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Hírek

Cegléden még nincs fertőzött

A napokban jelentették be több környékbeli településen, hogy már van diagnosztizált koronavírusos beteg. Lapunk információ szerint a közeli nagyobb városok közül Szolnokon és Jászberényben is több koronavírus pozitív beteg van.
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Fotó: Krizsán E

ceglédi Toldy Ferenc kórháznál korábban szigorú
beléptetési rendszer lépett életbe. Aki lázas, vagy
más koronavírusra utaló panasza van, még a bejáratnál, a checkpointnál kikérdezik és lázat is mérnek. Ha enyhe tünetek vannak, akkor hazaküldik a
pácienst karanténba, ha viszont súlyosabb, akkor az
újonnan kialakított, úgynevezett „lázas sürgősségire” kerül 48
órára. Ott azonnali teszt után, – melyet Budapestre küldenek laborba – megfigyelik a betegeket és ha a második 48 órán belüli tesztre is negatív a páciens, akkor hazaengedik, vagy az intézmény megfelelő részlegére irányítják. Ha pozitív a minta,
akkor a kijelölt kórházba szállítják a beteget, a közelben a szolnoki és a kecskeméti kórház ilyen intézmény.
A járványügyi protokoll betartása azért még döcög időnként,
így történt egy olyan koronavírus gyanús személy esetében is,
akit a mentő hozott a ceglédi kórházba – valószínűleg tévedésből. Cegléden a kapun sem engedték be a beteget, hanem a
mentőben kikérdezték és továbbküldték a szolnoki kórházba,
ahol kiderült, hogy a jászberényi beteg mintája pozitív lett.
Információink szerint a ceglédi kórházban tervszerűen készülnek
a tömegessé váló fertőzésekre, az izolált terület jelenleg csak
négy beteg megfigyelését teszi lehetővé. A szükség szerinti bővítéssel elsősorban arra törekednek, hogy az ne a főépületben legyen, hanem külön épületben a kórház területén, ezzel is vigyázva a betegek és az egészségügyi személyzet biztonságára.
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Nagykõrös

Szívhez szóló üzenet

ÉZSIÁS LÁSZLÓ, AZ ÖNKORMÁNYZATI Tűzoltóság Nagykőrös parancsnoka a kollégáival együtt, a teljes állomány nevében szívhez szóló üzenetet küldött Nagykőrös,
Nyársapát és Kocsér lakosainak: „Mindenki,
aki teheti, maradjon otthon. Tartsuk be a
Kormány által meghatározott szigorításokat.
Vigyázzunk a nagyszülőnkre, szülőnkre, szeretteinkre. Mi, a nagykőrösi tűzoltóság állománya, mind a 16 tagja itt vagyunk, figyelünk rátok, segítünk a bajban.” – fogalmazott Ézsiás László parancsnok.

Köszönet

A HÁLÁS LAKOSSÁG, SZOLGÁLTATÓK, vendéglátósok sokféle módon köszönik meg a járvány során végzett önfeláldozó munkát. Ajándékkosárral támogatta a nagykőrösi Tesco
áruház a nagykőrösi mentőállomás és Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös állományát,
így köszönve meg az értünk tett munkájukat.
Frissen készült kézműves hamburgerekkel
és üdítővel lepte meg a nagykőrösi Zombori Zsolt, a ZHome Burger ügyvezetője a
Nagykőrösi Oroszlán Gyógyszertár kiváló
csapatát. Zombori Zsolt köszönetét és elismerését fejezte ki a gyógyszerészeknek,
hogy a járvány idején is megfeszített munkában szolgálják a nagykőrösieket, védik az
egészségünket.

Online térben a kultúra
Nagykőrösön is

A VESZÉLYHELYZET MIATT ZÁRVA TART a
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
minden tagintézménye, de munkatársai három, rendszeresen jelentkező kulturális
videósorozatot indítottak el az intézmény saját Facebook-oldalán, mellyel minden korosztályt megszólítanak. Minden hétfőn és
szerdán új videót töltenek fel Arany pillanatok címmel, melyben megtekinthető lesz a
március elején megrendezett XIV. KárpátMedencei Magyar Középiskolás Arany
János Balladamondó Verseny több mint 20
döntősének szavalata. Minden kedden Gyermekpercek címmel Sipos Ildikó gyermekkönyvtáros olvas fel meséket a gyermekeknek. Csütörtökönként a Gyűjtemény rejtett
kincsei című videósorozatban a megújult
Nagykőrösi Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény állandó kiállítása mellett
néhány eddig be nem mutatott darabját csodálhatják meg a virtuális kiállítás látogatói.
Forrás: baon.hu

Tankó-Walter

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

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Cegléd, Rákóczi út 30-32. 53/317-225
CEGLÉD KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!
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Egyeztetés a nagykőrösi
tűzoltóság fejlesztéséért

A 2019-BEN VÉGZETT SZAKMAI munkáról
tartottak beszámolót és a 2020. évi fő katasztrófavédelmi feladatokat határozták meg
március 3-án a Ceglédi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségen. Dr. Körtvélyesi Attila al-

polgármester, a Nagykőrösi Önkormányzati
Tűzoltóság elnöke, a Kirendeltségi Tiszti
Értekezletet követően egyeztetett Branyiczky Márkkal a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjével, s kérte a
nagykőrösi tűzoltóság 2020-as kezdeményezéseinek támogatását.

Fertőtlenítik a padokat
Nagykőrösön

KLÓROS FERTŐTLENÍTÉST KAPTAK Nagykőrösön a padok és a hulladékgyűjtő edények
március 31-én. Korábban Abonyban és Monoron is fertőtlenítették a köztéri padokat, de
Cegléden is fertőtlenítést végeznek az ülőhellyel rendelkező buszmegállóknál és a piac bejáratainál. A tevékenység rendszeresen
történik és figyelemfelhívó táblákkal jelzik.
A lakosságot kérik, hogy kellő körültekintéssel közelítsék meg a megjelölt közterületi helyeket.

Folytatódik
a klubház építése

NINCS MEGÁLLÁS, TOVÁBBRA IS KIVÁLÓ
ütemben épül a Nagykőrösi Kinizsi SE
klubháza. Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester és Sohajda Márk települési képviselő, a Nagykőrösi Kinizsi SE elnöke az EUÉpítő Kft. részéről Cselóczki Ferenc műszakvezetővel egyeztettek a helyszínen. A
válaszfalak elkészülte után, a burkolás, festés, csempézés is hamarosan megindulhat,
kiváló nagykőrösi szakemberek segítségével. Köszönjük nekik is, hogy segítik, hogy
minél hamarabb segítségére legyen ez az
épület a Kinizsi kötelékében versenyző,
sportoló 200 gyermeknek. Nekik épül! (HT)
– számolt be az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös című lap a Nagykőrösön megvalósuló legújabb sportfejlesztési beruházás
aktuális állapotáról.
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Kerékpárút épülhet

NAGYKŐRÖS TÁBLÁTÓL A GAÁL KASTÉLYIG
tervezett kerékpárút kivitelezési szerződését
írta alá dr. Czira Szabolcs polgármester
Nagykőrös képviseletében és Szabadszállási Mihály ügyvezető a kivitelezést végző cég
képviseletében. Erre a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás lezajlását követően kerülhetett sor. Lapunk információi
szerint jelenleg a kiviteli tervek készítése és
engedélyeztetése van folyamatban, és előre
láthatóan hamarosan meg is kezdődhetnek a
kivitelezési munkák.

