervezni.  
„Minden kihívás után a legjobbak tárgyjuta-
lomban és közlekedési csomagban részesül-
nek. Az általad készített munkákat három hé-
ten keresztül minden hét péntekén kell bekül-
dened a rejtelyeskihivas@gmail.com címre.
Ha megcsinálod mind a három kihívást és a
szakmai zsűri által Te leszel a legjobb, a
nyereményed egy roller. A pályázatokat
2020. június 15-ig elbíráljuk és mindenkit
értesítünk a nyeremények átvételéről! Bő-
vebb infó kiírásban vagy telefonon (06
53/310-066/9506)” – található a kiírásban.

Kitartásra biztat új 
dalában Gór-Nagy Era

„OLYAN NINCS, HOGY FELADD!” – LONDON
szinte teljesen kihalt utcáin egyedül sétálva,
kitartásra bíztatja új videóklipjében közönsé-
gét a ceglédi származású énekesnő: Gór-Nagy
Era. „Ez a mostani időszak mindenki számára
nehéz, de erősnek kell lennünk, hogy túljus-
sunk ezen is! Az élet igazi hullámvölgy, meg
kell tanulnunk bízni önmagunkban, hogy bár-
mit le tudjunk győzni és emelt fővel lépjünk to-
vább. Én ezzel a dallal kívánok erőt és kitar-
tást mindenkinek ” – olvasható a fiatal éne-
kesnő közösségi posztjában.

Fotó: Önkormányzati Hírek Nagykőrös
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Bezár a Nyugati 
pályaudvar

MÁJUS 8-TÓL DECEMBER ELEJÉIG bezár a
Nyugati pályaudvar csarnoka, mert felújítják
a tetőszerkezetet. – tette közzé a vasúttársaság.
A 143 éves Nyugati pályaudvar műszaki álla-
pota és műemléki értékének megóvása, vala-
mint a vasúti forgalomban való kiemelt szere-
pe miatt, halaszthatatlanná vált az épületegyüt-
tes tetőszerkezetének mielőbbi rekonstrukció-
ja. A MÁV állomásfejlesztési projektjének
egyik kiemelt felújítása közé sorolt munka biz-
tonságos végrehajtása érdekében a vasúttársa-
ság május 8-ától december elejéig lezárja az
utascsarnokot. A munkák ideje alatt a MÁV-
START ideiglenes menetrendet vezet be, több
vonatot más budapesti állomásra irányít és a
vasúttársaság kérésére a BKK is tájékoztatást
ad a módosításokról az érintett járatain.

Változik a forgalmi 
rend a 4-es úton

VÁLTOZIK A FORGALMI REND AZ M4-ES
gyorsforgalmi út Cegléd és Abony közti sza-
kaszán – erről jelentetett meg közleményt a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Kom-
munikációs Titkársága.
“Az M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony kö-
zötti szakaszán a főpálya építésének befeje-
zése érdekében egy újabb szakaszon válik
szükségessé a forgalmi rend megváltoztatá-
sa, ami egy eddig létező útkapcsolat meg-
szűnésével jár. Az új forgalmi rend bevezeté-
sére − a végleges forgalomtechnikai jelzés-
rendszer kiépítését követően − 2020. május
6-án, napközben kerül sor. Mindez azt ered-
ményezi, hogy a 3119 j., Újszilvás, illetve
Tápiószele felől Abony felé vezető úton köz-
lekedők számára mindkét irányból megszű-
nik a 4. sz. főútra (a leendő M4 gyorsforgal-
mi útra) való felhajtás lehetősége. Ezzel pár-
huzamosan a 4. sz. főúton (a leendő M4
gyorsforgalmi úton) közlekedők sem tudnak
lehajtani az említett útra sem Abony, sem
Újszilvás, illetve Tápiószele felé. A két út
csatlakozása ezzel végleg megszűnik. Kér-
jük, hogy az érintett szakaszon közlekedők
fokozottan figyeljenek a megváltozott forgal-
mi körülményekre, és ne megszokásból ve-
zessenek a 4. sz. főút, valamint az Abonyt és
Újszilvást, illetve Tápiószelét összekötő út
ezen szakaszán.” – fogalmazott a közlemény.
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Újrainduló egészségügyi
ellátások

A CEGLÉDI TOLDY FERENC KÓRHÁZ a közös-
ségi oldalán tette közzé, hogy újraindulnak az
egészségügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt
tervezett vizsgálatok, beavatkozások, műtétek. 
„A COVID-19 okozta fertőzések vonatkozá-
sában a kedvező járványügyi helyzetre te-
kintettel a Kormány döntött az eddig szüne-
telő egészségügyi ellátások újra indításáról
szigorú higiénés rendszabályok és az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma által kiadott
alapelvek betartása mellett. A Toldy Ferenc
Kórház és Rendelőintézetben a sürgősségi
ellátások a járóbeteg és a fekvőbeteg szakel-
látásban eddig is biztosítottak voltak. Az
egészségügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt
tervezett vizsgálatokra, beavatkozásokra,
műtétekre az alábbi módon van lehetőség:
A 2020. március 16-át követő időszakra kapott
betegfogadási időpontok helyett kérjük, hogy
betegeink telefonon érdeklődjenek az illetékes
szakrendelésen új időpont egyeztetése céljából.
A telefonos érdeklődés kapcsán az aktuális
állapotról is kikérdezik Önöket és a pana-
szok, valamint a rendelkezésre álló egész-
ségügyi dokumentáció alapján kapnak új
időpontot a személyes vizsgálatra. A beteg-
felvételi irodák időpontot jelenleg nem ad-
hatnak, azt a szakrendeléseken a rendelési
idő alatt lehet kérni közvetlenül.
Az új időpontokat a szakrendelések és ambulan-
ciák úgy adják ki, hogy figyelembe veszik azt az
utasítást, miszerint egy óra alatt 4 beteget lehet
megvizsgálni és a betegeknek várakozás közben
be kell tartaniuk a másfél méteres távolságot.
A szakrendelésekre, ambulanciákra továbbra
is a belépési pontokon keresztül lehet bejutni,
ahol lázmérés és ellenőrző lista kitöltésére ke-
rül sor. A szakrendeléseken, ambulanciákon a
vizsgáló szakorvos kitölti az orvosi ellenőrző
listát, amely alapján a COVID-19 fertőzésre a
gyanú kiszűrhető. A tervezett beavatkozást
megelőzően abban az esetben kell szűrővizs-
gálatot végezni, ha a beavatkozás a COVID-
19 átvitel szempontjából magas kockázatúnak
minősül.” – tájékoztat a Toldy Ferenc Kórház
és Rendelőintézet vezetőségének közleménye.

