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délelőtt folyamán hivatalosan értesítettek, hogy ceg-
lédi illetőségű lakosnál is kimutatták a vírust. A be-
teget egy megyei gyógyintézetbe szállították és az ott
végzett teszt bizonyult pozitívnak. Megvallom őszin-
tén “kissé megnyugodtam”, mert hihetetlennek tűnt,

hogy egy ekkora településen még nem találtak vírushordozót. A
járványügyi előírásoknak megfelelően az un. kontakt
személyek (akikkel érintkezhetett a vírushordozó
személy), felkutatása megkezdődött.” – fogal-
mazott a polgármester.

A TAVASZ ÉS A JÓ IDŐ MEGÉRKEZTÉVEL Cegléd
belvárosában is gyakrabban látni fagylaltozó, sétá-
ló embereket – a kijárási korlátozások és azokkal összefüggő
intézkedések ellenére. A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis
azok a fagylaltozók, kávézók továbbra is nyitva tarthatnak és
árusíthatnak, amelyek elvitelre, vagy szállításra értékesítenek.
A helyben fogyasztás és a csoportosulás azonban továbbra is ti-
los, sőt bírsággal sújtható. A témában Dr. Diósgyőri Gitta
Cegléd jegyzője felhívást tett közzé a lakosság és az vendéglá-
tó üzletek felé: „A Koronavírus Ügyeleti Központ tájékoztatá-
sa alapján felhívom a vendéglátó üzletek üzemeltetőinek fi-
gyelmét, hogy a vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak
kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre al-
kalmas ételek kiadása és szállítása. Ez alá tartoznak a fagylal-
tozók és kávézók is. A rendelet a nyitvatartást nem korlátozza,
csak a helyben fogyasztást, így ezek az üzletek nyitva lehetnek
15 óra után is. Az elvitelre történő értékesítés bármilyen for-
mában lehetséges, akár tölcsérben, akár dobozban. Fontos
azonban, hogy a helyszínen nem lehetséges a fogyasztás.
Amennyiben a hatóság azt észleli, hogy 3 fő vagy annál több
személy tartósan egymáshoz közel tartózkodik közterületen, az
csoportosulásnak számít, az illetők igazoltathatók, és amennyi-
ben nem egy háztartásban élők, szabálysértési bírsággal sújtha-
tók. Kérem az üzemeltetőket, hogy a továbbra is hívják fel a
várakozó vásárlók figyelmét arra, hogy a várakozás során leg-
alább 1,5 méter távolságot tartsanak egymástól.”

Dr. Csáky András polgármester április 28-án a legna-
gyobb közösségi oldalon jelentette be, hogy már van
ceglédi személy, akinek koronavírus tesztje pozitív lett.
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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 kato-
nák május 11-én reggel érkeztek a Bajcsy-
Zsilinszky úti Idősek Otthonába ebből a cél-
ból. A munkálatok két napig tartanak.
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.
Hozzátette: bár a megyében még
nem változtak a korlátozó intézke-
dések, de bízik benne, hogy hama-
rosan Pest megyében is feloldják a
szigorú szabályozást.
„Újabb megbetegedésről, pozitív
tesztről nincs tudomásunk. Pénte-
ken és ma történik meg azon sze-
mélyeknek a vizsgálata, akik a
Központi Statisztikai Hivatal által
kiválasztásra kerültek Cegléden.
Ez 29 fő - akiknek a nevét nem

tudjuk, nem is tudhatjuk – és bízom benne,
hogy mindannyian elmennek erre a vizsgá-
latra. Ez a város lakóinak is érdeke, hiszen
egy-egy ilyen szűrővizsgálaton résztvevő
személy több száz honfitársunkat képvisel.”
– mondta 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.

Fotó: Önkormányzati Hírek Nagykőrös

Fotó: Szokolai Attila
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Újrainduló egészségügyi
ellátások

A CEGLÉDI TOLDY FERENC KÓRHÁZ
a közösségi oldalán tette közzé, hogy
újraindulnak az egészségügyi ve-
szélyhelyzet 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 ka-
pott betegfogadási időpontok helyett kérjük,
hogy betegeink telefonon érdeklődjenek az
illetékes szakrendelésen új időpont egyezte-
tése 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 am-
bulanciák úgy adják ki, hogy figyelembe ve-

szik 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.

A CEGLÉDI KÓRHÁZBAN IS FELSZABADÍ-
TOTTÁK az ágyak 50 %-át, a minisz-
teri 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 jelen-
tett különösebb gondot az ágyak felszabadítá-
sa. 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 osztályokról küldtek haza
olyan betegeket, akiknek az általános állapo-
ta ezt megengedte, de 25 beteget például
Nagykőrösre szállítottak át az ottani kórház-
ba, ahol volt erre szabad kapacitás.

covid19

Fotó: Krizsán E
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A CEGLÉDI TOLDY FERENC KÓRHÁZ a közös-
ségi oldalán tette közzé, hogy újraindulnak az
egészségügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt ter-
vezett vizsgálatok, beavatkozások, műtétek.
„A COVID-19 okozta fertőzések vonatkozásá-
ban a kedvező járványügyi helyzetre tekintettel
a Kormány döntött az eddig szünetelő egészség-
ügyi ellátások újra indításáról szigorú higiénés
rendszabályok és az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által kiadott alapelvek betartása mel-
lett. A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet-
ben a sürgősségi ellátások a járóbeteg és a fek-
vőbeteg szakellátásban eddig is biztosítottak vol-
tak. Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt elma-
radt tervezett vizsgálatokra, beavatkozásokra,
műtétekre az alábbi módon van lehetőség:
A 2020. március 16-át követő időszakra kapott
betegfogadási időpontok helyett kérjük, hogy be-
tegeink telefonon érdeklődjenek az illetékes
szakrendelésen új időpont egyeztetése céljából.
A telefonos érdeklődés kapcsán az aktuális
állapotról is kikérdezik Önöket és a pa-
naszok, valamint a rendelkezésre ál-
ló egészségügyi dokumentáció alap-
ján kapnak új időpontot a személyes
vizsgálatra. A betegfelvételi irodák
időpontot jelenleg nem adhatnak, 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 kerül sor.
A szakrendeléseken, ambulanciákon a vizsgáló
szakorvos kitölti az orvosi ellenőrző listát,
amely alapján a COVID-19 fertőzésre a gyanú
kiszűrhető. A tervezett beavatkozást megelőző-
en abban az esetben kell szűrővizsgálatot vé-
gezni, ha a beavatkozás a COVID-19 átvitel
szempontjából magas kockázatúnak minősül.”
– tájékoztat a Toldy Ferenc Kórház és Rendelő-
intézet vezetőségének közleménye.

Öltözőkonténerekkel
segített a CVSE

A CEGLÉDI VASUTAS SPORTEGYESÜLET a
Zsengellér Gyula Sporttelepen található kon-
téneröltözőit és -raktárait felajánlotta és átad-
ta használatba a Toldy Ferenc Kórház részére
a koronavírus elleni küzdelmet segítve. - Áp-
rilis 20-ig minden kórháznak az ágyszámának
50 százalékát fel kellett szabadítania. Ez azt
jelenti, hogy részben betegeket kellett haza-
küldeni Cegléden is, részben át kellett csopor-

tosítani az ellátottakat. A kórház vezetése
úgy döntött, hogy a volt baleseti épüle-
tet ürítjük ki elsőként, hogy lehetőség
szerint ne a főépületet terheljük meg

fertőzött betegekkel. Ehhez az kell,
hogy biztosítsuk a zsilipelés feltételeit.