A BIG Építészeti Fesztivál
döntőjében a Nagykőrösi
Piaccsarnok épülete

ÚJABB NAGYKŐRÖSI SIKERRŐL tájékoztatott
a nagykőrösi piaccsarnokot tervező Kiss Járomi Építészeti és Belsőépítészeti Iroda Kft.
és Prof. Dr. Kiss Gyula DLA egyetemi tanár
YBL és ICOMOS-díjas építészmérnök, építész szakvezető, dékánhelyettes. Megtudtuk,
hogy a BIG Építészeti Fesztivál Szlovéniában, Ljubljanában május 22-én megrendezésre kerülő építészeti döntőjébe választották
a nemzetközi szakemberek a Nagykőrösi Piaccsarnok épületét, mely így lehetőséget kapott, hogy elnyerje a „BigSEE Architecture
Award 2020” díjat. Ez hatalmas megtiszteltetés és siker már önmagában nézve is.
Mint arról korábban írtunk, egy magas
szakmai díjat már elnyert városunk a piaccsarnok épületével, Járomi Irén és Kiss
Gyula építészpáros munkája, a nagykőrösi
városi piac csarnoképülete bizonyult a legjobbnak az Év háza versenyen, középület
kategóriában.
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Csemõ

Dűlőfelújítás

A MAGYAR FALU PROGRAMBAN NYERT támogatásnak köszönhetően elkészült a zöldhalmi Iskola dűlő Lakos dűlőig tartó szakaszának új hengerelt aszfaltos burkolata.

Abony

Vetőmagok Ceglédről

KÉT MÁZSA BORSÓ ÉS UGYANENNYI mázsa
bab vetőmagot adományozott Abony városának Cegléd Város polgármestere. – erről
Pető Zsolt polgármester számolt be Abony
honlapján. „Az adomány 1/2 – 1/2 kg-os
csomagokba kerül és az elkövetkező napokban eljuttatjuk azok számára, akik vállalják
a vetőmag házi kertben való elültetését. A
vetőmag egyszerre segít a friss zöldség megtermelésében és a kiskert megművelésében.”

Megújul az abonyi
vasútállomás

Koronavírus-fertőzött

„ÉRTESÍTÉST KAPTAM CSEMŐI koronavírusfertőzéses pozitív teszt eredményről.” – tette közzé Csemő polgármestere dr. Lakos
Roland április 10-én. „Az elkülönítés alá
helyezett személy jelen állapota/tünetei alapján nem igényel kórházi ellátását. Csemő
község közigazgatási területén járványügyi
megfigyelés alatt lévő személyek száma hárommal nőtt, így jelenleg 8 főt számlál. A
hatósági házi karantén elrendelésére minden
esetben azért került sor, mert az új koronavírus által okozott megbetegedésben szenvedő
személyekkel érintkezhettek.” – fogalmazott
közleményében a polgármester.

FEBRUÁR 27-ÉN ÚJ SZAKASZÁBA LÉPETT a
MÁV és az abonyi önkormányzat együttműködése. Az eltelt időszakban több pozitív
változás is történt a helyi vasútállomás területén. – erről adott hírt a szoljon.hu.
- Az elhanyagolt részeket a vasúttársaság rendbe tette, kitakarította, valamint a munkálatok
egy része – például a váróterem felújítása – jelenleg is folyamatban van – mondta el a lapnak
Lőrinczy Veronika, a polgármesteri hivatal
sajtóreferense, aki hozzátette: tárgyalnak a vasúttársasággal további felújításokról, fejlesztésekről. Többek között lebontanak használaton
kívüli romos épületeket, parkosítanak, új parkolókat alakítanak ki és biztonsági kamerákat
telepítenek a vandálok megfékezése érdekében.
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tartani. Ezek pedig természetesen bármikor viszszatekinthetőek. Emellett helytörténeti érdekességek, videók, könyvajánlók, diafilmes mesélés,
és egyéb szórakoztató tartalmak előállítását tűztük ki célul. Az abonyi amatőr rádió kiállítás virtuális tárlatvezetése és a húsvéti tojásfánk elkészítése már megtekinthető az oldalon. A kiemelt
programjaink, megemlékezések virtuálisan kerülnek megtartásra, továbbá egyéb innovatív
tartalmak is várhatóak.”

Kultúra online Abonyban

„AZ ELKÖVETKEZENDŐ HÓNAPOKBAN digitális
értékközvetítést fogunk megvalósítani, leginkább a közösségi média segítségével.” – tették
közzé az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely munkatársai.
„Facebook oldalunkon mindennap – több alkalommal is – érdekes anyagokat osztunk meg.
Szakköreink vezetői nyitottak az online megosztásokra, így otthonról is tudnak foglalkozásokat

Digitális testületi ülés

A JELENLEGI VESZÉLYHELYZET MIATT Abonyban március 27-én digitális ülést tartott a testület. „A Skype-on folytatott konferencia beszélgetésnek minden települési képviselő aktív résztvevője volt. Az egyes témákban ugyanúgy véleményt mondtak, javaslatot tettek, ahogyan azt a
hagyományos ülésen szokták. Öröm és megnyugvás számomra, hogy ebben a nehéz időszakban egymást segítve tud együtt dolgozni
Abony város minden képviselője!” – számolt be
ABONY VÁROS OLDALA
Pető Zsolt polgármester.

FISH
HUNTE

FISH HUNTER horgászbolt
2700 Cegléd, Kőrösi út. Vásártér volt Kishíd vendéglő!
Nyitva: Hétfő- péntek: 800-1700, szombat: 800-1200
Tel.: 70/383-1418 - E-mail: info@fishhunter.hu

Webáruház: www.fishhunter.hu

R

Várjuk kedves vásárlóinkat továbbra
is, folyamatosan bővülő kínálattal,
mind a hazai, mind a külföldi gyártók
termékpalettájáról!
Horgászkártya regisztráció és állami
engedély váltása is lehetséges nálunk
gyors ügyintézéssel!
Csali automatánk ismét üzemel,
így 0-24 órában, non-stop a
horgászok rendelkezésére áll,
élőcsalival és etetőanyaggal feltöltve.
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Kocsér

a

Váljék egészségünkre!

Április 9-én két kézfertőtlenítő automata került kihelyezésre Kocsér község
két forgalmas pontján. Az automata
érzékeli az alányújtott kezet, majd egykét másodpercen belül egy adag fertőtlenítő folyadékot adagol a kézre.
Egyszeri fertőtlenítéshez egy adag bőségesen elegendő.

zt gondoltam, hogy ebben a helyzetben a képviselői tiszteletdíjamat kötelességszerűen a vírus elleni védekezés megerősítésére
kell fordítanom – mondta
Venyingi Zoltán önkormányzati
képviselő, akinek kezdeményezéséhez, felajánlásához Hriagyel Csaba polgármester,
Bodnár András alpolgármester és Gévai
Imre képviselő is csatlakozott.
- Sokat gondolkodtunk, hogy milyen módon
tudnánk megtámogatni a lakosság egészségmegőrző igyekezetét, végül közösen döntöttünk az automata mellett, hiszen így épp az

egyik legnagyobb veszélyforrást tudjuk mérsékelni – mondta Hriagyel Csaba polgármester. - A mindennapi bevásárlás során
mindannyian ki vagyunk téve a veszélynek,
már csak egy kilincs lenyomásával is. Gondoskodtunk a feltöltésről, az utántöltésről is.
Minden kocséri lakos részesül a segítségből,
aki csak igénybe veszi. Remélem, sokan fogják használni. Vigyázzunk egymásra, váljék
egészségükre! (Folyadékhiány vagy üzemzavar estén hívják az 53-359-080-as telefonszámot.)

Fotó: Bús Csaba/PN

Együtt a kocséri
gólyacsalád

MÁRCIUS 30-ÁN VISSZATÉRT KOCSÉRRA
Kázmér gólya a déli féltekén töltött teléséről. Egyedül érkezett az általános iskola
udvarán található megújult fészkébe, így
várható volt párja Kelepke érkezése is, ami
április 3-án végre megtörtént – most már
együtt a kocséri gólyacsalád. A dolgok természetes rendje, hogy előbb a hím érkezik
és csak néhány napra rá a tojó. A több ezer
követővel rendelkező kocséri gólya webkamera képeinek tanúsága szerint a család
kész gyarapodni is, legalábbis a madárpár
már dolgozik az ügyön. Már csak az a kérdés, hogy hozzájuk mikor érkezik a gólya.
Forrás: Baon.hu
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Ürgék Kocséron

VISSZATELEPÜLTEK KOCSÉRRA AZ ÜRGÉK –
erről számolt be a Kocséri Képes Krónika.
„A múlt ősszel és az idei kora tavaszon többször megfigyeltem a kocséri határ nyugati részén lévő gyepeken zsákmány után kutató kékes rétihéját, egerész ölyvet később hamvas
rétihéját, sőt nappal vadászó rókacsaládot is.
Ebből arra következtettem, hogy ott felszaporodhattak
a
tápláléknak
számító kisrágcsálók. A gyepek többszöri
megfigyelése
alkalmával bizonyosodtam
meg
arról,
hogy a területre visszaköltöztek, a határból 40-50 éve
kipusztult mezei ürgék (Spermophilus).
Hazánkban védett, növényeket főleg fűféléket és magvakat eszik, ez a kis telepes állat.
Kétféle kotorékot ás: külön éjszakai és téli
búvóhelyet, és külön nappali, rövid időre
használt menedéket. Téli álmot alszik. Megfigyelésük közben az egyik kedvencem
Petőfi Sándor: Arany Lacinak című verse jutott eszembe. U.I.