Bővítik az Ipari Parkot 
„A KÖZBESZERZÉSI ADATOK SZERINT a Colas
Út Zrt. készíti elő Cegléd ipari területeinek
bővítését. A hirdetmény utal rá, hogy a Pest
megyei várost nemrég elérte az M4-es négy-
sávosítása, ezzel a térség gazdasági szerepe
felértékelődött. A város ennek megfelelően
előkészíti az ipari területek további bővítését
Cegléd északi ipari-kereskedelmi övezeté-
ben. Ennek keretében a területen teherbíró
utak építése és felújítása, közművek kiépíté-
se és egy adminisztratív szolgáltató központ
épületének első fázisa valósul meg.” – írta
meg a magyarépitok.hu cikkében. 
A beruházás első részében az Ipartelepi utat
újítja fel teljes körűen a Colas a 311-es főút és
a Cigány-széki csatorna közötti 733 méteren,
emellett megépíti a Keleti feltáró utat, az Ipar-
telepi útra merőlegesen 731 méteren. Emellett
a tervek szerint kiépül több ipari út is, a maj-
dani befektetési terület feltárása és megköze-
lítése érdekében. A projekt második részében
a nyertes ajánlattevő feladata az északi ipari-
kereskedelmi övezetben az új ipari területek
közműveinek kiépítése. Ez tartalmazza az
ivóvízellátás, a szennyvízcsatornázás, a csa-
padékvíz elvezetés és a telekommunikációs
közmű kiépítését. A munkák tereprendezést is
tartalmaznak majd. A most megjelent közbe-
szerzés tárgya a beruházás I. ütemében meg-
valósuló ivóvízellátás, szennyvízcsatornázás,
csapadékvíz elvezetés kiépítése. A beruházás
harmadik része a Ceglédi Ipari Parkban egy
adminisztratív szolgáltató központ építésének
kivitelezése. Az épületben 22 darab helyiség
kerül kialakításra 235 négyzetméteren.
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Abonyi kastélyok 
A MIABONYUNK.HU OLVASÓJA Falusi Edit
régi képeket kutatott az abonyi könyvtárban
a helyi – régen volt vagy még ma is álló –
kastélyokról, kúriákról. Az abonyi hírportál
jelentette meg a megsárgult fotókat: „A Pest
megyei Abony, saját városom, valóságos kis
ékszerdoboz lehetne, ha sikerült volna meg-
őrizni az 1800-as években itt épült 32(!) kas-
télyt és kúriát. Napjainkra 12 maradt közü-
lük, különböző állapotban. Az Abonyi Lajos
Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Ki-
állítóhely galériájában található régi képek-
ből válogattam.” – írta az olvasó fotókhoz. 

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!



Politika
Jobbik delegáció

Cegléden
A JOBBIK KÉT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE
Dudás Róbert és Csányi Tamás látogatott el
Ceglédre május 12-én. Találkoztak dr. Csáky
András polgármesterrel és Hegedűs Ágota
alpolgármesterrel. A találkozóra elkísérte
őket Zágráb Nándor a térség Jobbik vezetője
és Horváth Gábor a helyi Jobbik elnöke. A
politikusok látogatásának célja az volt, hogy
tájékozódjanak a városunk helyzetéről a ve-
szélyhelyzetben, különös tekintettel a gépjár-
műadó elvonás miatt kieső bevételek pótlá-
sáról. Az egyeztetésen egyebek mellett meg-
ígérték azt is, hogy a parlament 2021-es költ-
ségvetési tárgyalásán a város esetleges mó-
dosító javaslatait is képviselni fogják. 
- A polgármester és alpolgármester mindent
megtesz annak érdekében, hogy az önkor-
mányzati cégek és munkavállalóik érdekében
- fogalmazott Dudás Róbert a városi tévének. 
Dr. Csáky András polgármester a találkozóról
azt nyilatkozta: a Jobbik Magyar or szág Mozga-
lom képviselői kértek lehetőséget az egyeztetés-
re és úgy gondolta a lehetőséget meg kell adni a
beszélgetésre országgyűlési képviselőkkel. Dr.
Csáky András kihangsúlyozta, a városnak van
megválasztott országgyűlési képviselője, a költ-
ségvetési vitában így elsősorban az ő segítségét
szeretné igénybe venni. Végezetül elmondta jó-
ízű beszélgetés volt, amelynek végén megkö-
szönték egymásnak az együtt töltött időt.

Stop a Csemő-Cegléd 
kerékpárútnak

A KORONAVÍRUS OKOZTA VESZÉLYHELYZET
felülírhatja a Csemő-Cegléd közötti kerék-
párút megépítésének tervét: átcsoportosítot-
ták a Járvány Elleni Védekezési Alap javára
azt a 100 millió forintot, ami az ezévi költ-
ségvetésben a Csemőt Cegléddel összekötő
kerékpárút első ütemére volt elkülönítve. 
Csemő három ízben gesztorként pályázott a
kerékpárútra, dr. Lakos Roland, a település
polgármestere évek óta lobbizik a megépü-
léséért, hiszen több halálos kimenetelű bal-
eset is történt már ezen a szakaszon - hívta
fel a figyelmet közösségi oldalán. 
Földi László országgyűlési képviselő – akinek
közbenjárására a projekt első üteme címzetten és
nevesítetten 100 millió forintot kapott a 2020. évi
központi költségvetésben – folyamatosan tárgyal
a kormánnyal a helyzet megoldása érdekében.
A döntés indoka az, hogy a járvány terjedése
éppen ebben a térségben a legsúlyosabb. A

május 12-i adatok sze-
rint a koronavírusban
megbetegedettek közel
62, míg az elhunytak
csaknem 80 százaléka
fővárosi, vagy Pest
megyei lakos. Ennek
okán ebben a régióban
kell a legtöbbet költeni
a védekezésre is, ez
pedig átmenetileg
m e g  a k a s z t h a t n a k
egyes beruházásokat.
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Polgármesterekkel 
egyeztetett Földi László 

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY az önkormányzat-
ok feladatköreit is átalakította. Földi László,
országgyűlési képviselő a veszélyhelyzet el-
rendelése óta telefonon és e-mailben folyama-
tosan tartotta a kapcsolatot a térség település-
vezetőivel, de május elején személyesen is
meglátogatta őket, hogy tájékozódjon a tele-
pülésen felmerülő problémákról. A képviselő
elmondása szerint az önkormányzatok minden
olyan lépést megtettek, amit az Operatív Törzs
javasolt és ez hozzájárulhatott ahhoz, hogy a
térségben gyakorlatilag nincs komoly járvány,

a tünetekkel jelentkező megbetegedések szá-
ma is alacsony szinten maradt. A járványgör-
be az országban lapos maradt, mindez kö-
szönhető annak, hogy a lakosság betartatta
azokat az intézkedéseket, amit a kijárási kor-
látozásról szóló rendelet tartalmazott.

Mesél a rendőr
NAPI ONLINE MESÉT MONDANAK a rendőrök
egy újszerű kezdeményezés nyomán. Az
Abonyi Rendőrörs vezetője András Hunor
Lehel rendőrhadnagy A vén banya című me-
sét mondta el a gyerekeknek, de a korábbi
videók is megtekinthetők a Budapesti
Rendőrfőkapitányság Facebook oldalán.
A meseolvasás a BRFK Kommunikációs
Osztályának mb. osztályvezető-helyettese,
Nothoff Ingrid r. őrnagy ötlete volt azért,
hogy a veszélyhelyzet idején ezzel teher-
mentesítsék a szülőket, és örömet szerez-
zenek a gyerekeknek. Nagyon pozitív volt
a fogadtatás, mind a rendőrök, mind a
gyerekek, szülők, nagyszülők részéről. A
rendőrök önként és szabadidejükben vég-
zik a meseolvasást, eddig közel száz fő-
ként budapesti és Pest megyei rendőr me-

sélt és folyamatosak a jelentkezések. A
szervezők tervei szerint a veszélyhelyzet
elmúltával a leglelkesebb kis nézőket
meghívják a Rendőrpalotába, ahol talál-
kozhatnak a mesélő rendőrökkel, illetve
különböző programokat is szerveznek
majd a gyerekeknek.