Részben ehhez, részben pedig raktározási fel-
adatok ellátására kaptuk a konténereket. Ösz-
szesen hat konténert szállítottak el a kórházba,
ezek közül többen mosdó, wc és zuhanyzó is
található. – mondta az átvételkor Bobál István,
a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet gaz-
dasági igazgatója, aki megköszönte a segítsé-
get a CVSE-nek. Horváth József, az egyesület
elnöke elmondta, a szakosztályok mindent
megtettek a sportolók egészségének megóvá-
sa, a vírus terjedésének lassítása érdekében. E
mellett az egyesület kereste a lehetőségét a ve-
szélyhelyzet okozta helyi kihívások támogatá-
sára is, így valósult meg a felajánlás.
A SPORTEGYESÜLET MÁS FORMÁBAN is segí-
ti a kórházat a járvány elleni harcban. Spor-
tolók, sportvezetők, támogatók, szimpati-
zánsok gyűjtöttek több mint félmillió forin-
tot fertőtlenítő lámpák beszerzésének támo-

covid19

Fotó: Kisfaludi István
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Érettségi járvány idején
MÁJUS 4-ÉN REGGEL 9 ÓRAKOR elkezdődött az
idei minden szempontból különleges érettségi
vizsga. A járvány miatt a diákok szigorú szabá-
lyok mellett írhatják meg az írásbeli vizsgákat, a
szóbelik pedig néhány kivétellel elmaradnak.
Maszkot, kesztyűt viselni nem kötelező, de
ajánlott. Az intézmények minden higiéniai elő-
írást betartanak, az épületek kapuit, ajtóit kitá-
masztják, a vizsga nyitott ablakok és szellőzte-
tés mellett zajlik. Egy teremben 10 tanuló lehet,
legalább másfél méteres távolsággal.
Hétfőn magyar nyelv és irodalom, kedden
matematika tudásukról kellett számot adni-
uk a diákoknak, szerdán a történelem, majd
az idegen nyelv érettségik következnek.

Rejtélyes kihívás
HÁROM KIHÍVÁSBÓL ÁLLÓ JÁTÉKOT INDÍT a
Cegléd Városi Baleset-megelőzési Bizottság
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 közön-
ségét a ceglédi származású énekesnő: Gór-
Nagy Era. „Ez a mostani időszak mindenki

számára ne-
héz, de erős-
nek kell len-
nünk, hogy
t ú l j u s s u n k
ezen is! Az
élet igazi hul-
l á m v ö l g y ,
meg kell ta-
nulnunk bízni
önmagunk -
ban, hogy
bármit le tud-

junk győzni és emelt fővel lépjünk tovább.
Én ezzel a dallal kívánok erőt és kitartást
mindenkinek ” – olvasható a fiatal énekesnő
közösségi posztjában.

Fotó: Önkormányzati Hírek Nagykőrös

gatására. A csíraölő lámpák zárttéri levegő
sterilizálására, valamint sterilizált eszközök
és anyagok steril állapotban tartására – a
fennálló vírus veszélyhelyzetben nagyban
fokozva az egészségügyi személyzet és az

ellátottak biztonságát. A fertőtlenítő beren-
dezés szimbolikus átadásán dr. Lerch
Ferenc, a lázas betegeket ellátó részleg ve-
zetője mondott köszönetet a támogatóknak.

SAJTÓKÖZLEMÉNY ALAPJÁN
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Tűzifa Centrum
Bükk, tölgy, gyertyán

hasítva: 3450 Ft/100 kg
kuglizva: 3250 Ft/100 kg

Akác kuglizva: 3600 Ft/100 kg
Áraink az áfát tartalmazzák!

Tűzifa Centrum Kft.
Cegléd, Pesti dűlő 256.

Ceglédről a Kőrösi úti MOL kútnál balra
06-20/210-3880

Bankkártyás fizetéssel is!

30 mázs felett a szállítás ingyenes!

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 Magyarország 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 terjedé-
se éppen ebben a térségben a legsúlyosabb.
A május 12-i adatok szerint a koronavírus-
ban megbetegedettek közel 62, míg az el-
hunytak csaknem 80 százaléka fővárosi,
vagy Pest megyei lakos. Ennek okán ebben
a régióban kell a legtöbbet költeni a védeke-
zésre is, ez pedig átmenetileg megakaszthat-
nak 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.



Új helyettesítő lelkész
ÚJ HELYETTESÍTŐ LELKÉSZ ÉRKEZETT MÁ-
JUS 1-TŐL a ceglédi evangélikus gyülekezet-
be, miután Szlaukó-Bobál Orsolya lelkésznő
szülési szabadságra megy. A járványügyi
szabályozás miatt Kendeh-K. Péter nem

s z e m é l y e -
sen, hanem
levélben mu-
tatkozott be
a gyüleke-
zetnek. Eb-
ből kiderült
többek kö-
zött az is,
hogy Pestúj-
helyen kezd-
te lelkészi
p á l y á j á t ,

majd a Luther Kiadó vezetője volt 2018 év
végéig, azóta pedig a lelkészi életpályamo-
dell koordinátoraként dolgozik az evangéli-
kus egyház országos irodáján.

A könyvtár házhoz megy
ÚJ KEZDEMÉNYEZÉST INDÍTOTT a Ceglédi
Városi Könyvtár: hetente kétszer a könyvtár
állományában lévő könyveket katalógusból
(http://konyvtarcegled.hu/szikla/kereso) tör-
ténő kiválasztás után, házhoz szállítják a be-
iratkozott olvasóknak. A szolgáltatás, – ame-
lyet május 4-én indítottak és az első kiszállí-
tások már meg is történtek május 5-én – na-
gyon népszerű az olvasóközönség körében.
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Sütemény és fagylalt kiszállítás
a meglévő árukészletből!

Nyitva tartás: hétfőtől szerdáig zárva
Csütörtöktől vasárnapig 10-1500 óráig

Rendelés: nyitvatartási napokon 10-1500 óráig

Kiszállítás 15.30-tól,
2500 Ft értékhatár felett ingyenes

a helyiség határokon belül.



Májusfa a Kossuth téren
FELSZALAGOZOTT MÁJUSFÁVAL KÖSZÖNTÖTTE
a város a ceglédi lányokat, érettségizőket és
a tavaszt a Kossuth téren május 1-jén. A ha-
gyományok szerint a májusfa szerelmi aján-
dék volt. „E napra virradóra az ifjak a ha-
jadonok ablaka előtt, lehetőleg észrevétlenül
zöld fát állítottak fel. A májusfák kivágása,
szállítása hajnali feldíszítése a legénybanda
közös, bizalmas feladata volt – igazi csapat-
munka.” – írta a Kossuth Művelődési Köz-
pont a közösségi oldalán.