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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Nyársapát
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 örvend évek óta, rendeznek országos
versenyeket is a – 2012-es bővítése óta –
leghosszabb magyarországi gokartpályán.
Idén a tavaszi versenyek azonban biztosan
elmaradnak és rendezvényeket sem lehet

tartani a parkosított, virágos parkban.
Bognár István tulajdonos lapunknak elmondta: a járvány miatt megcsappant a látogatottság, 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
hektáros területen nem kell csoportosulni,
könnyű betartani az ajánlott távolságot. A
gépeket folyamatosan fertőtlenítjük, tavaly
óta pedig kötelező a saját arcmaszk használata, amit itt is meg lehet vásárolni. – mondta el a tulajdonos.

A KORONAVÍRUS MIATTI HELYZETRE VALÓ tekintettel a tanyagondnokok kérik Nyársapát lakosait, mindazokat, akik szolgáltatásaikat igénybe
szeretnék venni, hogy vásárlási igényükre vonatkozó megalapozott kéréseiket, illetve a gyógyszerek kiváltását az alábbi telefonszámokon szíveskedjenek jelezni: Bimbó Pál 06-70/430-4563,
Bárány István 06/30/340-3751. A tanyagondnokok vissza fogják hívni azokat is, akik csak
„megcsörgették” őket. Megértésüket köszönjük
és kérjük, MARADJANAK OTTHON!

NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
megkezdte a község belterületén található,
ülőhellyel rendelkező buszmegállók és a
közterületek fertőtlenítését. A tevékenység
heti rendszerességgel történik, melyet figyelemfelhívó táblákkal jelezni fognak.
Kérjük, figyeljék ezeket a táblákat és a fertőtlenítés időtartama alatt kellő körültekintéssel közelítsék meg a megjelölt közterületi helyeket. – tette közzé Kis Miklós polgármester.

Felhívás

Szájmaszkot osztanak

A NYÁRSAPÁTI ÖNKORMÁNYZAT 2000 DARAB
többször használható védőmaszkot rendelt. –
tájékoztatott Kis Miklós polgármester. - Ezeket a község minden 40 év feletti lakosának
eljuttatták – a tanyagondnokok és az óvoda
dolgozói segítségével – a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozására.

Fertőtlenítik a közterületet
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Cegléd

Katonai járőrök

A RENDŐRSÉGGEL EGYÜTTMŰKÖDVE a Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központ katonái segítik a kijárási korlátozás betartását többek közt Cegléden is március 28án reggel 8 órától.
Szombaton a városok sajátosságait is figyelembe véve Budapest, Cegléd, Szigetszentmiklós, Székesfehérvár, Szolnok, Debrecen,
Hódmezővásárhely, Győr, Tatabánya, Salgótarján és Kaposvár piacain segítették katonai
járőrök a rendőröket, és velük együttműködve gondoskodtak arról, hogy az állampolgárok egyrészt megismerjék a bevezetett
szabályokat, másrészt betartsák a rendelet
rájuk vonatkozó előírásait. A kijárási korlátozás szerint az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9 és 12
óra között – az ott foglalkoztatottak kivételével – kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

5000 maszk Kínából

CEGLÉD 5000 MASZKOT KAPOTT KÍNÁBÓL.
Évekkel ezelőtt került kapcsolatba Cegléd
Jiaxing városával. Most a kinti konzulátus
munkatársa kereste telefonon a polgármestert, hogy 5000 db maszkot ajándékoznak
városunknak. A szállítmány megérkezett és
az egészségügyi alapellátás, óvodák, bölcsődék, szociális otthon részére kiosztotta Hegedűs Ágota alpolgármester.

Újra Fonogram-díjas
Sárik Péter

ÚJRA ELNYERTE A FONOGRAM-DÍJAT Sárik
Péter. Az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele díjat a Sárik Péter Trió – X Bartók
(szerzői kiadás) című lemeze kapta. A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Mahasz) által rendezett eseményen 13 hazai és
6 külföldi kategóriában adták át a szakmai
zsűri által odaítélt 2020-as Fonogram-díjakat, a koronavírus-járvány miatt ezúttal virtuálisan. A győzteseket online videókban jelentették be. Sárik Péter több alkalommal –
más-más formációkban – nyerte már el a
magyar zenei élet Oscar-jának számító elismerést: 2014-ben, 2016-ban és 2018-ban is.
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Összefogás csoport

CEGLÉDI ÖSSZEFOGÁS NÉVEN FACEBOOK
csoport indult civil kezdeményezés, amelyhez többezer ceglédi csatlakozott néhány
nap alatt. A civilek elsősorban információkat
osztanak meg a felületen, cégektől vagy magánszemélyektől érkező önkéntes felajánlások koordinálásában segítenek, közvetítenek. Gyűjtenek orvosoknak, nővéreknek,
időseknek, szájmaszkokat varrnak. Szemerédiné Gér Anikó a csoport egyik vezetője
bejegyzése szerint: az önkormányzattal öszszefogva megkezdődött a szociális étkeztetés kiszállítása azoknak, akik nem tudták

megoldani az ételért való bejutást. Tartós
élelmiszert, főtt ételt juttattak el rászoruló
családoknak, házisüti juttattak el a segítő
szervekhez. A Ceglédi Civil Összefogás csapata április 7-ig (varrónők, adományozó, felajánlók) már több, mint 4000 maszkot osztott szét ingyen vagy anyagfelajánlásért cserébe a lakosságnak.

Létszámkorlátozás
a Tesco-ban

TÖBB MÁS ÉLELMISZERÁRUHÁZ MELLETT a
Tesco korlátozásokat vezetett be a járvány
miatt: az összes hazai áruházban egy időben
csak előre meghatározott számú vásárló tartózkodhat, olvasható a vállalat szerdai közleményében.
Az intézkedés célja a vásárlók és munkatársak egészségének védelme, valamint annak
biztosítása, hogy az áruházakban mindenki
megtarthassa a biztonságos fizikai távolságot
másoktól. Az új intézkedés a 65 éven felettiek védelme érdekében a nekik fenntartott vásárlási időszakra is vonatkozik: 9 és 12 óra
között az áruházlánc munkatársai mind a létszámot, mind az életkort ellenőrzik.
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Kossuth Rádió napja Cegléden

Fotó: Kisfaludi István

MÁRCIUS 14-ÉN CEGLÉDRE LÁTOGATOTT a Kossuth Rádió, hogy élő adásban adjon műsort
városunkból az Országjáró szombat délelőtt Czifra Szilviával adásában, majd az Országjáró szombat délután Banner Gézával műsorban. A rádió több helyszínről bejelentkezett:
Kossuth Múzeum volt a rádiósok központja, ahol Reznák Erzsébet fogadta a rádió munkatársait, de a Kossuth Művelődési Központ nevében Détári-Lukács Ágnes igazgató is beszélt
a városban folyó kulturális életről, a fesztiválokról, valamint a Tourinform iroda is szerepet
kapott. A Ceglédről szóló műsor nemcsak az ország más tájain élőknek, de még a ceglédieknek is újat mondhatott és bebizonyította, mennyi különlegesség található a városunkban.