KORMÁNY INFORMÁCIÓ

GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV

EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL.

Bértámogatás 
a veszélyeztetett 
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Kijavítják az úthibákat
ÁPRILIS ELEJÉN MEGKEZDŐDTEK Nagykőrö-
sön a kátyúzási munkálatok. A KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. felügyeletével a város egyes
pontjain ütemezetten történik az útburkolat-
ok javítása.

Online beszélgetések 
hírességekkel

NEM HAGYJÁK MAGUKRA A NAGYKŐRÖSI
Arany János Kulturális Központ és Muzeális
Gyűjtemény munkatársai az intézmény láto-
gatóit a járványhelyzetben. A meglévő videó -
sorozatok mellett új kezdeményezésekkel
csempészik be a kultúrát az otthonokba: rajz-
pályázatot, családi vetélkedőt hirdetnek, és
májustól Karantéma a kultúra címmel indíta-
nak hírességekkel készült online beszélgetős
műsort. – írta meg a baon.hu.
Először R. Kárpáti Péter színész-rendezővel, a
Barátok közt volt szereplőjével beszélget Juhász
Nándor, az intézmény igazgatója. A második
beszélgetőpartner Ambrus Attila, a Viszkis lesz.
A harmadik adásban Kovács Róbert színésszel,
színházalapítóval és műsorvezetővel beszélget
az igazgató. A műsor valamelyest interaktív
lesz, hiszen a nézők az igazgato@ko rosi kul -
tura.hu e-mail-címen előzetesen feltehetik kér-
déseiket az interjúalanyoknak, melyeket Juhász
Nándor tolmácsol számukra. Juhász Nán dor el-
mondta, hogy a hetente szerdánként jelentkező
adásokat felvételről teszik közzé a közösségi ol-
dalon, és bármikor visszanézhetők lesznek.

Nagykõrös

Védőfelszerelés az orvosi
ügyeletnek 

NAGYKŐRÖSÖN DR. KÖRTVÉLYESI ATTILA
alpolgármester és dr. Nagy Lajos jegyző
szájmaszkokat, lábzsákokat és orvosi védő -
overálokat adott át a Rendelőintézetben mű-
ködő ügyeleti szolgálat részére, akik el-
mondták, hogy ez nagyon nagy segítség szá-
mukra. Talamon Attiláné, a Nagykőrösi Vá-
rosi Óvoda vezetője pedig az óvónők által
készített pamut szájmaszkokkal köszönte
meg a nagykőrösiekért végzett mindennapos
áldozatkész munkát. Dr. Körtvélyesi Attila az
önkormányzat nevében kitartást és jó egész-
séget kívánt a nagykőrösi ügyelet valameny-
nyi orvosának, ápolójának, asszisztensének. 
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450 szájmaszkot kaptak a
nagykőrösi középiskolák 

ÁPRILIS 20-ÁN A NAGYKŐRÖSI ARANY János
Református Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium 200 db bevizsgált egészségügyi
textilből varrott pamut, mosható szájmaszkot
adott át dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester
és dr. Nagy Lajos jegyző dr. Cziráné dr. Kő-
házi-Kis Tímea igazgató részére az érettségi
vizsgák egészségügyileg biztonságos meg-
szervezése érdekében. A szájmaszkokat az
érettséginél szolgálatot teljesítő személyzet és
az érettségiző fiatalok kapták meg. 
Április 21-én pedig a Toldi Miklós Élelmiszer-
ipari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium részére került 250 db többször használa-
tos pamut maszk átadásra. Kisné Rózsa Ibolya
igazgató elmondta, hogy ez nagyon nagy segít-
ség és köszönik az önkormányzat támogatását.

Elismerés a 
rendőrkapitánynak

ÁPRILIS 24-ÉN A
R E N D Ő R S É G
NAPJA alkalmá-
ból a Dr. Pintér
Sándor belügy-
miniszter – ki-
emelkedő szak-
mai munkája el-
ismeréseként –
Szent György Ér-
demjelet adomá-

nyozott Ambrus Zoltán rendőr ezredes,
rendőrségi főtanácsos, a Nagykőrösi Rendőr-
kapitányság vezetője részére. A miniszteri el-
ismerést Dr. Balogh János rendőr altábor-
nagy, rendőrségi főtanácsos az Országos
Rendőr-főkapitányság vezetője adta át a ka-
pitánynak.

Nagykőrös összefogott!
AZ ELMÚLT HÓNAPBAN LELKESEN VARRTÁK,
mosták, vasalták a Nagykőrösi Városi Óvoda
dolgozói a maszkokat. Első körben 1000 db
színes, teljesen pamut maszk készült el. A
munkálatokat a helyszínen tekintette meg dr.
Czira Szabolcs polgármester és dr. Körtvé -
lyesi Attila alpolgármester, akiknek Talamon
Attiláné óvodavezető ismertette a munkafo-
lyamatot és az eddigi eredményeket. A város-
vezetők köszönetet mondtak az óvoda dolgo-
zóinak áldozatos munkájáért. Miként a város
polgárainak felelősségteljes, szabálykövető
magatartásáért is több fórumon kinyilvánítot-
ták köszönetüket. Vigyázzunk egymásra!



Parkoló épül
DR. CZIRA SZABOLCS NAGYKŐRÖS polgár-
mestere aláírta a szerződést az Október 23-a
téri, Gyopár utcáról nyíló parkoló és kör-
nyezetében lévő járdaszakasz megújításának
kivitelezését végző vállalkozás vezetőjével.

Köszönet a polgárőröknek
MÁJUS 4-ÉN NAGYKŐRÖS VÁROS Önkor-
mányzata képviseletében dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester szájmaszkokat adott át
a Nagykőrösi Városi Polgárőrségnek. A
100% pamut, többször használatos száj-

maszkokat Bodri-Balog István vette át. 13
nagykőrösi polgárőr teljesít szolgálatot a
nagykőrösiek biztonsága, védelme érdeké-
ben. Köszönjük áldozatos munkájukat! 

Mindenkit vár a piac!
SZÉPEN SORAKOZNAK A FRISS CSIRKÉK, húsok,
tejtermékek a pavilonokban, a ládák teli zama-
tos gyümölcsökkel, finom zöldségekkel, és
persze friss pékárut, házi savanyúságot is be
tudnak szerezni a Nagykőrösi Piaccsarnokban. 