Mentők napja
133 ÉVES MÚLTRA TEKINT VISSZA a magyar-
országi szervezett életmentés és 72 éves az
Országos Mentőszolgálat. Pontosan 1887.
május 10-én alakult meg Budapesten az Ön-
kéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi
kerületorvos kezdeményezésére.
A jeles nap alkalmából Földi László ország-
gyűlési képviselő ellátogatott a ceglédi és a
nagykőrösi mentőállomásokra, ahol szemé-
lyesen mondott köszönetet az állomás dol-
gozóinak a helytállásért és egy-egy tortát is
átadott az éppen szolgálatot teljesítő mentő-
söknek.
Szintén hálájukat, megbecsülésüket fejezték
ki a Ceglédi Mentőszolgálat dolgozóinak
Babicz László, Varga Franciska Pest me-
gyei képviselő és László Ágnes önkor-
mányzati képviselő is, akik szintén elláto-
gattak a ceglédi állomásra és szülinapi tortá-
val és süteményekkel is kedveskedtek a
mentősöknek.

Egy fazéknyi gondoskodás
TÖBB MINT 20 LITERES FAZÉKNYI BOLO-
GNAI spagettit főzött és szállított el a ceg-
lédi hajléktalanszálló lakóinak egy önkén-
tes csapat. „A több mint 20 literes fazekat
10 csomag spagettivel, több kg darált hús-
sal és több liter sűrített paradicsommal
töltötték meg, gondos fűszerezéssel.” –
számoltak be a szervezők. Felajánlóként
vagy a főzésben részt vett: Borsos Gergő,
a Banyuci Kézimunka-Kellék-Fonal tulaj-
donosa Szűcsné Petró Szilvi, Varga Attila,
Suskó Tibor, Egyedné Anita, Varga Fran-
ciska Pest megyei közgyűlési képviselő és

László Ágnes a 3. választókerület önkor-
mányzati képviselője.
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Napelemgyár épül
KECSKEMÉTEN ÉPÍT NAPELEMGYÁRTÓ gyá-
rat a Flisom – jelentette be közösségi olda-
lán április 28-án Szijjártó Péter. Sorozatban
ez már a harmadik hét, amikor új magyaror-
szági beruházást jelentünk be – írta
Facebook-oldalán a külgazdasági és külügy-
miniszter. A gyár a legmodernebb csúcs-
technológiát alkalmazza és 140 új munkahe-
lyet teremt – tette hozzá Szijjártó.

Épül a kerékpárút
ÉPÜL A PESTI ÚTI KERÉKPÁRÚT, a kivitele-
zőnek augusztus végéig kell befejeznie a
munkát. Cegléd, még 2019-ben nyert ke-
rékpárutak építésére csaknem 200 millió
forintot. A meghirdetett beruházás első üte-
me – a Külső-Kátai úton a vasúti átkelőtől
az ipartelepig tartó kerékpárút – még abban
az évben el is készült. Bár erről hivatalos
értesítés most nem jelent meg, vélhetőleg
ennek a beruházásnak a másik tételére ke-
rül most sor a Pesti úton a Csíkos széltől az

Aldi áruházig, ahol az autóút mentén föld-
munkagépek keskeny nyomvonalon fel-
szedték a termőréteget.
A Pesti út melletti kerékpárút a Csíkos széltől
az Aldi áruházig kerül kiépítésre. A kivitelező
a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján az
ELASTIC’ 91 Kft., aki 84.780.221-Ft + ÁFA
összegért készíti el az érintett szakaszt, mely-
lyel 2020 augusztus végéig kell végeznie. A
pályázat 95 %-os támogatással bír Cegléd
Város Önkormányzatának 5 % önerőt kell
biztosítani a megvalósításhoz.

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

Fotó: Czinege Csaba
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Ingyen kátyúz a Flaszter Kft.
A VESZÉLYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL
187 négyzetméternyi kátyúzást ingyen végez
el a Flaszter Kft. A munka már el is kezdődött
a Táncsics Mihály utcában. A jelenlegi hely-
zetben most csak a balesetveszélyes kátyúk
kijavítására van fedezet, de a nyertes kivitele-
ző felajánlásának köszönhetően így mégis
több mint 300 négyzetméteren végeztetheti el
a város a javításokat – nyilatkozta a helyszín-
re munkatársaival kilátogató Dr. Csáky
András polgármester a városi televíziónak.
A Puskaporos utcát is lezárták teljes széles-
ségében a vízhálózat felújítása után és fel-
marták teljes szélességben a burkolatot. Az
utca teljes hosszában megújul. CEGLED.HU

Elismerés
a rendőrkapitánynak

ÁPRILIS 24-ÉN A RENDŐRSÉG NAPJA alkal-
mából a Dr. Pintér Sándor belügyminiszter –
kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
– Szent György Érdemjelet adományozott
Ambrus Zoltán rendőr ezredes, rendőrségi
főtanácsos, a Nagykőrösi Rendőrkapitányság
vezetője részére. A miniszteri elismerést Dr.
Balogh János rendőr altábornagy, rendőrségi
főtanácsos az Országos Rendőr-főkapitány-
ság vezetője adta át a kapitánynak.

Hároméves gyermek
vesztette életét a tűzben

EGY CEGLÉDI HÁZ MELLÉKÉPÜLETE KAPOTT
lángra április 10-én pénteken 11 óra után a
Csengeri utcában. Az index.hu beszámolója
szerint a szomszédok vették észre a fekete
füstöt és a kerítésen keresztül látták a lángo-
kat. A házban lakó férfi és szomszédja kezd-
te oltani a tüzet, közben keresték a kisebb
kisfiút is. A tűzoltók perceken belül a hely-
színen voltak, ők oltották el a tüzet, de a kis-
gyermek életét már nem tudták megmenteni.
Úgy tudjuk, hogy a melléképületben három
kisgyermek játszhatott, amikor a tűz kelet-
kezett. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vizsgálja a tűz keletkezésének
okát és körülményeit, a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság pedig a haláleset körülmé-
nyeit. – erről lapunkat a Pest megyei Rend-
őr-főkapitányság sajtószóvivője, Szabóné
Berki Bianka rendőrszázados és Csámpai
Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelem
sajtószóvivője tájékoztatta.

Fotó: Farkas Zsolt

Fotó: Krizsán E



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.

Fotó: Farkas Zsolt
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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.

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.

Fotó: Farkas Zsolt

Fotó: BM OKF médiaszerver/PMKI Cegléd HTP
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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.



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 övezetében.
Ennek keretében a területen teherbíró utak
építése és felújítása, közművek kiépítése és
egy adminisztratív szolgáltató központ épü-
letének 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 ivó-
vízellátás, a szennyvízcsatornázás, a csapa-
dékvíz elvezetés és a telekommunikációs köz-
mű kiépítését. A munkák tereprendezést is tar-
talmaznak majd. A most megjelent közbeszer-
zés tárgya a beruházás I. ütemében megvaló-
suló ivóvízellátás, szennyvízcsatornázás, csa-
padékvíz elvezetés kiépítése. A beruházás har-
madik része a Ceglédi Ipari Parkban egy ad-
minisztratív szolgáltató központ építésének ki-
vitelezése. Az épületben 22 darab helyiség ke-
rül kialakításra 235 négyzetméteren.

Újabb stop a Csemő-
Cegléd kerékpárútnak!