Abony, Nagykőrös és Cegléd
címere az Országházon

ÉVSZÁZADOS KÖVETKEZETLENSÉGET SZÁMOL
fel az a felújítás, amelyet jelenleg a Parlamenten végeznek. 120 új város címere kerül
fel az Országház homlokzatára, köztük
Abony, Nagykőrös és Cegléd címere is. – írta meg az epiteszforum.hu.
„Az Országház homlokzatát összesen 386 címer díszíti. Mindenki döbbenetére azonban a
rehabilitációs munkálatok alatt is egyértelművé vált, hogy a program nem logikus. A
terv a 63 vármegye, valamint a törvényhatósági jogú és volt szabad királyi városok címereinek megfaragása volt. De amíg egyegy település vagy megye akár tízszer is kép-

viselteti magát, addig olyan nagyvárosok,
mint mondjuk Eger, vagy az eredetileg is tervezett Hódmezővásárhely és Szászváros jelvénye egyszer sem látható. (…) A Nemzeti
Összetartozás Éve kapcsán merült fel hát az
ötlet az Országgyűlés Hivatala részéről, hogy
ebben a szimbolikus dologban ideje rendet
tenni: a Trianon-emlékmű átadásának időpontjára, június 4-re tűzték ki az új címergaléria elkészültét is. A régi tervhez hűen a 63
vármegye, és a törvényhatósági jogú városok
címere mindenképpen fennmarad majd, de a
sokszorosításokat ki lehet küszöbölni. Így
fennmarad további 120 hely, melyen feltűnhetnek az 1896-ban fennálló, rendezett tanácsú városok, az akkori megyeszékhelyek és a
korabeli népességszámokhoz igazodó nagyobb települések címerei is.”
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Renault KADJAR

Már ﬁx havi 49 000 Ft*-tól
2 millió forint beﬁzetése esetén
*A ﬁnanszírozási ajánlat a 2019.01.01. után megkötött 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 jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek
eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett 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 Bizottság (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 feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault
Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A kép illusztráció.

renault.hu

DEALER NEVE KFT.
ST-MOBILE KFT., 2700 CEGLÉD, MÉHÉSZ U. 18., TEL./FAX: 06 53 311 904
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

COPYRIGHT: JAN STEINHILBER

SUV a Renault-tól

Jenő bringáinak nincs ki
a négy kereke

JENŐ BRINGÁINAK NINCS KI A NÉGY KEREKE
– ezzel a címmel írt a Bors cikket Bori Jenő
ceglédi villamosmérnök-tanárról és kedvenc
sokkerekűiről. „Őrültebbnél őrültebb bicikliket alkot a ceglédi villamosmérnök-tanár
Bori Jenő. Ezeknek a járműveknek nincs ki
a négy kereke? Dehogynem! Némelyik
mindjárt öttel rendelkezik.
- Az első különlegesség az ötkerekű olimpia
kerékpár volt 2004-ben. Nem éppen praktikus,
de nagyon látványos darab. – mondta a Borsnak Bori Jenő, aki a 2012-es olimpia tiszteletére egy nagyobb változatban is elkészítette
ötkerekűjét. Eddig 15–20 különbözőféle, embert próbáló bicikli került ki a kezei alól.
- A mottóm mindig az volt, hogy ne csak a küllem legyen érdekes, de a menettulajdonság is.
Ilyen például az inverz bicikli, ami hátrafelé tekerve megy előre és ha jobbra kormányzom
akkor balra megy. A tükörtandemen egymásnak háttal ülnek. Aki a menetirány szerint ül, ő
irányít, a hátul ülő pedig integethet a mögöttük
jövőnek, miközben normálisan teker. Ennek a
testvére a szembe tandem. Ott a hátul ülő néz
előre. Ez igazából a nászutasoknak való, mert
mindig szemből látják egymást. A tükör
minivelocipédnél ellenkező irányba kell tekerniük, hogy egyfelé haladjanak, ha egyfelé tekernek, akkor csak a földet kaparják. A haladást eddig csak két srác tudta megoldani. Van
boszibringám is, ami kinézetre olyan, mintha
egy seprűn ülne valaki, és azzal kormányozna”
– magyarázta a mérnök.
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Lovagkereszt a ceglédi
közjegyzőnek

MÁRCIUS 15-ÉN A CEGLÉDI DR. ANKA TIBOR
közjegyzőnek, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettesének és Jogi Bizottsága elnökének a Magyar Érdemrend lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozta Áder
János köztársasági elnök.
Dr. Anka Tibor
„a magyar közjegyzőség fejlesztését szolgáló jelentős szakmai pályafutása, valamint magas szintű tudományos munkája és a jogi szakirodalmat gazdagító publikációi elismeréseként” kapta az elismerést.

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

> Fogágybetegségek kezelése
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
> Fogsorok készítése
> Implantológia
> Fogsebészet
> Fémmentes fogpótlások
zirkonkerámiából rövid határidõvel
> Digitális röntgen diagnosztika
> Gyermekfogászat
> Fogszabályozás felnõtteknek is
> Garanciavállalás
Dr. Dombi Ábel,
Dr. Makai-Magoss Ágnes
Kövess minket a Facebookon
és Instagramon is!
Bejelentkezés csak telefonon!

Cegléd, Csíkos szél 9.
Tel.: 06-30/913-8226

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

70 éves község

Önálló községgé válásának kerek évfordulóját ünnepli idén Újszilvás. A település
nagyszabású nyári ünnepi rendezvényeit ugyan nem tartják meg a járványügyi helyzetre tekintettel, de településtörténeti kiadványt jelentetnek meg és készülnek az őszi
rendezvényekre. Dr. Petrányi Csabával Újszilvás polgármesterével beszélgettünk.

ilyen ünnepi eseményeket terveztek és mit tudnak belőle megvalósítani a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel?
- Településünk idén ünnepli 70. évfordulóját.
1950-ben vált önálló községgé. Először Újszőlős névre keresztelték, de ezt gyorsan
meg is változtatták, mert összekeverhető volt
a szomszédos Tápiószőlőssel. Így kapta,
még ugyanebben az évben az Újszilvás elnevezést, ami a sok szilvafára utalt a faluban.
Több rendezvénnyel is készültünk az idei
évre a születésnap alkalmából, amik közül
sajnos van, amit meghiúsít a koronavírus
járvány. Az augusztusra tervezett kétnapos
Falunapunkat és Fehér Tibor Fogathajtó
Emlékversenyünket nagy szívfájdalmunkra
le kellett mondanunk, a járványügyi szakemberek véleményére alapozva a vírusjárvány feltételezhető elhúzódása miatt.
Bízunk benne, hogy ősszel már meg tudjuk
tartani évfordulós ünnepi katolikus szentmisénket és református istentiszteletünket, hiszen a hit mindig is egy erős közösségi öszszetartó erő volt a településen, ezért szeretnénk méltó helyet adni neki az ünneplésben.
Készül egy településtörténeti kiadvány is ez
alkalomból, melyet az év vége felé, egy
könyvbemutató alkalmával ismertetünk majd
meg a nagyközönséggel, legfőképp az
újszilvásiakkal. Kevés írásos anyagunk van a
falu történelméről, ezzel a könyvvel is szeretnénk gazdagítani helytörténetünk feltárását.
A decemberi karácsonyi vásárunkra teszünk át

több olyan születésnapi elemet, melyet a falunapon szerettünk volna érvényesíteni. Helyi civil szervezeteink, intézményeink és testvértelepüléseink bevonásával egy bensőséges, családias hangulatú eseményt kívánunk szervezni.
- A múltról fókuszáljunk a jelenre és a jövőre: az utóbbi évek legnagyobb projectje
az uszoda építése már a finisben van. Mikor várható az átadása?
- Sajnálatos módon uszodánk ünnepélyes átadását márciusban már nem tarthattuk meg.
Az átadó egy későbbi időpontban kerül megtartásra, a vírusveszély
megszűnése
után. A járvány lecsengéséig megnyitni
sem tudjuk a létesítményt a sportolni vágyóknak, viszont a látogatók nélküli (terhelésmentes) próbaüzemet hamarosan elindítjuk.
Az Újszilvási Tan- és
Sportuszoda elkészülte és átadása is egy meghatározó momentuma a 70 éves település fennállásának.
Már nagyon várjuk, hogy felavathassuk és
birtokba vehessék a vízisport szerelmesei.
Büszkék vagyunk rá, hogy ezen a kerek évfordulón, egy ilyen mértékű beruházással
gazdagodhat Újszilvás. Nagyon fiatal a község, most írjuk a történelmét, törekvéseinkkel
egy jó perspektívát szeretnénk adni a jövő
nemzedéke számára is, hogy a 100. évfordulón még eredményesebb legyen a település.
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Társaságunk a DTkH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként látja el a
Duna-Tisza közi térség északi részének közel 100 településén a keletkező települési
szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és kezelését.
Az előző lapszámhoz hasonlóan a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos,
hasznos információkról olvashatnak.