A piac őstermelői részen is egyre gyarapodó friss
terményekből álló kínálattal várják a vevőket a
termelők. Nagykőrösön a heti piacnapok a kedd,
péntek és vasárnap, de a piaccsarnok hétfő kivé-
telével a hét minden napján nyitva tart 5 és 14
óra között. (A csarnok nyitva tartásától a benne
működő egyes üzletek nyitva tartása eltérhet.)
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ostanra már az egész vi-
lágon elterjedt az új ko-
ronavírus, hatására pe-
dig teljesen megválto-
zott az eddig megszo-
kott rend, mindennapi

életünk. A természetet viszont nem állította
meg, a hőmérséklet egyre jobban melegszik,
a fák már zöldben pompáznak, vagy éppen
virágoznak, mint az újszilvási galagonyák.

TELEPÜLÉSÜNKÖN IS MEGKEZDTÜK virágo-
sítás programunkat. Közterületeinket,
parkjainkat, intézményeinket, buszmegál-

lóinkat, virágos ládáinkat szépítettük egy-
nyári és évelő növényekkel, melyek színe-
sítik és még barátságosabbá teszik kis te-
lepülésünket.

ÖNKORMÁNYZATUNK NEM TÉTLENKEDIK.
Rengeteg projektünk fut ezekben az időkben
is. Áprilisban megkezdtük szociális urnafa-
lunk építését, a Magyar Falu Program kere-
tében pedig óvodánk udvarára 2 asztalt pa-
dokkal és 5 új játékelemet telepítettünk, me-
lyek nemsokára átadásra is kerülnek és bir-
tokba vehetik a gyermekek. 

m
Újszilvás

Újszilvás továbbra is mozgásban
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Gyümölcsfeldolgozó 
üzem épül

ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL gyümölcsfeldolgozó
üzemet építenek Újszilváson. A tervek már el-
készültek, az építés engedélyeztetése van fo-
lyamatban és körülbelül egy hónap múlva in-
dulnak a munkálatok. Az önkormányzat re-
ményei szerint 2020 novemberében már be is
tudják üzemelni a feldolgozót, ahol 100 %-os,
tartósítószer- és vegyszermentes gyümölcsle-
veket fognak készíteni és forgalmazni.
Az újszilvási önkormányzat facebookján

megjelent közleményben a beruházás céljai
között nemcsak a munkahelyteremtést emlí-
tik, de az önkormányzati gyümölcsösökből
származó gyümölcs, hozzáadott értékkel tör-
ténő feldolgozását, értékesítését, a közkonyha
ellátását, és a gyümölcslevek helyi lakosoknak
való forgalmazását is kedvező áron.



Társaságunk a DTkH Duna-Tisza közi Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatóként látja el a
Duna-Tisza közi térség északi részének kö-
zel 100 településén a keletkező települési
szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és ke-
zelését.
Folytatjuk a közszolgáltatás igénybevétele
kapcsán felmerülő ügyintézési módok be-
mutatását.

Hulladékszállítás szüneteltetése
lakossági ügyfél esetén: 
A szüneteltetni kívánt ingatlan vonatkozásá-
ban szükséges a lakcímkártya másolata és
egy közüzemi számla részletezője (gáz, víz,
áram), amin csak készenléti díj szerepel.
Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a he-
lyi önkormányzat által kiadott igazolás is
megfelelő, mely arról szól, hogy a felhasz-
nálási helyen bejelentett lakos nem szerepel.
Igazolás hiányában a szüneteltetésre vonat-
kozó bejelentés nem elfogadható.

Hulladékszállítás szüneteltetése
közületi ügyfél esetén: 
Hivatalos dokumentummal szükséges iga-
zolni, pl.: helyiség bérleti szerződés szüne-
teltetés/felmondás másolata, jegyzői igazo-
lás a telephely/vállalkozás szüneteltetéséről,
végzés adószám felfüggesztéséről / átalaku-
lásról, önkormányzati igazolás másolata.
Igazolás hiányában a szüneteltetésre vonat-
kozó bejelentés nem elfogadható.

Közületi szerződésről 
- lakossági szerződésre váltás:
Közületi szerződésről lakossági váltás abban

az esetben lehetséges, amennyiben a helyi
önkormányzat jegyzője igazolja, hogy az
adott felhasználási helyen közületi tevé-
kenység  már nem folyik.
Igazolás hiányában a szerződés módosításra
vonatkozó bejelentés nem elfogadható.

Közületi szerződés lezárása: 

Hivatalos dokumentummal szükséges iga-
zolni, pl.: helyiség bérleti szerződés felmon-
dásának másolata, adásvételi szerződés má-
solata, jegyzői igazolás a telephely / vállal-
kozás megszűnéséről, végzés adószám fel-
függesztéséről / átalakulásról.
Igazolás hiányában a megszűnésre vonatko-
zó bejelentés nem elfogadható.

Edényzet csere / liter módosítás: 

Minden esetben névre szóló számlát kell be-
mutatni a megvásárolt edényzetről, annak hi-
ányában két tanú aláírásával igazolt fénykép
szükségesna használni kívánt edényzetről.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vég-
zésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.
31.) Korm. rendelet alapján 60 literes gyűj-
tőedényre az a személy szerződhet, aki élet-
vitelszerűen egyedül él, és ezt az önkor-
mányzat által kiadott igazolással bizonyítja.
80 literes gyűjtőedény max 4 fő által lakott
ingatlan esetében ajánlott.
110-120 literes gyűjtőedény választása 4 fő-
nél nagyobb háztartás esetén javasolt.

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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Újabb stop a Csemő-
Cegléd kerékpárútnak!

ÁTCSOPORTOSÍTOTTÁK A JÁRVÁNY ELLENI
Védekezési Alap javára azt a 100 millió forin-
tot, ami az ezévi költségvetésben a Csemőt
Cegléddel összekötő kerékpárút első ütemére
volt elkülönítve. Dr. Lakos Roland polgár-
mester öt éve küzd azért, hogy megépüljön a
kerékpárút, ahol több halálos kimenetelű köz-
lekedési balesetet szenvedtek biciklisek. Há-

rom ízben pályázott már Csemő gesztorként a
kerékpárútra. Legutóbb halvány reménysuga-
rat adott, hogy „Földi László országgyűlési
képviselő közbenjárására 100 millió forint a
2020. évi központi költségvetésben címzetten
és nevesítetten rögzítésre került a kerékpárút
első ütemére. Abban reménykedtünk, hogy ezt
a támogatást további címzett támogatás(ok)
követik.” – írta Csemő polgármestere a döntés
kapcsán a közösségi oldalán. A koronavírus
járvány kapcsán hozott átcsoportosítás azon-
ban közbeszólt, így ma még bizonytalan, mi-
kor épülhet meg a Csemő-Cegléd kerékpárút.

Csemő újra pályázik
A VESZÉLYHELYZET ELLENÉRE KÉT ÚJABB
pályázatot adott be a Magyar Falu Program
kereteire Csemő Önkormányzata. 
„A zöldhalmi településrészen, a Mikebudai

úton, két rossz állapotú útszakasz, összesen
560 m hosszon történő burkolat felújítását
tartalmazza az egyik pályázatunk, beleértve
a Ceglédi úti közúti csatlakozást is. Siker
esetén a megvalósítás során profilírozásra
kerülnek a hiányzó padkák is.
A másik intézkedéssel a központi egészségház
gyermekorvosi rendelőjének építészeti felújí-
tását, az épületrész energetikai korszerűsíté-
sét és valamennyi rendelőt megújuló energiá-
val ellátó napelemes rendszer telepítésére pá-
lyázunk.” – írták a település Facebookján.