ÁTCSOPORTOSÍTOTTÁK A JÁRVÁNY ELLENI Vé-
dekezési Alap javára azt a 100 millió forintot,
ami az ezévi költségvetésben a Csemőt Ceg-
léddel összekötő kerékpárút első ütemére volt el-
különítve. Dr. Lakos Roland polgármester öt éve
küzd azért, hogy megépüljön a kerékpárút, ahol
több halálos kimenetelű közlekedési balesetet
szenvedtek biciklisek. Három ízben pályázott
már Csemő gesztorként a kerékpárútra. Leg-
utóbb halvány reménysugarat adott, hogy „Föl-
di László országgyűlési képviselő közbenjárás-
ára 100 millió forint a 2020. évi központi költ-
ségvetésben címzetten és nevesítetten rögzítésre
került a kerékpárút első ütemére. Abban remény-
kedtünk, hogy ezt a támogatást további címzett
támogatás(ok) követik.” – írta Csemő polgár-
mestere a döntés kapcsán a közösségi oldalán. A
koronavírus járvány kapcsán hozott átcsoporto-
sítás azonban közbeszólt, így ma még bizonytalan,
mikor épülhet meg a Csemő-Cegléd kerékpárút.
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Kert és edényalátét
MOSTANÁBAN KEVESEBBET ÍROK, mert itthon kell lenni, vi-
szont az időmet azért próbálom eltölteni hasznosan. A kert-
ben elültettük a borsót, mely már szépen nő, A krumplit,
retket – fehéret és pirosat – is elültettük, a zöldség és sárga-
répa magok is a földben vannak már. A cékla is, meg a pasz-
ternák is mutatja a sorát. A zellert is várjuk, hogy kibújjon
a földből. A sóska már szedhető, a dughagyma már máso-
dik ízbe került az anyaföldbe, az őszit szinte már megettük.
A másik elfoglaltságom: különböző állatokat és virágo-
kat rakok ki flitterekből. Most a legújabb ötlet, hogy
10X10 cm-es farostra rakom ki e figurákat hurkapálcá-
val, mikor ez megvan, körbe a szélére kétoldalú ragasz-
tót teszek és erre 10X10 cm-es csiszolt szélű üveget,
amivel jól összeragad. De ezzel még nincs kész! Ezután
kiülök az udvarra a tavaszi napra, különböző színű csem-
péket összetörök, ezután 20X20-as metlakira középre he-
lyezem az előre elkészített figurákat, s körberakom a mo-
zaikokkal. Kifugázom őket és egy-két nap múlva már rá
is lehet helyezni a pörköltös fazekat. Akinek ajándékoz-
tam belőlük, azoknak tetszett és jól funkcionál náluk.
A vírus meg remélhetőleg mihamarabb elfárad és
megszűnik, azt kívánom, mindenkit kerüljön el.

JÓZSI BÁ’



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-
pokban olyanoktól, akik felajánlották a támoga-
tásukat. 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 megfogalmazhatja
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
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Rendhagyó érettségi
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koronavírus járvánnyal össze-
függésben hozott kijárási korlá-
tozások miatt az önkormányzati
üléseket sem tartják meg. Ho-
gyan egyeztet a testülettel, tarta-
nak-e online üléseket?

- A testület tagjaival vagy a frakcióvezetőkön
keresztül, vagy közvetlen a képviselőkkel
egyeztetek. Az előterjesztéseket megküldöm
számukra. Azon anyagok
esetében, melyek ily módon
nem nyernek egyöntetű tá-
mogatást (pl: Trianon em-
lékmű) döntést nem hozok,
azt majd az első rendes ülé-
sen terjesztem be.
- A gazdasági korlátozó in-
tézkedések miatt Cegléd
költségvetése is megcsap-
pant, emiatt spórolni kény-
szerül a város. Ennek egyik
legutóbbi momentuma,
hogy a Ceglédi Hírmondó csökkentett oldal-
számban és havonta egyszer jelenik majd
meg. Milyen egyéb takarékossági intézkedé-
seket vezetnek be Cegléden, hol kerül sor el-
vonásokra?
- A veszélyhelyzet kihirdetést követően ké-
réssel fordultam az érintettekhez, hogy kizá-
rólag kötelezően ellátandó feladatokat lássuk
el, beruházások esetében csak olyanokat en-

gedélyezzünk, melyek életveszély elhárítása
céljából valósulnak meg, illetve már elnyert
pályázatok alapján valósulnak meg. A meg-
bízási szerződéseket egyenként átvizsgáltuk,
számosat közös megegyezéssel felmondtunk,
illetve díjukat jelentős mértékben csökkentet-
tük. Cégeink bevételkiesése csupán a vész-
helyzet elmúlását követően állapítható meg
korrekt módon. Minden cég átvilágításra ke-
rült, a tartalékokat feltártuk, és azt a további
működésre fordítjuk. Néhány nyugdíjas mun-
kavállaló munkaszerződését felfüggesztettük.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy
munkavállalótól ne kelljen megválnunk, il-
letve minden – kormányzati, gazdaságvédel-
mi intézkedést figyelembe vevő – lehetőséget
kihasználunk. Május 1-jétől a veszélyhelyzet
fennállásának végéig a polgármesteri illet-
ményemet 25 %-kal csökkentettem. A Ceglé-
di Hírmondó a veszélyhelyzet fennállásának

idején havi egy alkalommal
csökkentett oldalszámmal
fog megjelenni.
- Mekkora összegtől esett
el a város a koronavírus
járvánnyal összefüggő in-
tézkedések miatt?
- A kieső bevételek közül
biztosan csupán az elvont
gépjárműadó látható, amely
128 millió forint. A parkolás
felfüggesztésével kapcsolat-
ban havonta 2,8 millió fo-

rinttól esik el a város. A többi adónemet ille-
tően csak az adóév lezárását követően tudunk
hiteles információkat szolgáltatni. Cégeink
esetében mind a Mozi, mind a Sportcsarnok,
a Művelődési Központ és a Gyógyfürdő kö-
telező jellegű zárva tartása következtében
több 10 millió forint bevételtől esnek el. Ezen
bevételkiesés nagysága is csupán az év lezá-
rását követően állapítható meg hitelesen.

A koronavírus járvánnyal összefüggés-
ben hozott kormányzati intézkedések
minden település vezetését és gazda-
sági helyzetét érintik. Dr. Csáky András
polgármestertől többek között meg-
kérdeztük: Cegléd milyen takarékossá-
gi intézkedéseket vezetett be és milyen
bevételektől esik el a város.

a
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r. Csáky András polgármester
nyilatkozata nyomán számol-
tunk be arról, hogy szombaton
a Ceglédi Összefogás civil cso-
port tagjai a piac bejáratánál
maszkot osztanak, melyet az
önkormányzat bocsátott korlá-

tozott számban a lakosság rendelkezésére.
A hír meglepte a szervezőket és felhábo-
rodtak, ugyanis mint elmondták, a masz-
kokhoz semmi köze a polgármesternek, tő-
le egyetlen darabot sem kaptak. A száj-
maszkok ügyéből aztán olyan Facebook-
vita kerekedett, hogy ilyen talán még nem
is volt soha Cegléd történetében, a vita kö-
zéppontjában a következő kérdéssel: van-
e helye bármilyen formában egy civil kez-
deményezésben a politikának, politikusok-
nak?
A polgármester másnap Facebook posztban
kért elnézést tévedéséért. Mint megfogalmaz-
ta, téves információra vagy információ értel-
mezésre alapozva írta, hogy az önkormányzat
maszkjait osztották ki a Civil Összefogás cso-
port tagjai. A polgármester az elmaradt ígére-
tért a kormányzatra hárította a felelősséget: az
általuk „beszerzett és gyártatott több tízmillió
maszkból nem jut az önkormányzatoknak”,
mert az állam „ a fennmaradó védekezési esz-
közöket – humanitárius indokokkal – más or-
szágoknak elajándékozza”.