Adatváltozások bejelentése:

A felhasználó személyében bekövetkező
változást a régi és új felhasználó együttesen
köteles a változástól számított napon belül a
szolgáltatónak bejelenteni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a bejelentés elmulasztása esetén a régi és új tulajdonos a
fennálló tartozás megfizetéséért, valamint az
abból eredő károkért egyetemlegesen felel!

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
• új szerződő magánszemély esetében: a
változást igazoló okirat (30 napnál nem
régebbi adásvételi / bérleti szerződés
vagy 30 napnál ugyancsak nem régebbi
tulajdoni lap másolat), résztulajdonos változás esetén 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, továbbá személyi azonosságot
igazoló okmány
• új szerződő gazdálkodó szervezet esetében 30 napnál nem régebbi cégbírósági
bejegyzés másolata, aláírási címpéldány
vagy egyéni vállalkozói igazolvány
• új szerződő területi, helyi államigazgatási és önkormányzati közigazgatási szerv
esetében alapító okirat és aláírási címpéldány
• társasházzá alakuláskor a társasház alapí-

tó okirata, a közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv, személyi azonosságot igazoló okmány
• közös képviselő változáskor a közös képviselő választásáról szóló jegyzőkönyv,
személyi azonosságot igazoló okmány
• elhalálozáskor az örökös által bemutatott
halotti anyakönyvi kivonat másolata, jogerős hagyatéki végzés vagy 30 napnál
nem régebbi tulajdoni lap, személyi azonosságot igazoló okmány.

Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában áll, úgy szükséges minden tulajdonos hozzájárulása egy személy
vagy szervezet megjelölésével, akivel a szolgáltatási szerződés megköthető. Ha nem az
ingatlan tulajdonosa kezdeményezi a szerződéskötést, akkor a tulajdonosok hozzájárulása is szükséges meghatalmazás formájában.

Fontos tudnivaló, hogy a közös edényhasználatú társasházban lakó, egyedi névre szóló hulladékszállítási számlával rendelkező
ingatlantulajdonosok esetében az új tulajdonos mindaddig „örökli” a korábbi tulajdonostól a litermegosztás során a lakásra juttatott liter mennyiséget, illetve az annak megfelelő díjösszeget, amíg a közös képviselő /
lakásszövetkezet írásos formájában a felosztás megváltozásáról nem tesz bejelentést a
közszolgáltatónak.
Továbbra is 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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Képekben

VIRÁGZIK CEGLÉD EGYIK ÉKESSÉGE a magnóliafa a vasútállomáson.
POLYHOS MIHÁLY

VOLT EGYSZER EGY TÉL – 2020 TAVASZÁN –
Hóemberek március 25-én Cegléden

KIFESZÍTETT FELIRATTAL FRISSÜLT a Kossuth Gimnázium előtt található képkeret installáció. A terepszínűre festett, katonás hangulatú kép közepén most nem gyerekek mosolyognak, egy feliratot feszítettek ki: „Nélkületek nem az igazi!”

EGY LÉPCSŐHÁZ FONTOS DOLGAI járvány
idején: ingyenesen elvihető szájmaszk és
Ceglédi Panoráma

a
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Képekben

Lepkekert

tavalyi nagyon hosszú és feltűnően meleg őszt érzékelték a rovarok is. A kertemben nemcsak a
virágok nyíltak bátran október
Fecskefarkú lepke

végén az aranyló napsugarak hatására, hanem félig télies állapotukból felébredtek a
lepkék – és a két tücsök is újra játszotta szokott zenéjét. Nézegetem a kisokos könyvemet. A lepkék a rovarok legismertebb csoportja, a szárnyukat cserépszerűen fedik apró pikkelyek. Olyan nagy a fajgazdagságuk,
hogy számuk közel van a 200 ezerhez, jobbára éjjeli életmódúak.
A kertem lepkéinél is megfigyelhettem,
hogy a lepkék pödör nyelvüket kiegyenesít-

Kardos lepke

Nappali pávaszem

ve folyékony táplálékhoz, a virágok nektárjához, a gyümölcsök cukraihoz jutnak. A só
szükségletüket akár bármiféle vizeletből is
képesek megszerezni. Most már megértem,
hogy kocséri gyerekéveim alatt miért sürgött annyi lepke a lovak körül. Olvasom: a
nappali lepkék 40 millió éve jelentek meg,
első példányait a borostyán gyantája ejtette
rabul. A lepkék egyedfejlődése szakaszos, a
pete kikelve hernyó lesz, éretten bábbá alakul, majd egy bonyolult és rejtett folyamat
végén pompás lepkék kezdik el nászkereső

Közönséges gyöngyházlepke

repülésüket. Sokféle trükköt bevetnek a túlélésért: álcázás, riasztás, vagy mimikrinek
nevezett megtévesztésre is képesek. A lepkéket szokás tenyészteni, egyik világkiállítás témánk volt a híres Lepkeház.
A városszéli kertemben ősszel 8-10-féle faj
egyedei mámorosan repkedtek. A fecskefarkú lepke és kardos lepke volt talán a legfeltűnőbb. Azonban nem kevésbé tetszetős a
nappali pávaszem, ami szinte csak az első
hóval egy időben keres menedéket a fák repedéseiben, fáskamrában. Ha a nyakamban

van a fotómasina, alig marad lehetőségem kifigyelni, hogy egy-egy közönséges gyöngyházlepke, hajnalpír lepke, vagy kis kék boglárka a kerti látogatásuk után hová tartanak,
és mi lesz a végzetük: természetes halál vagy
az ügyes madarak begyében teljesedik be a
sorsuk… Nézem, nézem ezeket a csodás lényeket, s még egy pajkosan röpködő sakktábla lepke is képes elvonni a figyelmemet a
mindennapok gondjaitól. A lepkék tudnak
valamit, mert szépek és kápráztatnak – ráadásul veszélytelenek.
SZABÓ SÁNDOR

Kék boglárka

Hajnalpír lepke

Sakktábla lepke

Erősítse immunrendszerét a

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

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

Jöjjenek be boltjainkba és kóstolják meg vitaminbombáinkat!
Mintabolt Cegléd, Árpád utca 21.
Nyitva tartás: kedd-péntek 10-18,
szombat: 8-1200
Vasárnap és Hétfő zárva

Klément Borház Gyümölcslé Üzem
Cegléd, Külső-Budai út hrsz. 0340/15

Nyitva tartás: kedd-pèntek 10-1600, szombat 9-1300
Vasárnap és Hétfő zárva
Facebook: Klementcsaladiboraszat
Instagram: klementborhaz
E-mail: klementborhazleuzem@gmail.com
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Fotók: Farkas Zsolt

Halálos baleset
Nagykőrösön

Kerékpárost gázoltak
Csemőben

MÁRCIUS 19-ÉN 21 ÓRA KÖRÜL egy személygépkocsi Nagykőrös belterületén az Örkényi úton eddig tisztázatlan körülmények
között egy oszlopnak, majd egy lakóház falának ütközött. A baleset következtében a
gépjármű 21 éves vezetője E. Miklós olyan
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az autó másik utasa
egy 18 éves lány súlyos sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat munkatársai a helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították, de ott elhunyt. A helyszínelés ideje
alatt teljes útlezárás volt érvényben.

FŐÚTON TÖRTÉNT HALÁLOS KIMENETELŰ
közúti közlekedési baleset március 22-én.
Az eddigi adatok szerint egy 52 éves helyi
férfi kerékpárjával közlekedve – egyelőre
tisztázatlan okból – nekiütközött egy vele
szemben haladó személygépjárműnek. A biciklis a baleset következtében olyan súlyos
sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen
meghalt. A baleset körülményeinek vizsgálatát a Ceglédi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya folytatja.