Kinyíltak a tulipánok 
MÉG TAVALY, OKTÓBER KÖZEPÉN a holland
nyelvű csemőiek 3600 holland tulipánhagy-
mát ajándékoztak a településünknek. – írta
meg dr. Lakos Roland polgármester a kö-
zösségi oldalán. „Hollandjaink és belgáink
így fejezték ki a közösséghez tartozásukat és
elismerésüket a nemzetközi környezetszépí-
tési versenyben (Entente Florale Europe) el-
ért ezüst-díj kapcsán. Több helyszínre ültet-
tük el a hagymákat, és már mutatják szépsé-
güket!” – fogalmazott a polgármester. 

Csemõ



Maszkosztás
MÁJUS 4-TŐL A KORMÁNY RENDELKEZÉSE
alapján kötelező a szájmaszk használata a
kereskedelmi egységekben és a tömegközle-
kedési eszközökön. 
Kocsér Község Önkormányzata május 4-től
egyszemélyes háztartásban 1 db, többsze-
mélyes háztartásban 2 db orvosi mosható

szövet szájmaszkot biztosított. A maszkokat
munkatársaink mindenkihez eljuttatták. 
Az orvosi-textil szájmaszk mosható, sterili-
zálható, így többszöri használatra alkalmas.
Anyaga: I. osztály 100% pamut, három réte-
gű orvosi-textil, belső szűrő réteggel ellátva.
90°C-on mosható, sterilizálható, klórozós
mosásra is alkalmas. Az egészségügyi textil-
maszk meggátolja a fertőző cseppek terjedé-
sét és óvja a viselőjét a környezeti hatásoktól. 
Kérem használják a szájmaszkot Önök és
mások érdekében!      HRIAGYEL CSABA polgármester

Kocsér

Polgárőrök segítenek 
IDŐS VAGY KISGYERMEKES RÁSZORULÓKNAK
szállítanak élelmiszercsomagot ingyenes fel-
ajánlás révén Kocséron a polgárőrök. – erről
számolt be Szelei László, a Kocséri Polgárőr
Egyesület elnöke a Facebookon. „A Kocséri
Polgárőr Egyesület eddig is segített, amikor
szükség volt a segítségre. Éppen ezért örömmel
vettük a felkérést, amikor három héttel ezelőtt
Tóth Szilvia, az Arti Bolt eladója azzal keresett
meg bennünket, hogy az üzlet tulajdonosa Artan
Hodaj minden nap záráskor, az el nem adott ter-
mékeket felajánlotta azoknak a kocsériaknak,
akik anyagi helyzetük miatt nehezebben jutnak
ezekhez hozzá. Most már harmadik hete, min-
den nap, próbáljuk valamilyen szinten igazsá-
gosan elosztani, azok között az idős, kevés jö-
vedelemmel rendelkező, vagy több gyermeket
nevelő családok között, akiknek szerintünk ez a
kis segítség is jól jön. Minden nap záráskor az
Egyesületünk tagjai az eladók segítségével cso-
magokat állítanak össze, melyeket ezután eljut-

tatnak a rászorulóknak. Bár a csomagokat mi
szállítjuk ki, mégis a köszönet tulajdonosnak és
az üzlet dolgozóinak jár, az ő önzetlen felajánlá-
suk és segítségük nélkül, mi sem tudnánk segí-
teni. Nekünk pedig maradnak a polgárőrautó
láttán tanyákból kiszaladó, izgatottan a csoma-
gokat vizsgáló, gyerekek látványa és az általuk
kimondott köszönöm. Ezt a köszönömöt szeret-
ném továbbítani Artan Hodajnak, Tóth Szilvi -
ának és Habon Juditnak.”
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Napelemgyár épül
Kecskeméten

KECSKEMÉTEN ÉPÍT NAPELEMGYÁRTÓ gyárat
a Flisom – jelentette be közösségi oldalán áp-
rilis 28-án Szijjártó Péter.
Sorozatban ez már a
harmadik hét, amikor
új magyarországi beru-
házást jelentünk be –
írta Facebook-oldalán a
külgazdasági és kül-
ügyminiszter. A gyár a
legmodernebb csúcs-
technológiát alkalmaz-
za és 140 új munkahe-
lyet teremt – tette hoz-
zá Szijjártó.

Védőmaszk-osztás
Jászkarajenőn

BOLTOKBA JUTTATOTT EL VÉDŐMASZKOKAT a
jászkarajenői önkormányzat a lakosságnak
történő kiosztás céljával.
„Jászkarajenőn továbbra sem ismert Covid-19
megbetegedésben szenvedő beteg, ugyanakkor
a lakosság biztonságának fokozása érdekében,
valamint készülve arra az esetre, ha a kijárási
korlátozás községünkben is eltörlésre kerül, a
falu több pontjára, az üzletekbe az Önkor-
mányzat eljuttatott megfelelő mennyiségű
mosható védőmaszkot, amelyeket az üzletve-
zetők a saját belátásuk szerint megszervezve
osztanak majd ki azon vásárlóknak, akik nem
rendelkeznek még védőfelszereléssel.
A szájmaszkok moshatók, sterilizálhatók, így
többszöri használatra is alkalmasak, belső szűrő
réteggel vannak ellátva, azonban nem orvos-
technikai eszközök, használatuk a cseppfertő-
zéstől óvhatja meg viselőjét és a környezetét is. 
Kérem a lakosságot, hogy továbbra is kerül-
jék a boltokban a tömeges jelenlétet, az ed-
digi szabályoknak megfelelően, a kötelező
védőtávolság és a zsilipelés betartásával vi-
gyázzanak saját és egymás egészségére.” –
fogalmazott közleményében Palya István
Kálmán polgármester.

Szépülő település
A MAGYAR FALU PROGRAMNAK köszönhe-
tően új járda épült a Szövetkezet utcában a
Posta utca és a Dózsa György utca között.

ELKEZDTÉK NYÁRSAPÁT SZÉPÍTÉSÉT az
óvodánál, a templomnál, a bolt előtt, az
egészségháznál, a Trianoni emlékműnél, az
önkormányzati hivatalnál és a művelődési
háznál. A munkát a játszótérnél folytatják. 