A civil összefogás Facebook csoportjában a
tagok egyként kérték ki maguknak, hogy
akár kormánypárt, akár az ellenzék kezébe
kerüljön kezdeményezésük. „Az 1000 db
mosható textilmaszkot varrónők, nénik,
daduskák, vöröskeresztesek, civilek idejüket,
erejüket nem sajnálva, az Összefogás által
összegyűjtött varrógépekkel, anyagokkal,
cérnákkal készítették el" – mindenféle poli-
tikai szándék nélkül – írták.
Magát a Ceglédi Összefogás megálmodójá-
nak tekintő Szemerédiné Gér Anikó próbál
úrrá lenni a szájmaszk ügyben kialakult vi-
tában leszögezve: kezdeményezésük politi-
ka- és egyházmentes. Neki „egyetlen politi-
kai párt sem adott maszkot, viszont minden
cselekedetünket a sajátjukként hirdetik” (…)
„Mindent átsző a politika és záródnak a ka-
puk, ha nem vagy együttműködő ... ezért

gondolkoztunk, hogy egyesületté vagy ala-
pítvánnyá váljunk, hogy soha semmilyen kö-
rülmények között ne kelljen függenünk sen-
kitől.” – fejti ki elképzeléseit a „4 fiú édes-
anyja és a testvérét nevelő pótanya”
Szemerédiné Gér Anikó.
A csoportban olyanok is vannak, akik szerint
túl erősek a szervező állásfoglalásai: „A ceg-
lédi összefogás azt hiszi ezek szerint, hogy
csak ők adományoznak, más már nem is ad-

Múlt szombaton adtunk hírt róla, hogy
a Ceglédi Összefogás csoport tagjai a
piac bejáratánál maszkot osztanak,
majd néhány nap alatt az egész város
lett szemtanúja a legnagyobb közössé-
gi oldalon, hogy egy jószándékú kez-
deményezés hogyan válik a félreértések
és az emberi kicsinyesség áldozatává.
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hat.” – jegyzi meg valaki. A csoportban köz-
életi szereplők is vannak. László Ágnes ön-
kormányzati képviselő külön kikéri magá-
nak: azzal, hogy a szervező általánosítva ír
az önkormányzat képviselőiről, azok is rossz
hírbe kerülnek, akikre nem vonatkozik az ál-
lítás, miszerint hasznot próbálnak húzni má-
sok önzetlenségéből. „Köszönöm az őszinte-
ségét, de nem szeretném sem most, sem a jö-
vőben, hogy olyan politikusokkal kössenek
össze, akikről Gér Anikó írt. Írja ki azoknak
a politikusoknak a nevét, aki kérkedik az ő
eredményeikkel és nyugalom lesz.” Varga
Franciska megyei képviselő is kikéri magá-
nak az általánosító véleményt: „nem hiszem,
hogy az úgynevezett politikusaink az elmúlt
két hétben jelentek meg csak a szállón (haj-
léktalanszálló – a szerk.). Többen vittünk
csak ebben az évben többször higiéniai ter-
mékeket, ételeket, innivalókat. És van olyan
adomány, amit nem posztol ki, se a szálló, se
az adományozó.” Valaki megjegyzi: „Amúgy
meg nem értem, hogy ha egy politikus csinál
valamit, segít, akkor az a baj, ha meg nem
csinál semmit, akkor meg az.” A vita végére
az adminisztrátor Szemerédiné úgy tett pon-
tot, hogy a Czigle Egyesület „politikusait”
eltávolította a csoportból.
Sokan azonban úgy gondolják, nem ördög-
től való, ha a politika össze akar fogni a ci-
vilekkel, attól még az maradhat értékes, sőt
szárnyakat kaphat. Ha a politikának csak azt
engedjük, hogy saját magával foglalkozzon,
tényleg csak hiábavalóság marad és csak
olyanok indulnak majd a választáson, akik-
nek hatalom kell.
Az időközben sem derült ki, a polgármester
mire alapozva ígért szájmaszkokat. Egy őt
védeni akaró hozzászóló szerint „erősen
úgy tűnik, hogy valaki a háttérben téves in-
formációkat ad a polgármesternek, hogy
kellemetlen helyzetbe hozza”. Szerinte a
maszk osztás „erősen fideszes befolyásolt-
ságot mutat”, mert „eddig egy fideszes kép-
viselő sem osztotta meg a Civil Összefogás
eredményeit, de most az 1500 darabos te-
kintélyes mennyiségnél már méltónak talál-
ták a dolgot” és a Fidesz éppen most oszt
mosható maszkokat, ezért „arra kell gon-
dolnunk, hogy az Összefogás segített be szá-

mukra, ami azért is szomorú, mert az Össze-
fogás erősen úgy nyilatkozott végig, hogy
politika semleges akar lenni. (…) Az össze-
fogás vezetői pedig kezdenek kifordulni ma-
gukból a nyilatkozataikat látva. Eleinte még
szívből csinálták és azt mondták, nem dicse-
kednek. Ez már a múlt. A vezetők agresszí-
ven támadnak a negatív kritikákra, vagy ha
nem értenek vele egyet. Most akkor mégis
céljuk van és elérte őket valamiféle dics-
vágy? Lassan úgy néz ki, hogy ez a
jószándékkal készült csapat, mégsem tud
annyira független és önzetlen maradni.”
Mivé is tud elfajulni egy kisváros jól indu-
ló maszk-osztásának története a félreérté-
sek és az emberi kicsinyesség nyomán? Jól
ábrázolja az a levél, amit a veszekedés
nyomán lelkileg összetört önkéntes vigasz-
talására írt egy másik, vele együttérző
csoporttag: „Ne sírj Niki. Tényleg nem ér-
demli meg. Aki ismer Téged és a többieket,
az tudja milyen /milyenek vagytok. Semmit
nem kell neki bizonygatni. Naivan azt hit-
tem és tudom Ti is, hogy most tényleg Ösz-
szefogás lesz. A pártok is félreteszik undo-
rító gyűlölködésüket és ők is összefognak.
Ők nem értik, egyszerűen fel sem tudják
fogni, ha valaki úgymond pártsemleges.
Annyira elvakítja őket ez a mérhetetlen
gyűlölet. Ez most itt csapódott le. Nem tu-
dott már biztos otthon mást csinálni, csak
szőtte az összeesküvés-elméleteit. Ami nem
gond. Legalább lefoglalja magát. Itt csak
az volt a baj, hogy a Csoportot is belevon-
ta ebbe és undorító módon vádaskodott.
Engedd el. Tudod senki nem lehet Próféta
a saját hazájában.”

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!



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
próbarepüléseket 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
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Vacogó virágok

Nem új faj!

A bátrabb kinyílt

Egy bátrabb ráfagyott
Méhek helyett
jégkristályok

Kakasfűhöz hűséges legyecske

A pacsirtafű
is megsínylette

Csak most
merészkedik



EGHÍVÓ. A czeglédi turini
százas küldöttség tagjait ja-
nuár 24-én d. e. 10 órára, a
városháza közgyűlési ter-
mébe tisztelettel meghívja,
dr. D. Sándor elnök.”

(Czeglédi Kisgazda, Czegléd, 1920 5-ik szám. Csütörtök, január 22. 2. o.)