A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÁPRILIS 3-ÁN, pénteken többek közt Pest megyében is tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Bács-Kiskun,
Borsod-Abaúj-Zemplén,
Csongrád, Heves, Nógrád,
Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és
ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.
A csapadékszegény időjárás miatt a szabadtéri tüzek száma ugrásszerűen megnőtt az el-

múlt napokban, a tűzoltókat idén már háromezer szabadtéri tűzesethez riasztották. Ezeknek a tüzeknek a 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethető vissza. Nem minősül
tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű
sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő
szikrafogóval van ellátva.
A szabadtéri tüzek csaknem fele kerti zöldhulladék
égetése miatt alakult ki – írja
az index.hu. Kerti zöldhulladékot
csak ott szabad égetni, ahol ezt az önkormányzat kifejezetten erről szóló rendeletben
engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.

Tűzgyújtási tilalom
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Két embert ölt Nagykőrösön

A PEST MEGYEI NYOMOZÓK ÖT NAP ALATT
azonosították, felkutatták, majd elfogták azt
a román férfit, aki – a gyanú szerint – két
embert ölt meg egy nagykőrösi tanyán.
Egy leégett ingatlanról és két ott talált holttestről érkezett bejelentés a rendőrségre 2020. április
1-jén késő este. A
bejelentő, aki öcscsét és apját kereste fel, már csak
élettelen testükre
lelt a nagykőrösi
bérleményben.
Mint később kiderült, mindketten
erőszakos halált
haltak.
A Pest megyei életvédelmi nyomozók adatgyűjtés, tanúk kikérdezése után április 7-én
hajnalban kihallgattak egy 18 éves román állampolgárt. Kiderült: az állástalan, alkalmi
munkából élő, hét általánost végzett V.
Csaba 2020. március 31-én délután későbbi

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 lángokat. A házban lakó férfi és szomszédja kezdte oltani a tüzet, közben keresték a kisebb
kisfiút is. A tűzoltók perceken belül a helyszínen voltak, ők oltották el a tüzet, de a kisgyermek életét már nem tudták megmenteni.
Úgy tudjuk, hogy a melléképületben három
kisgyermek játszhatott, amikor a tűz keletkezett. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vizsgálja a tűz keletkezésének
okát és körülményeit, a Pest Megyei Rend-

áldozatai albérlete előtt letámasztotta kerékpárját. Bement az udvarra, cigarettát kért,
felajánlotta, segít fát vágni. Aprítás közben
beszédbe elegyedett a mellette álló 17 éves
fiatalemberrel, aki elmondta, hogy apjával
együtt tele vannak pénzzel. Ezt hallva V.
Csaba meglendítette a baltát, a fejsérülésétől
a földre hanyatló áldozatától elszedte mobiltelefonját, majd bement a házba és a fiatalember 51 éves apját
is fejbe vágta. Átkutatta táskáját, pénzt azonban nem talált, a viseltes mobiltelefonnal hazabiciklizett.
A kettős ölést beismerő, a nagy valószínűséggel a nyomok eltüntetésére gyújtott tűzről hallgató V. Csaba
ellen – őrizetbe vétele mellett – több emberen elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya, egyben kezdeményezték a gyanúsított letartóztatását.
őr-főkapitányság pedig a haláleset körülményeit. – erről lapunkat a Pest megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Szabóné
Berki Bianka rendőrszázados és Csámpai
Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelem
sajtószóvivője tájékoztatta.

Cegléden az első
emeletes vonat

MÁRCIUS 15-ÉN ELINDULT AZ ELSŐ KISS
emeletes motorvonat menetrendi közlekedése a ceglédi vonalon. A KISS flotta 40 járműve három ütemben érkezik, ez év végéig
összesen 19 emeletes motorvonat áll forgalomba a fővárosba vezető, legterheltebb váci és ceglédi vonalakon. Március 17-től
azonban leáll a próbaüzem, mert a kormánynak a határok lezárásáról szóló döntése miatt a vonatokat gyártó Stadler cég a hazánk-

ban dolgozó munkavállalóit hazarendelte,
így a próbaüzemhez szükséges műszaki felügyeletet nem lehet biztosítani. A határzár
feloldása után folytatódhat a próbaüzem.
A szerelvények a kor követelményeinek megfelelő utastájékoztató rendszerrel, légkondicionált, tágas,
600 ülőhelyes
utastérrel felszereltek. Három hagyományos és egy
mozgássérültek
által is használható mosdóval
van felszerelve,
a multifunkciós
terekben pedig
4 kerekes szék,
illetve 12 kerékpár vagy 5 babakocsi is szállítható, továbbá WIFI-vel, mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal, valamint korszerű kamerarendszerrel rendelkezik.

KÍNÁLATUNKBÓL

 cserepes dísz- és balkonnövények
 futó balkonnövény palánták
 virágágyásba ültethetõ

egynyári virágok

:
NYITÁSn
.18-á
2020.04

I. telephely -

 függeszthetõ edénybe

ültetett balkonnövények

 mediterrán edényes növények

 zöldség palánták (2020.04.27-től)

Albertirsa, Batthyány u. (Albertirsa szélén a 40-es út mellett)
Tel.: 06-30/382-1079

Nyitva tartás: Hétfõ-Vasárnap 800-1500

2020.05.01-én is várjuk vásárlóinkat 800-1500 óráig
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Járvány-történelem

himlőt a tudomány sikerrel iktatta
ki, amely a történelem folyamán
legtöbb áldozatot szedte, még a 20.
században is 300 millió embert ölt
meg. Magas lázzal kezdődik, majd
a testen hólyagos kiütések jelennek
meg, amelyek elgennyesednek. A betegek 30
százaléka meghal, a szerencsés túlélők a vakság vagy maradandó hegek az arcon, kopaszság, meddőség okozója. Himlőben vesztette
életét V. Ramszesz fáraó, I. József, magyar király, II. Péter cár, Mária angol királynő és XV.
Lajos francia király is. Kölcsey szemhibájának is ez a felelőse. Kialakult vele némi immunitás, az indiánok 95 %-át kipusztította.
A kolera órák alatt képes a gyereket megölni.
Folyamatos hányás, vízszerű hasmenéses roham során akár óránként 1-1,2 liter vizet is veszíthet az ember és a kiszáradás miatt a betegek
60%-a meghal. A baktérium a fertőzött ember
székletével, hányadékával terjed és ivóvízbe
jutva tömeges halálozást okoz. Magyarországon
az 1830-as években a súlyos járvány miatt 250
ezer ember halt meg. Több falut karantén alá
kellett helyezni, a munkába indulók visszatartása idézte elő a nagy koleralázadást.
A pestis magas lázzal kezdődik, majd a hónaljon, nyakon fájdalmas, elfeketedő duzzanatok (bubók) alakulnak ki. Ha ezek kifakadnak,
a véráramba kerülve vérmérgezést és halált
okoznak. Még rosszabb, ha a kór eléri a tüdőt,
mert onnan már cseppfertőzéssel terjed, a halálozási aránya közel 98%-os. Bár Magyarországon a pestis kevésbé pusztított, mert nem
volt nagy tengeri kikötőnk, mégis V. László,
Luxemburgi Mária magyar királynő és Hunyadi János is emiatt halt meg.
A tífuszjárvány 1566-ban átírta történelmünket.
Buda alá érve I. Miksa császár seregéből 30 ezer
ember meghalt tífuszban, a járvány végigsöpört
a keresztény világon. A török itt maradt. Amikor
Napóleon visszavonult Moszkvából, 300 ezer