DEALER NEVE KFT. 
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789  
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

*A finanszírozási ajánlat a 2019.01.01. után megkötö� szerződésekre érvényes Renault Kadjar Life TCe 140 FAP személygépjármű esetén és visszavonásig szól. Finanszírozási feltételek: kamat: 
fix 4,81%, devizanem: forint, önerő: 2 000 000 Ft, futamidő: 36 hó, kiemelt utolsó lízingdíj: 40%, THM: fix 4,99%, konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing. A THM meghatározása az aktuális 
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A finanszírozó a lízingszerződés  futamidejére teljes körű Casco biztosítás 
fenntartását írhatja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyo� végleges feltételeket, amelyek 
eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntete� feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye 
a  www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos 
Renault Márkakereskedőjét. Új KADJAR Life TCe 140 FAP vegyes fogyasztás l/100 km: 6,4 – 7,0; CO2-kibocsátás g/km: 145 – 158. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok 
meghatározása a Bizo�ság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos 
üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi 
hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.  A gépjárművek 
elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan 
módosíthatjuk. A feltüntete� adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánla�ételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault 
Márkakereskedést! A Renault Hungária K�. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A kép illusztráció.

renault.hu

SUV a Renault-tól
Renault KADJAR
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2 millió forint befizetése esetén
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nagyapám, Szabó Balázs alapítot-
ta a faesztergályos műhelyt és ala-
pozta meg ezzel a pipagyártást –
mutat a harmadik generációs
pipagyáros Szabó Balázs az 1930-
ban kiváltott eredeti iparengedély-

re, ami az iroda falán hirdeti a betérőnek az
idén 90 éves gyár patináját. Az államosítással
tovább folyt a pipagyártás az üzemben, először
az alapító, majd fia vezetésével. Nehéz évtize-
dek voltak, a saját alapítású gyárba csak dol-
gozóként léphetett be a család két generációja.
Hiába az államosítás, a pipagyártás tudománya
és művészete családon belül maradt, három
generáción keresztül öröklődött. Az alapító a
60-as évektől folyamatosan képezte a tanuló-
kat pipakészítésre fiával együtt, ami biztosítot-
ta a rendszerváltásig a gyár működését, illetve
a kiképzett szakembereket. A gyárat a rend-
szerváltás után, a lehetőséget kihasználva,
1993 decemberében vásárolta vissza a jelenle-
gi tulajdonos, a sorban harmadik Szabó
Balázs, azóta ismét saját tulajdonban gyártják
a tradicionális minőséget képviselő Szabó-fé-
le pipákat.
A tulajdonos nemcsak saját márkáját forgal-
mazza, hanem jó érzékkel már 1994 óta
exklu¬zív értékesítője a Vauen pipáknak, va-

lamint 1995-ben alapította a Mostex Nagykő-
rös Kft.-t, amely egy nemzetközi pipakereske-
dő-hálózat hazai képviselője, majd 2002 óta az
olasz BB termékeit is forgalmazzák. Szükség

is van ezekre a lábakra, mert ugyan a pipázás
egyre népszerűbb napjainkban. 
A Szabó pipagyárban legtöbbet az úgynevezett
bruyére típusból gyártanak, ez a legelterjed-
tebb és a legtartósabb pipaalapanyag. Ez a
hangabokor, avagy az erica cserjeként is is-
mert növény gyökere, nemzetközi elnevezése
a bruyére, melyet a néphagyományban rózsa-
gyökérként emlegetnek. A bruyére-fa ke-
ménységének és magas metakovasav-tartal-
mának köszönhetően rendkívül hőálló, emel-
lett könnyű, és a pipa is könnyen lélegzik. Egy
hátránya van, hogy nem semleges az íze,
vagyis pipázás közben a dohány íze hozzá-
adódik a pipához – mutatja be a legelterjed-
tebb pipatípust Szabó Balázs.
A nagykőrösi gyárban végzik a gyártás összes
lépését. A nyers alapanyagból tömör kockákat
vágnak ki, melyekből egy géppel a fejet, má-
sik géppel a nyakat alakítják ki. Elkészítik a
kazánteret, melybe a dohányt helyezik, illetve
kialakítják a nyakban a füstjárat csatornáját. A
pipa ebonit- (kaucsuk és kén) vagy akril- (mű-
gyanta) szopókát kap, ez utóbbi modernebb, a
nyál nem barnítja ki az akrilt. A pipák sima fe-

Idén 90 éves hazánk egyetlen pipa-
gyára, a nagykőrösi Szabó Pipagyár,
ahol 1930 óta készülnek a tradicionális
minőséget képviselő magyar pipák.
„Szabó Balázs, az immár harmadik ge-
nerációs pipagyáros vezetett be ben-
nünket a nagy hagyományokkal bíró
pipagyártás és a pipázás nagy titkaiba.”
A baon.hu a helyszínen készített ripor-
tot, amelyet szerkesztve adunk közzé.

a

Pipakészítő család Nagykőrösön

Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft. GÁZKA

ZÁNOK MÁRKASZERVIZE

Tel.: 0
6-53/31

2-485 Mobil: 06-20/9713-873
www.spindelbau.hu



lületét ezután
többszöri csiszo-
lással alakítják ki,
majd a felületüket
kezelik és elnye-
rik végleges kül-
alakjukat. Évente
több tízezer pipát
gyártanak a nagy-
kőrösi gyárban,
melyek egy részét
itthon, az üzlet-
ben, webshopon
keresztül és trafi-
kokban értékesí-
tik, másik részét
exportra szánják. Nagy pipapiacnak számít
Németország, Franciaország, Olaszország és
Kanada.
A hétköznapokban ritkán látunk pipázó em-
bert, így feltesszük a kérdést: mégis, mennyire
népszerű szenvedélyről van szó?
– Nagyon népszerű a pipázás, bár nem annyira,
mint a cigarettázás, mert azt az utcán is lehet csi-
nálni, míg a pipázás a négy fal között zajlik leg-
többször. A pipásoknak megvan otthon a meg-

hitt sarkuk, ahol egy kényelmes fotelben ülve
rágyújthatnak kedvenc pipájukra. Hogy mire
gyújtanak rá, milyen dohányra és mely pipájuk-
ra, az hangulatfüggő. Mert egy pipásnak nem
egy, hanem akár 10-12 pipája is van, amit a pi-
patóriumában tart – avat be a pipázás rejtelmei-
be Szabó Balázs. A pipázó minden dohánytí-
pushoz külön pipát tart, melybe csak az adott
dohányt tölti a pipa teljes élettartama során. 
Szabó Balázs hangsúlyozza, hogy ha valaki

vásárolni tér be hozzájuk, mindig segít kivá-
lasztani a megfelelő pipát, főleg kezdő pipá-
soknak, akiket jó tanácsokkal is ellát, de távol-
létében kolléganői is megteszik ugyanezt. 
- Pipát a személyiséghez választunk, ami hosz-
szú évekre lesz társunk legkellemesebb pilla-
natainkban. Nem mindegy, hogy milyen a pi-
pás lelkialkata, de még a testfelépítése sem.
Mint mindenhol, itt is fontosak az arányok –
ismerteti a személyes tulajdonságok és a pipa
közötti összefüggést a gyártulajdonos, aki a
választás megkönnyítéséhez egy nagy tükröt is
elhelyezett az üzlet falán.
A szár hosszúságának is jelentősége van. – A
szár formája és hosszúsága befolyásolja a száj-
ba érkező füst erejét és hőmérsékletét. Ma már
a legtöbb pipában cserélhető szűrő van, ami ki-
szűri a nikotin nagy részét. – mondja Szabó
Balázs, aki elismeri, hogy nem a pipázás a leg-
egészségesebb hobbi, de korántsem olyan ká-
ros, mint a cigarettázás, hiszen a füst nem
megy le a tüdőbe, és a pipázásnál is, mint min-
den élve¬zetnél, fontos a mérték¬letesség.
Szó esett már a generációkon átívelő tudását-
adásról, és ha már hagyományos szenvedély-
ről van szó, a családban is folytatódnak a ha-
gyományok: Szabó Balázs lányának, Csillának
adja át a tudását. A közgazdász végzettségű
hölgy tevékenyen részt vesz ma már a cég irá-
nyításában, kezeli a webáruházi rendeléseket,
de mivel a dinamikus és víziókkal teli édesapa
ereje teljében van, a stafétát csak olyan lassan
adja át, ahogyan a pipából száll fel a sűrű, kék
és illatos füst.                                      BAON.HU
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ennyire okozott nehézséget
igazodni az egészségügyi
követelményekhez? Bizto-
sítható a termekben a diá-
kok létszámkorlátja és a
szükséges távolság biztosí-