„TILTAKOZUNK A párisi békekonferencia

az ezeréves Magyarország feldarabolását ha-
tározta el. Hazánk életerejét veszélyeztető
ezen merénylet ellen minden igaz magyarnak
tiltakoznia szent kötelessége. Ezért 1920. feb-
ruár 1-én (vasárnap) d. e. 11 órakor a
Kossuth-téren tiltakozó népgyűlést tartunk.
Felhívom a város lakosságát, hogy a népgyű-
lésen minél többen jelenjenek meg, hogy a
tömeges megjelenéssel hazánk területi épsé-
géhez való ragaszkodásunknak minél impo-
zánsabb kifejezését adhassunk. A népgyűlés
előtt d. e. 9 órakor gyászistentisztelet lesz a
református nagytemplomban. Czegléd, 1920
január 28. Dr. S. Gyula, h. polgármester.”
(Czeglédi Kisgazda, Czegléd, 1920 7-ik szám. Vasárnap, február 1. 3. o.)

„ESKÜVŐ. Január hó 28-án vezette oltár-
hoz Z. Károly gyógyszerész, népszerű >>>

Ahhoz, hogy valamit szeretni tudjunk
előbb meg kell ismernünk. Így van ez
városunkkal is. Az „Ez történt Cegléden
100 éve” cikksorozat célja az, hogy
megismerve városunk múltját még
jobban kötődhessünk Ceglédhez.

m

Ez történt Cegléden 100 éve 9.
História
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nagy ötletek, világraszóló találmá-
nyok sokszor hirtelen, egy ihletett
pillanat hatására, szinte szikraként
pattannak ki alkotójuk fejéből.
Visszagondolva mégis gyakran
vallják az alkotók, hogy hosszú

évek kitartó tapasztalatgyűjtése, kutatómunká-
ja, a probléma és a környezet alapos megfi-
gyelése eredményezte a különleges pillanat és

vele együtt a találmány megszületését.” E gon-
dolatokkal kezdődik Dr. Béres Józsefről ké-
szült emlékező írás a BBC History 2020. feb-
ruári számában. Példás volt az időzítés, a tudós
1920. február 7-én született Záhonyban és az
idén, február 6-án mutatták be „A feltaláló” cí-
mű filmet, amelynek a forgatókönyve Béres
Klára „Cseppben az élet” című életregényéből
készült. Miért is került a gépembe ez a téma,

a
Száz éve született: Dr. Béres József

orvosunk dr. G. Lajos és neje kedves leányát
Dalmát. Gratulálunk.
(Czeglédi Kisgazda, Czegléd, 1920 7-ik szám. Vasárnap, február 1. 3. o.)

„HORTHY MIKLÓS VÁROSUNKBAN.
(…) Horthy Miklós tegnap reggel 8 órakor
városunkba érkezett, hogy az itt lévő nemzeti
hadsereg felett szemlét tartson. Fogadására
megjelentek az állomáson S. Gyula h. polgár-
mester vezetése alatt a városi tanács, állandó
bizottság, s a képviselőtestület tagjai, valamint
a katonai előkelőségek. A vonat, mely Horthyt
hozatta, 8 óra 15 perckor futott be a pályaud-
varra. Mikor a fővezér megjelent az első osz-
tályú szakaszának ablakában, hatalmas éljen
fogadta. A fővezér mindenek előtt ellépett a
tiszteletére kivonult disz század előtt. Majd a
parancsnokok jelentését fogadta. Ezután
Pestpilissoltkiskun vármegye kormánybizto-
sa, gr. Ráday Gedeon üdvözölte. Majd dr. S.
Gyula polgármester mondotta el talpraesett
üdvözlő beszédét. Horthy Miklós (…) vála-
szában kijelentette, hogy szívesen jön

Czeglédre, mert e város hazafiságát régóta is-
meri. Hangsúlyozta az összetartást. (…). Hi-
szi, hogy Magyarország, ha összetartunk, is-
mét nagy lesz, (…). Ezután a fővezér a város
lakosságának tengernyi sokasága s páratlan
lelkesedése között vonult be a városba s az
Árpád-téren felállított katonaság felett szem-
lét tartott. Szemle után a közgyűlési teremben
fogadás volt, itt üdvözölték őt a város, az egy-
házak, a magyar nők, a tantestület, a czeglédi
gazdák, az ipartestület, az ébredő magyarok, a
területvédő liga, az állami alkalmazottak.”
(Czeglédi Kisgazda, Czegléd, 1920 8-ik szám. Vasárnap, február 8. 1. o.)

„AZOK A HADIFOGLYOK, akik mint
vörös katonák kerültek román fogságba, ha-
marosan hazakerülnek. Kicserélésük már
megkezdődött.”
(Czeglédi Kisgazda, Czegléd, 1920 8-ik szám. Vasárnap, február 8. 3. o.)

„AJÁNDÉKOZÁS. L. László (VIII., Her-
ceg-u.) városi képviselő a szegényház lakói
és a kórház betegei részére szalmazsáktömés-
re egy nagy kocsi szalmát, Sz. László (III.
Jászberényi-u.) gazdálkodó pedig 50 kéve ve-
nyigét ajándékozott az árvaház részére.”
(Czeglédi Kisgazda, Czegléd, 1920 8-ik szám. Vasárnap, február 8. 1. o.)

„ELVESZETT f. hó 15-én a Pesti-uton, a
Budaiut megállótól Bercelcserőig egy sárga bőr-
tárca, benne egy arcképes igazolvány és egy B.
László névre kiállított nagykorúsítási igazol-
vány. Mivel mind két irat nagyon szükséges vol-
na, kéretik a becsületes megtaláló e lap kiadóhi-
vatalába behozni, ahol megkapja illő jutalmát.
(Czeglédi Kisgazda, Czegléd, 1920 10-ik szám. Vasárnap, február 22. 3. o.)

Összeállította: BORDÁS-GIESZ ISTVÁN
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Dr. Dombi Ábel,
Dr. Makai-Magoss Ágnes
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hiszen szabolcsi születésű alkotó a film fősze-
replője, de a tanulságok egy része a filmet ide-
varázsolta a városba…
Kósa Ferenc dokumentumfilmje („Az utolsó
szó jogán”) közel hozta Ceglédhez is Béres zak-
latott és sok-sok tanulsággal járó pályafutását –
és természetesen a sok ember-
nek, akinek a Béres-cseppek a
reményt, a gyógyulást hozták.
Béres József életpályája pedig
csak annyiban tért el a szok-
ványostól, hogy akarata grá-
nitkeménységű volt és hitt a
felfedezésében – de külön
utakon járt. 1938-ban beirat-
kozott a kecskeméti kertésze-
ti szakiskolába, 1940-ben ki-
váló eredménnyel végzett. De
1941-ben SAS behívó a hábo-
rúba parancsolta. 1945-ben maradandó sérülés-
sel került haza, így csak 1948-ban érettségizett.
Megnősült, dolgozott fűrészüzemben, gépállo-
máson és Kisvárdára került. A figyelme egy fon-
tos gazdasági növényünkre, az akkor még víru-
soktól nem is gyötört burgonyára összpontosult.
A Teremtő által megvolt benne a másként látás
képessége, feltűnt neki, hogy az egyik burgonya
vagy napraforgó tábla jobban teljesít, mint a má-
sik. Miért? Rátalált a növények titkára, majd az
egyetemes biológiai immunrendszer-erősítőnek
találta a mikroelemek szerepét.
Úgy gondolta ezek után az ember, sima lesz az
életútja. Épp a hatalom gőgje, az irigység és a
butaság ekkor tette leginkább próbára szerveze-
tét. 1987-ben a Magyar Filmszemlén mégis a
Nap másként kezdett reá sütni. Igaz, kellettek
remek segítők is: Kósa Ferencen kívül, Illyés
Gyula, Nagy László, Déry Tibor, Csoóri Sándor,
Ratkó József, Sánta Ferenc és még sokak bátor
kiállása. 1989-ben létrejött a Béres Rt., majd a
Béres Alapítvány és ma már 150 féle készít-
ményt forgalmaz a családi alapítású kutatómű-
hely. Pedig Béres József külön utasként lett
Gödöllőn agrármérnök, ott doktorált és mára
már bizonyosság, hogy jól tette a Nyírségi Me-
zőgazdasági Kísérleti Intézet, hogy megtűrte és
felkarolta ezt a kicsit mindig más utakon járó
munkatársát.
Életének utolsó szakaszában végre megkapta
a méltó elismeréseket – jobb lett volna koráb-