katonája halt meg tífuszban. Az 1848-49-es szabadságharc bukását az orosz csapatok fertőzöttsége fokozta. A tífusz ruhatetűvel terjed, az élősködő széklete rákerülve az ember bőrére, a
mikrosérülésekkel a baktérium a véráramba kerül. Érgyulladásból érelzáródás alakul ki, a magas láz mellett a fő gond a szív, vesék és végtagok károsodása, elhalása.
A malária a 20. század közepéig Magyarországon is népbetegség volt. Harmadnapos hideglelésnek, mocsárláznak hívták. Ettől szenvedett
Beatrix királyné, II. Rákóczi Ferenc, akik túlélték a 40-41 fokos lázat, a vele együtt járó szívritmuszavart, vérszegénységet és sárgaságot. A
betegség híres áldozata volt Nagy Sándor, Kolumbus és Lord Byron is. A malária azonban
nem a múlté – világszerte évente egymillió ember
halálát okozza, 70%-uk terhes nő vagy gyerek.
Az elmúlt 150 évben öt járvány söpört végig
a világon. A mostani, Covid-19 a hatodik.
Az I. világháború végén, 1918-ban a spanyolnátha okozott pandémiát, mintegy 50
millió ember halálát okozta.
1956-ban Kínában kezdődött az ázsiai influenza, amely egészen 1958-ig tartott. A H2N2-es
vírust pedig először egy délnyugat-kínai tartományban mutatták ki. Szerte a világon sok áldozata volt, a számukat 3-4 millióra becsülik. Akkor is elsősorban az idősekre volt veszélyes a vírus. Ettől enyhébb volt a hongkongi influenza,
ami 1968-69-ben ugyanúgy végigsöpört a világon - kevesebb áldozattal. Szintén világjárványt
okozott a HIV, ami a szerzett immunhiányos tünetet, vagyis az AIDS betegséget idézte elő.
1981 óta az áldozatok száma meghaladja a 36
milliót; legfőképp Afrikában pusztít a mai napig.
A legutóbbi nagy járvány okozója a H1N1 vírus; 2009-ben jelent meg, sokáig sertésinfluenzának nevezték. A mostani pandémia megismerése, az ellene való küzdelem és még ismeretlen
számú áldozata tovább írja az emberiség fekete
krónikáját.
ESDÉ
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Autóbontó

Ronccsá vált autó
ja? Vagy egysze
rűen csak
megunta? Akkor
mondja ki nyug
odtan,
hogy Lom-Fém 20
06
.
Hivatalos bontás
i igazolással, gé
pjárművét
véglegesen kivo
nathatja és még

Építési törmelék

től
Építési, bontási törmeléké
gyorsan megszabadulhat,
mert a Lom-Fém 2006 Kft
tja.
telephelyén olcsón lerakha
Cégünk várja régi és új ügyfeleit

Cegléden, a Törteli út 22.

szám alatt, a kórház után baloldalon,
a vasúti átjáró előtt.
Ha kérdése van hívjon minket a
06-70-908-3442-es telefonszámon.
Nyitva tartási idő:
hétfőtől péntekig: 8-16 óráig,
szombaton: 8-12 óráig.

Lom-Fém 2006 Kft.

14 éve az Ön megbízható partnere!

kilogramonként
napi árfolyamon
fizetünk is érte. hoz,

le gépjármű típus
Ugyanitt többfé
tünk.
zeket is értékesí
bontott alkatrés

Fémhulladék

Ócskavas, színesfém, rossz
akkumulátor?
Cégünk továbbra is kieme
lt áron
felvásárolja öntől kiselejtez
ett elektronikai
és fémhulladékát.

Kérésére Cegléd ter
ületén,

konténereket is kihe
lyezünk:
- a 4 m3-es konténer
elszállítási költsége
16.000 Ft
- 6 m3-es konténer
elszállítási költsége
24.000 Ft
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Suli

Arcvédő pajzs az alkotóműhelyből
A koronavírus elleni harc világszerte jelentős erőket mozgatott meg, 3Dnyomtatással foglalkozó csoportok alakultak, hogy orvosi eszközöket, alkatrészeket, védő felszereléseket gyártsanak a kórházaknak. Sajnos, az arcvédő
pajzs is hiánycikk a világpiacon. Cseh
mintára azonban sikerült olyan védőeszközöket tervezni, majd nyomtatni,
amelyek nagyban hozzájárulnak a koronavírus elleni küzdelemhez.

a

z akció célja az, hogy minél több
egészségügyi intézmény rendelkezzen hasonló eszközökkel ezzel elősegítve a biztonságos betegellátást.
A Ceglédi Szakképzési Centrum
- Digitális Közösségi Alkotóműhelye helyi
szinten a Cegléd, Jászberényi út 2. szám
alatt alakult meg még 2019-ben. A 3D alkotás és nyomtatási technológia kiemelt fontossággal bír az oktatási intézményben.
A COVID-19 vírus terjedésének lassítása
érdekében a Ceglédi Szakképzés is csat-

lakozott egy önkéntes kezdeményezéshez
miszerint a digitális alkotóműhelyében
elhelyezett 3D nyomtatóival az egészségügyi dolgozók számára alkalmas arcvédő
pajzsokat készít. A nyomtatott arcvédő
pajzsok több területen is felhasználhatók.
Az egészségügyi dolgozóknak, például a
szemüveges orvosoknak ez az egyik legideálisabb védőfelszerelés, hiszen számukra a védőszemüveg viselete egyébként problémát okozna. A fejpánt alapanyagát tekintve PLA műanyagot használtunk, a pajzs részéhez pedig plexi helyett átlátszó fóliát. Az arcvédő könnyen
fertőtleníthető ózongenerátorral illetve
felületfertőtlenítővel, mely így többször
használható.
Az eddig elkészült több mint 100 db arcvédő pajzsot a ceglédi Toldy Ferenc Kórház
és Rendelőintézet egészségügyi dolgozói
részére adományozzuk. A munka nem áll
meg, igyekszünk még több arcvédőt készíteni, többek között a mentőállomás alkalmazottainak is. A jó gyakorlatot megosztva
az országban a digitális közösségi alkotóműhelyek már több ezer db arcvédő pajzsot
készítettek.
BERÉNYI CSABA

Digitális Közösségi Alkotóműhely
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Vigyázzunk egymásra,
és sikerülni fog!

a

Az oldal megjelenését a Túri

Poliklinika támogatja.

Cegléd, Ady Endre u. 16.
Tel.: 53/310-318

Egy hős a sok közül

nna a telefon csipogására ébredt.
A munkahelyi messenger csoportban küldött egy üzenetet a
főnöke. Elolvasta és szó nélkül
kimászott az ágyból. Ledobta
magáról a világoskék alapon rózsaszín virágokkal tarkított selyem hálóingjét és bevonult a fürdőszobába zuhanyozni.
A tusolás teljesen felfrissítette az egész szervezetét. Megtörölközött, kent magára öt perc
alatt egy kis sminket. Nem vitte túlzásba.
Belenézett a hűtőjébe és kivett belőle egy
joghurtot. Betette a táskájába, amit a munkába szokott vinni. Végignézett a hűtő polcain. Nagyot sóhajtva érzékeny búcsút vett
a tejtől, a túrótól, a felvágottaktól. Tudta,
hogy mire hazajön, mind le fog járni. Hiába
vannak a hűtőben.
Kilépett az utcára és felszállt az első villamosra. Némelyik ember szájmaszkot viselt.
Volt, aki kesztyűt is, pedig az időjárás nem
indokolta. A zsúfolt villamoson több generáció képviseltette magát.
Az egyik sarokban fura frizurájú, ifjú titánok vigyorogtak a közösségi oldalon megjelenő híreken.
– Nem kell suliba menni! Tök jó! Kaptunk
egy extra tavaszi szünetet! –rikkantott fel az,
aki piros pulóvert viselt.
– Interneten keresztül fognak tanítani! A magyartanárunk, Vilma néni fogadjunk, hogy
még számítógépet se látott életében! Ő még
a számítógép feltalálása előtt született! – röhögött a kék színű melegítőben üldögélő fiú.
Egy szájmaszkot viselő, középkorú nő nem
bírta tovább hallgatni.
– Azért kell otthon maradnotok, hogy ne fertőződjetek meg, és ti se fertőzzetek meg
senkit, ha esetleg elkaptátok a vírust!
– Maga csak játssza tovább az orvososdit,
meg a műtőssegédet öreganyám! Kaptunk
egy kis szünetet és élünk a lehetőséggel.