tása? A diákoknak kötelező a maszk, kesztyű vi-
selése? Hogyan oldják meg a távolság biztosí-
tását a folyosókon, bejáratoknál?
- Az egészségügyi előírásokhoz való igazodás
önmagában nem okoz nehézséget, hiszen az
épület fizikai adottságai lehetővé teszik, hogy
mondjuk a biztonsági távolságot, a maximális
10 vizsgázó/terem előírást betartsuk. A diákok
megérkezésekor vagy az írásbelik végén nem
lesz csoportosulás, a kijelölt munkatársunk már
a kapuban várja majd őket, az épületen kívül is
kijelöljük a távolságot, több kijáraton keresztül
hagyják el az épületet stb. Nyilván a helyzet
rendkívüliségéből adódik, hogy szokatlan így
megszervezni az érettségit, ez zaklatottabbá tesz

mindenkit, de a legfontosabb feladatunkat, hogy
a nyugodt vizsgáztatás körülményeit biztosítsuk
– minden tőlünk telhető eszközzel –, el fogjuk
érni. A maszk- és kesztyűviselést a jogszabály
nem teszi kötelezővé, én nagyon ajánlom mégis
a vizsgázóknak, mert egyrészt ezzel olyanra ké-
rem őket, amelyet én is és a felügyelő tanárok is
megtesznek, másrészt óvatosságból, a többiekre
való tekintettel mindenkitől elvárhatunk ilyen
„kényelmetlenséget”.
- Meg tudják oldani a megfelelő számú felü-
gyelő biztosítását az intézményen belül?
- Igen, az iskola erőforrásai elegendőek a fel-
ügyelet ellátásához, ám a biztonság kedvéért a
Várkonyi iskola pedagógusai közül többen is
készenlétben állnak, hogy az előre nem látható
problémák (pl. betegség) esetén se legyen kieső
idő a vizsgákon. Több telefont kaptam a na pok-
ban olyanoktól, akik felajánlották a támogatásu-
kat. Nagyon jó érzés, hogy a nehéz időkben is
gondolnak az érettségizőkre, köszönjük!
- Hogyan tudják majd biztosítani a betekintést
a dolgozatokba?
- Az összes egészségügyi előírást betartva: hosz-
szabb ideig lehet betekinteni, egyszerre csak egy
személy tartózkodhat a helyiségben, lefényké-
pezheti a dolgozatát és otthon megfogalmaz hatja
az észrevételét. Ez egy alapvető joga minden
vizsgázónak, amellyel élhet most is, ha akar.
- Mit üzenne a diákoknak, akik 4 évig készül-
tek erre a pillanatra, de most a koronavírus-
járvány miatt a ballagás, szerenád, bankett is
elmarad és a kialakult helyzetben a vizsgákra
való felkészülés sem lehetett zökkenőmentes?
- Ez nehéz kérdés … de ebben a helyzetben ta-
lán nem tűnik közhelyesnek: „Tartsatok ki, mert
minden fontos rendezvényt, főleg a ballagást, az
érettségi bankettet, meg fogunk tartani egy kicsit
később, amint az lehetséges! De most figyelje-
tek oda, mert MOST kell jól teljesíteni, MOST
kell vizsgáznotok, ezért jöttetek a gimibe és
ezért tanultatok éveken keresztül!”

2020-ban a középfokú oktatási intéz-
mények rendhagyó érettségit tartottak
május 4-től. Lapzártánk idején még
zajlottak a vizsgák. A korábbi bejelen-

tés értelmében a jár-
ványügyi helyzetre
tekintettel csak az
írásbeliket tartják meg,
kevés rendeletben
rögzített kivétellel. La-

punk megkereste Gulyás Zoltánt, a
Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium
igazgatóját adjon tájékoztatást: ho-
gyan bonyolítják le a rendkívüli kö-
rülmények között a vizsgákat. 

m

Suli

Rendhagyó érettségi
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Ceglédi Panoráma olvasóit szeret-
tem volna igazi kerti szépségekkel
megörvendeztetni. De a roppant
szeszélyes idő csúfot űz folyama-
tosan velünk. Szeretném, hogy es-
sen az idő. Nem teszi. Már a név-

napomra vártam volna, hogy a barátaim meg-
dicsérnek. Nem történt meg. A zsákom üresen
maradt…Pedig februárban kedvelt lepkéim
próba-repüléseket végeztek a kertben. Felmér-
ték, lehet-e gyűjteni nektárt meg pollent. Az-
tán az időjárás gondolt egyet. Azóta is a bo-
londját járatja velünk. Már egy érdekes képso-
rozatot előkészítettem, de a gépen kellett
hagynom. Kimentem inkább a ceglédi rétre.
Igaz, napközben már felmelegedett az idő,
de még április elején is fagydarás, olykor
deres volt a virágaim legtöbbje. Most a fa-
juk tulajdonképpen nem is annyira fontos,
hanem maga a jelenség. Megnéztem a pók-
bangókat is, az április végi napokban csak
szálanként virult, pedig voltak évek, amikor
ilyenkor már tömeges virágzást tudtam fo-
tózni. Az orgonám már korábban elfagyott:
se virágzata, se illata – utóbbi nem a vírus
miatt volt. A parasztembernek pedig ez a
nap jelezte: lehet vetni a kukoricát, meg a
napraforgót. Most meg vethetjük a szelet…

SZABÓ SÁNDOR

a
Képekben

Vacogó virágok

Nem új faj!

A bátrabb kinyílt

Egy bátrabb ráfagyott
Méhek helyett 
jégkristályok

Kakasfűhöz hűséges legyecske

A pacsirtafű 
is megsínylette

Csak most
merészkedik 
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Betegszállító ütközött
KÉT KISBUSZ – AZ EGYIK EGY CEGLÉDI beteg-
szállító – ütközött össze május 1-jén délelőtt a
31-es főút 32-es kilométerénél, Mende közelé-
ben. Az ütközés következtében az egyik buszba
három ember beszorult, az összetört autók for-
galmi akadályt okoztak. A monori hivatásos tűz-
oltók feszítővágó segítségével a három embert
kiszabadították, majd áramtalanították és átvizs-
gálták a járműveket, munkájukat a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat segítette. 