ban, – közülük a legmagasabbat, a Széchenyi-
díjat is. „Béres József ma már nincs közöt-
tünk, mégis velünk van. Velünk van a tudós,
amit tőle kaptunk, az a tartás, amire támasz-
kodni lehet, a példa, ami elirányít bennün-
ket…” – írta a folyóirat cikkében.

Az emlékezés kapcsán szüle-
tett egy játékfilm Gyöngyössy
Bence rendezésében sok te-
kintetben Ceglédhez is kötő-
dik, a Gyümölcskutató Intézet,
a Dózsa Kollégium és a Kór-
ház adtak megfelelő helyszínt
a forgatás jelentős részéhez.
És már csak remélni szeret-
ném, hogy ilyen helyi vonat-
kozások okán is, a mostaninál
sokkal nagyobb érdeklődéssel
fogadják és nézik meg a filmet

Cegléden. „A feltaláló”, vagyis Béres József kis-
várdai éveinek eredménye, a nagyszerű felfede-
zése és az Európa-hírű nyírségi burgonyafajták
is beemelték a magyar gazdasági- és kultúrtör-
ténetbe. ESDÉ
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festő, a szobrász, a fotós arról
ismerhető fel, hogy bármi is tör-
ténik, fest, szobrászkodik, fotó-
zik, szóval nem tagadja meg ön-
magát, minél keményebb az őt
körülvevő világ, annál kemé-

nyebben alkot. A megváltozott napirend, a
több szabadidő, nem mindenkinél jelenti
azt, hogy most óriási lendülettel mindent
megcsinál, amivel esetleg el van maradva.
De az alkotó tudja, hogy az alkotás feloldja
a belső feszültségeket, az alkotás munkafo-
lyamata eltereli a figyelmet, és a végén,
amikor a mű kész, egy katartikus érzés
árasztja el a művészt és ez hasznos igazán
az emberi lélek gyógyulásában.
P. Rónai Gábor ébredt először a karantén
csendjében
és kiírta a
feladatokat a
B e n e d e k
Péter Rajz-
köröseinek:
kész í t sünk
önportrékat,
montázsokat,
szem-ábrázo-
lásokat. A te-
v é k e n y s é g

találó címe: „Csakazértis Benedek Péter
Rajzkör!”
Egy hét elteltével érkeztek a munkák a
Gábor által megalkotott e-mail-es csoportba.
Persze először a „nagyvezír” küldött mun-
kákat, aztán a többiek is kezdtek rámozdul-
ni a feladatra.
Érkeztek tájképek is Oláh Tibor ecsetvoná-
saival, s a közben megalapított online cso-
portban közzétett képeket kellőképpen meg
tudtuk vitatni, legfőképp várva az igazítást,
véleményt, építő kritikát.
Azt gondolná az ember, hogy az absztrakt a
legnehezebb, de mégis többeknek sikerült
ezzel megbirkózni: Bogdán Márta
Azt hihetnénk, hogy már nincs is nehezebb,
de igen! A szobrászok dolga nehezebb! Nem

a
Alkotók
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Karantén művészek

Oláh Tibor P. Rónai GáborKiszely Margó

Oláh Tibor tájképe

Csurgai Ferenc
szobrászművész
munka közben
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A hét festménye
Tóth Tibor: Golgota

„HÚSVÉTRA FESTETT NAGYMÉRETŰ KÉP.
Némi reális nyomok mellett domináns az
absztrakció, a gesztusok lendülete. A képen
nem csak a 2000 éves tragi-
kus múlt jelenik meg, ha-
nem a mai bezártságunk,
kétségbeesésünk, fájdal-
munk, félelmünk. De a ké-
pen fellelhető a megújulás,
megjavulás
viharos len-
dülete is.” –
vallja fest-
m é n y é r ő l
Tóth Tibor
nyársapá t i
nyugdíjas ta-
nár.
Nemcsak ta-
nárként tevé-
kenykedett
Tibor, hanem
a Nyársapáti
Mátyás Király Általános Iskola igazgatója-
ként ment nyugdíjba. Nem sokat tétlenkedett
azonban, mint nyugdíjas, mivel vásároltak
Mátramindszenten egy kulákházat, amit sze-
retnének közösségi háznak, komplex galériá-
nak, esetleg alkotói háznak megcsinálni. „A
falu, a mátrai táj csodálatos!” – mondja a fes-
tő, aki 80 db nagyméretű képpel kezdi belak-
ni a leendő mátrai alkotóházat.
Emlékszem, Tibor pár éve Nyársapáton ren-
dezett kétnapos alkotótábort a környékbeli
tanyai iskolában. Sokan voltunk és a kör-
nyező erdő festői részleteiről gyönyörű ké-
peket alkottunk. Persze ehhez hozzájárult a
jó társaság, a jóízű beszélgetések és a közö-
sen elfogyasztott étel öröme is.
Újra felcsillant hát a remény, hogy egy eset-
leges mátrai alkotó táborban „megújulha-
tunk, megjavulhatunk” és együtt tölthetünk
néhány napot barátainkkal, festőtársainkkal.

KISZELY MARGÓ

csak fizikailag a monumentális kő, vagy be-
ton alkotmányok mozgatása, fizikai megfor-
málása miatt, hanem a három dimenzió
megvalósítása miatt.
Persze mindnyájan abban bízunk, hogy egy-
szer csak elmúlik a járványveszély, feloldják
a karantént, de biztos vagyok benne, hogy az
alkotók majd kirajzanak a természetbe és
ugyanúgy festenek, fotóznak, szobrászkod-
nak, mint a karanténban.

KISZELY MARGÓ

Bogdán Márta alkotása

BRILL CEGLÉDI ÉKSZERHÁZ KFT.
Cegléd Pesti út 1.

Email: brillkft@gmail.com
Facebook: Brill Ceglédi Ékszerház

Tel: 53/314-396
Nyitva: K-P: 900-1500 - Szo: 900-1200-ig

www.ekszercegled.hu
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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!



KORMÁNY INFORMÁCIÓ

GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV

EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL.