Traktor égett a 311-es úton 
KIGYULLADT EGY TRAKTOR FA DARÁLÓ von-
tatmánya április 24-én délután a 311-es út
25-ös kilométerszelvényénél. A ceglédi hi-
vatásos tűzoltók kiérkezése előtt egy arra já-
ró szabadnapos tűzoltó porral oltóval kezdte
meg a tűz oltását, majd a tűzoltók egy vízsu-
gár segítségével körülhatárolták a lángokat,
majd visszahűtötték a felhevült részeket.

Fotó: Farkas Zsolt

Fotó: PMKI KMSZ

Fotó: Farkas Zsolt

Autóbaleset a 4-es úton 
SÚLYOS AUTÓBALESET TÖRTÉNT ÁPRILIS 24-
én reggel a 4-es főúton, a 98-as kilométer-
kőnél, ahol egy kamion és két autó ütközött.
A Budapest irányából Szolnok irányába köz-
lekedő Opel személygépkocsi áttért a szem-
közti sávba, majd ott egy szabályosan közle-
kedő kamionnak, majd frontálisan egy te-
repjárónak ütközött. Az autóban utazók sú-
lyos sérüléseket szenvedtek, két személyt
mentőhelikopterrel szállítottak el a baleset

helyszínéről, egyet pedig mentőautóval.
A balesethez a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mun-
katársai érkeztek a helyszínre, ahol áramta-
lanították a személygépkocsikat. A vétlen
autóba szorult két személyt a tűzoltók feszí-
tővágó segítségével emelték ki a személy-
gépkocsiból – tájékoztatta lapunkat a hely-
színen Németh Ádám a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság szóvivője. A helyszínelés alatt teljes
útzár volt érvényben.



Őzmentés Cegléden
HÉTVÉGI HÁZ KERÍTÉSÉBE SZORULT ŐZ ki-
szabadításához kértek segítséget a katasztró-
favédelemtől május 8-án délelőtt Cegléden,
a Juharfa utcában. A ceglédi hivatásos tűzol-
tók a vadász kiérkezéséig biztosították a
helyszínt. A hivatásos vadász kiérkezése
után a tűzoltók feszítővágó segítségével
szétfeszítették a vaskerítés bordáit, majd ezt
követően sikerült sérülések nélkül kiszaba-
dítani az őzet. A szorult helyzetéből meg-
mentett négylábút a vadász a közeli erdőbe
vitte és ott szabadon engedte. 

Autótűz Ceglédbercelen 
KIGYULLADT EGY GÉPKOCSI ÁPRILIS 20-ÁN
délután Ceglédbercel közelében. A tűzoltók
kiérkezésekor az autó már teljes egészében
égett. A tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók ol-
tották el, majd hűtötték vissza a felhevült
fém alkatrészeket. 

Autótolvajt ért tetten 
CEGLÉDEN, A PESTI ÚTON LETT GYANÚS
Cserni Pál polgárőrnek egy furcsán viselke-
dő férfi, akiről utóbb kiderült, hogy éppen
eltulajdonítani készült egy autót.
A hat éve polgárőr Cserni Pál április elején
egyik este szolgálatváltás után hazavitte a
társát, majd elindult hazafelé a Pesti úton,
amikor észrevette, hogy valakinek kilóg a lá-
ba az egyik autóból. Megállt, hogy megnéz-
ze, tud-e segítséget nyújtani, de amikor oda-
ért és beszédbe akart elegyedni a sofőrrel a
középkorú férfi heves tiltakozásba kezdett,
majd gyorsan odébbállt. Pálban felébredt a
gyanú, így követni kezdte az autóval a férfit,
és közben értesítette telefonon a rendőrséget.
A rendőrök a helyszíntől nem messze a férfit
igazoltatták, majd előállították a Ceglédi
Rendőrkapitányságon. A polgárőrnek ebben
az évben ez már a második tettenérése. 

Út menti fának hajtott
ÁPRILIS 26-ÁN ESTE 8 ÓRA ELŐTT CSEMŐ
térségében egy hatvan év körüli csemői fér-
fi egyedül utazva autójával az egyenes út-
szakaszon haladva – eddig tisztázatlan okból
– autójával lesodródott az útról és egy út
menti fának ütközött. A férfi a balesetben
életét vesztette. Az útszakaszon a helyszíne-
lés idején teljes útzár volt érvényben.
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olt olyan, hogy lakott területen
kívül csak kb. 30 méterről vet-
tem észre az előttem tekerő brin-
gást! Volt rajta láthatósági mel-
lény, és így sem látszott jól, sze-
rintem kopott lehetett... Nem

tudtam használni a távolsági fényszórót, mert
szemből jöttek autók. A biciklisnek nem volt
hátsó lámpája, de még piros fényvisszaverőt
sem rakott fel hátra. (…) Ne vegyünk fel ko-
pott láthatósági mellényt éjszakai biciklizés-
hez és ne biciklizzünk sötétben, ha lehet!

Ha szemből jön autó, de még távol van, vi-
szont előzni szeretnék, mert a megengedett
sebességnél lassabb az előttem haladó jár-
mű, akkor is veszélyes lehet egy szintén
szemből jövő biciklis, mert ha van is lámpá-
ja, nem biztos, hogy a mögötte jövő jármű
fényszórója nem nyomja el a kerékpár vilá-
gítását, pláne, ha az utána jövő autós elfelej-
ti a távolsági fényt vissza venni...
Nemrég volt egy ilyen halálos baleset, ahol
a szemből jövő biciklist nem vette észre az
autós előzéskor és egy fiatal lányt halálra
gázolt. (A pasi ittas volt, jogsi nélkül veze-
tett és visszaesőnek számított.) Én józanul
sem tudtam messziről, hogy mi van előttem,
mert szabálytalanul
közlekedett a biciklis. 
Vidéken sokan a
KRESZ ismerete nél-
kül használják a köz-
utakat biciklivel! Kö-
telező felszerelés nél-
kül, láthatósági mel-
lény nélkül, ittasan!
Ezt miért nem tilos???
Az elektromos bicikli-
ket szintén betiltatnám! A legtöbben azok
közül, akiket én láttam így közlekedni sosem
vezettek még autót, a KRESZ-ről még csak
nem is hallottak. És az út szélén fehér lám-
pával kalimpáló gyalogosokat is megkérném
a mellény használatára, mert az előbb felso-
rolt okokból nem biztonságos a sötétben
anélkül kóborolni.”

„Megtiltanám a biciklis közlekedést
szürkülettől lakott területen kívül. Lát-
hatósági mellénnyel is alig észrevehe-
tőek a biciklisek olyan területeken, ahol
közvilágítás nincs és teljesen sötét van.”
– írta I. Gabriella olvasónk, aki tapasz-
talatait osztotta meg a kivilágítatlan,
szabálytalanul közlekedő kerékpárosok-
kal kapcsolatban.

v

Biciklisek
szürkület után

Olvasói levél

Cegléden prémium minőségű
belvárosi társasházban

75-140 m2-es lakások 
megvásárolhatók, leköthetők

- hőszivattyús hűtés-fűtés
- napelempark

- választható exkluzív 
burkolatok, szaniterek

- elektromos, távirányítós redőnyök

Érdeklődni: 06/20 915-3389
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