Bértámogatás 
a veszélyeztetett 

munkavállalóknak

Bé ámogért ás tag
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sport
z azonban, hogy újraindulnak-
e a programok a kijárási korlá-
tozások feloldásával, ma még
kétséges. Az épület évek óta
várt és többször elhalasztott fel-
újítása a küszöbön van: az ere-

deti tervek szerint május végétől állt volna
le az élet a „sporiban”.Valójában ez lenne
a jó hír, ha bezárnák véglegesen a sport-
csarnokot, mert ez azt jelentené, hogy
megindulnak a bontási munkák és megújul
Cegléd ikonikus épülete. Előfordulhat,
hogy ebben a formájában már nem is lesz
több rendezvény a sportcsarnokban, pedig
a szervezők „bontóbulival” szerettek vol-

na elbúcsúzni a sok szép emléket jelentő
épülettől. A project lebonyolítása viszont
most újra megtorpanhat, mert a TAO (tár-
sasági nyereségadó) feltöltések is kérdé-
sessé válhatnak. A beruházás elvégzésének
határidejét felülírja a járványügyi helyzet,
ezért valószínű, hogy a végső határidők is
elnapolódnak.

A járványügyi helyzetre tekintettel a
Gál József Sportcsarnokban is elma-
radnak – egyelőre beláthatatlan ideig
– a sport- és kulturális rendezvények.

a
Végleg zárt be a sportcsarnok?

A CEKK is indulhat az
Európa-kupában

A MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS
Szövetségének elnöksége döntése alapján a
Szekszárd, a ZTE, a Győr és a PEAC mellett
a VBW CEKK Cegléd is nevezhet a 2020-

2021 évi Európa-kupa verseny sorozat sze-
replésére. Mivel a mostani bajnokság a ko-
sárlabdázóknál is félbeszakadt, a szövetség
az elmúlt három év eredményei alapján dön-
tötte el, melyik csapatok indulhatnak a nem-
zetközi mezőnyben. Az első osztályú kosár-
labda bajnokság 20-21 évi szezonját októ-
berben tervezik elindítani. PÉZSÉ



Újraindít-
ják az

edzéseket
A CVSE TÖBB
szakosztálya új-
raindítja az edzé-
seket május 11-
től a CVSE Ma-
lomtó széli sport-
telepén. A labda-
rúgók és a birkó-
zók is szigorú
szabályok sze-
rint kezdik meg az edzéseket, kerülve a fizi-
kai kontaktust, elsősorban erőnléti és állóké-
pességi gyakorlatokat végeznek majd a ver-
senyzők.

Sikerek az első online
fit kid versenyen

MÁJUS ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN LEZAJLOTT a vi-
lág első online fit kid versenye a Magyar Fit
Kid Szövetség szervezésében. Az országos
megmérettetésen közel 250 versenyző vett
részt. A gyerekek a szövetség szabályai sze-
rint, a maguk által készített gyakorlatokkal
tudtak nevezni, amiket a szakmai zsűri két
napon keresztül értékelt. A pontozás szem-
pontjai megegyeztek az eddigiekkel.
A CVSE Fit Kid szakosztályát 13 versenyző
képviselte. A lányok kitettek magukért és
nagyon szép eredmények születtek.
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Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

Cegléd Alszegi u. 35.
T.: 53-310-285
M.: 70-368-2816
furdoszobaszakaruhaz.hu

Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd

Zebra
férfi divatáru üzlet

Kossuth Ferenc u. 3-5. (A DM-mel szemben)
Öltönyök, ingek, kiegészítők

Extra méretben is!
Vőlegényi, alkalmi kiegészítők!

Tel: Kovácsné 06-20-958-7389

Két ceglédi atléta az
utánpótlás válogatottban

KESZTHELYI LUCÁN KÍVÜL – aki már évek
óta korosztályos atléta válogatott – Ecseri
Angélát is meghívták a válogatott keretbe,
ami nagy elismerés a ceglédi atlétikának.
Lucára az U18 Európa-bajnoki keretben szá-
mít a szövetségi kapitány Kámán Bálint,
míg Angélára az U16 serdülő válogatottban.
Sajnos a járvány miatt az ifi EB elmarad , de
már július hónaptól életbe léphet egy új ver-
senynaptár – amennyiben a járvány helyzet
engedi – ami pótolja az elmaradt hazai és
nemzetközi versenyeket. Lucára alapvetően
az ugró számokban számíthat a versenyeken
a kapitány – magas, távol és hármasugrás –
de ötpróbában is nagyon jó. Angéla fő ver-
senyszáma a 300 m és a 300 m gátfutás, de
távolugrásban is lehet rá számítani.



Megújult a gokart park
A CEGLÉD, CSEMŐ ÉS NYÁRSAPÁT határán
lévő Bognár Gokart park idén megújulva
várja az egyéni látogatókat. Tavaly ősszel
Leader pályázat támogatásával, több mint 21
millió forintból újították fel az 5000 m2-es
pályát, amely 3 centis új kopóréteget kapott.
A 2004-ben nyílt pálya nagy népszerűségnek ör-
vend évek óta, rendeznek országos versenyeket
is a – 2012-es bővítése óta – leghosszabb magyar-
országi gokartpályán. Idén a tavaszi versenyek
azonban biztosan elmaradnak és rendezvényeket

sem lehet tartani a parkosított, virágos parkban.
Bognár István tulajdonos lapunknak el-
mondta: a járvány miatt megcsappant a láto-
gatottság, csoportokat nem fogadhatnak, de
egyénileg lehet sportolni a pályán.
- A gokartozás is sportlehetőség, szabadidős
tevékenység, ami a jelenlegi szabályok szerint
egyénileg gyakorolható. A hatalmas, 5 hektá-
ros területen nem kell csoportosulni, könnyű
betartani az ajánlott távolságot. A gépeket fo-
lyamatosan fertőtlenítjük, tavaly óta pedig kö-
telező a saját arcmaszk használata, amit itt is
meg lehet vásárolni. – mondta el a tulajdonos.

Lakossági tájékoztató
ügyfélfogadással

kapcsolatban
A koronavírus-járvánnyal összefüggésben
fennálló vészhelyzetre tekintettel tájékoztat-
juk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
VÁRVAG Nonprofit Kft.-nél az
ügyintézés tekintetében az alábbi
intézkedések vannak érvényben:

A telefonos és e-mail útján történő
ügyintézés zavartalanul működik.

Telefon: 06-53/505-240 Fax: 53/505-249.
E-mail: info@varvag.hu

Levelezési cím: Cegléd, Gubody u. 28.,
2700 Cegléd, Pf: 228.

A személyes ügyintézés csak különösen
indokolt esetben vehető igénybe, kizárólag

előzetesen telefonon egyeztetett időpontban.
A VÁRVAG Nonprofit Kft. irodájának
előterében gyűjtőládát biztosítunk, aho-
vá a papíralapon is eljuttathatják hozzánk
a benyújtani kívánt beadványokat.
Amennyiben a fentiek ellenére várakozni
kell, kérjük Önöket, hogy azt az iroda épü-
lete előtt szabad levegőn tegyék.

Kérjük Önöket, hogy a foglalt
időpontra is lehetőleg kísérő nél-
kül érkezzenek, kizárólag az
ügyintézéssel érintett ügyfelek
jöjjenek.

Az irodában az ügyintézés folyamatos, a
veszélyhelyzetben is törekszünk feladata-
ink maradéktalan ellátására.

Az intézkedések visszavonásig érvényesek.
Kérjük szíves megértésüket és együttmű-
ködésüket.

Tisztelettel: VÁRVAG Nonprofit Kft.
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Tájékoztató