–Nem kaptatok szünetet! Ugyanúgy menni
fog az oktatás, csak interneten keresztül!
Távoktatás lesz! Otthon kell maradnotok, de
tanulnotok kell!
Anna nem akart részt venni a vitában. Muszáj volt hallania, miről beszélnek, nem
csukhatta be a fülét. Csak nézte az embereket. Örült neki, hogy mindenki oda mehet,
ahova menni akar. Ki
tudja meddig lesz így?
– Persze! Majd azért
maradok otthon, hogy
tanuljak! –horkant fel
a piros pulóveres suhanc.
Magas, őszülő hajú és
őszülő bajszú ember
állt meg a szájmaszkot
viselő nő mellett.
– Tudom, hogy nektek
ezt nehéz megérteni! A
ti generációtok nagy része hozzászokott ahhoz, hogy mindent készen kapott. Most jött
el az a pillanat, hogy egy olyan dolgot kell
megtanulnotok, amit sajnos a legtöbben
nem ismertek. Felelősségnek hívják.
A kék melegítős mérgesen fordult feléjük.
Arcán a vigyor kezdett gúnyossá válni.
– Miért szólnak bele, ha a barátaimmal beszélek! Nekünk jogunk van bárhol és bármikor kinyilvánítani a véleményünket! Erről
törvény is van!
A bajuszos is elmosolyodott.
– Bíró vagyok! Mindent tudok a törvényekről.
Például azt is, ha ti nem tartjátok be az elrendelt intézkedéseket, törvényt szegtek! A törvény megszegése pedig büntetendő. Szóval
szépen hazamentek és tanuljátok otthon azokat
az anyagokat, amelyeket megkaptok a tanáraitoktól! Remélem, otthon magatokba szálltok
és rájöttök, hogy ezek a rendeletek azért lettek
bevezetve, hogy minél kevesebb esély >>>
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legyen rá, hogy ti,
vagy bármelyik
családtagotok
megfertőződik.
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták
A piros pulóveres felnézett a teCegléd Alszegi u. 35.
lefonjából.
T.: 53-310-285
– Jó lenne, ha nem
osztaná nekünk
M.: 70-368-2816
az észt! A mi élefurdoszobaszakaruhaz.hu
tünk, úgy éljük,
ahogy akarjuk!
Anna nézte a villamos ablakán keFacebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
resztül a város forgatagát, a rengeteg
színt. Épp egy virágüzlet előtt haladtak el. Sze- menni! Az egész kórházat karanténba zárták. A
rette volna egyszerre beszippantani az összes vi- főnővér elkapott egy hányásos, hasmenéses vírág illatát, de csak a mellette álló idősödő úr arc- rust, nem engedem munkába állni, ezért én
szeszének szagát érezte! Az illatból ítélve való- adom ki mostantól a nővéreknek is a munkát.
színűleg harminc évvel ezelőtt vette. Eltöpren- – Tudom, főorvos úr! Hol tudok segíteni?
gett rajta, vajon mikor fog újra virágillatot érezni? A főorvos átadott egy papírt.
Pár méterre tőlük egy harmincas éveiben já- Anna a papíron szereplő utasításoknak megró nő hangosan köhögni kezdett. Olyan ro- felelően elindult az intenzív osztály felé,
ham jött rá, hogy alig bírta abbahagyni.
ahol több ember volt elkülönítve, sokan már
A nagyszájú fiúk a haverjaikkal együtt hirte- lélegeztetőgépre rakva. Belépett, megigazílen eltették a mobiljaikat és a villamos ajta- totta az ágyneműket. Ahol szükség volt rá,
ja felé igyekeztek. A maszkos nő és a baju- ott infúziót és katétert cserélt. Volt olyan beszos úr is riadtan követte őket. A következő teg, akinél ágyneműcserére is szükség volt.
megállónál szinte kiürült a villamos.
Az egyik lélegeztetőgépre rakott beteg hálás
Anna a nő felé nézett.
szemekkel köszönte meg neki. Rámosoly– Jól van?
gott. Nem várt köszönetet senkitől. Neki az
A nő hálásan tekintett felé.
a dolga, hogy elviselhetőbbé tegye a beteg– Ön legalább nem menekült el! Csak aller- séget és segítsen a kór leküzdésében. Nem
gia, de mindig ez van mostanában! Ha köhö- tudta, hány óra hosszát fog dolgozni, de tudgök, menekülnek a közelemből az emberek! ta, hogy szinte végkimerülésig.
Többen meg is szólnak, ha beteg vagyok, Nagyos sóhajtva nézett ki a kórtermek ablamiért nem maradok otthon! Miért fertőzök kain, ahol a madarak egyre hangosabban csiripelnek és egyre több fán pattannak ki a rümeg másokat? De ez allergia! Nem fertőz!
A nő a második megállónál szállt le, Anna a gyek. Remélte, hogy mire virágba borulnak,
harmadiknál. Ott, ahol a kórház volt. Üdvö- véget ér az egész rémálom, amelybe belezölte a portásokat, beszállt a liftbe, megke- csöppent az egész világ.
reste a szekrényét és magára öltötte a fehér Tisztelet azoknak az embereknek, akiknek
köpenyét. Szájmaszkot húzott és belépett a fontosabb dolga van annál, hogy közösségi
folyosó elején található irodába.
oldalakon és közösségekben mondják meg a
Hetven év körüli férfi üldögélt az asztalnál. magukét vadidegeneknek!
Éppen egy receptet töltött ki. Felnézett a pa- Tisztelet azoknak az embereknek, akik igyekeznek életeket menteni, akik igyekeznek a betegepírokból az ajtó nyikordulását meghallva.
– Anna! Köszönöm, hogy bejött! Remélem, tud- ket egészségesebbé tenné! Ők az igazi hősök.
VERES TAMÁS
ja, hogy egy darabig nem fogunk innen haza-

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd

a

Megújult lámpabolt

Idén lett 9 éves az Igazfény lámpabolt, amely idén tavasszal felújította
és kibővítette üzletét Cegléden, az
Árpád utca 29-ben.

több hónapig tartó munka után a
homlokzat is megszépült, de az
ügyféltér is nagyobb lett, amire
azért is szükség volt, mert ez a
környék legnagyobb választékú
lámpaáruháza, nagy vásárlókörrel. Toronyai Andrea tulajdonossal az ügyfélkörről és az áruválasztékról beszélgettünk:
- Kétezer csillár- és lámpa termékünk van,
ezen kívül árusítunk dísz- és ajándéktárgyakat is. A nálunk vásárolható egyedi termékekkel a pincétől a padlásig, a kültéri világítástól a medencevilágításig tudnak munkatársaink ajánlani akár termékcsaládokat
is. Katalógusból is lehet rendelni, de a boltban lévő választék is rendkívül gazdag: az
egyszerűtől a prémium kategóriás termékekig mindenféle árkategóriát, minőséget és
stílust képviselő áru megtalálható. Akár

komplett világítási rendszerre is kidolgozunk árajánlatot, amivel kedvezményeket
tudunk biztosítani a kedves vevőknek.
- A vevőkör főleg ceglédi?
- Azt mondhatom, hogy 50 százalékban helyiek vásárolnak, de a környező települések
lakói teszik ki a vásárlói kör másik felét. Akár
messzebbről is eljönnek azokért az egyedi, kiváló minőséget képviselő termékekért, amelyeket multiknál nem lehet megvásárolni.
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Olvasói levél

Autórongálók

Katalizátorokat lopnak újabban Cegléden a belvárosban, de Nagykőrösön is. Több olvasónk keresett meg
minket azzal, hogy az éj leple alatt
megrongálták az autóját. Egy károsult a Facebook-on hívta fel a figyelmet a jelenségre.

mit tenni. (…) akik kivágták, olyan szép helyen emelték meg az autót, hogy a karosszéria is sérült... így hétfőn az autó megy is a karosszériáshoz, aki helyre hozza azt, amit ők
elbarmoltak... Figyeljetek nagyon, aki teheti,
álljon garázsba, elzárt helyre, máskülönben
lehet a tolvajok egy éjszaka meglátogatják újra a környéket. Szégyenletes! A tolvajok szégyelljék magukat. Undorító dolognak tartom
más emberek vagyonát rongálni és lopni,
hogy aztán a saját hasznára fordítsa.”

„…HÁT FOGALMAZZUNK ÚGY NEM VOLT egy
madárcsicsergős jó reggelem. Sajnos, a mai
nap reggelre lelopták az autómról katalizátort, szóval a mai nap reggelem első 45 perce
nem éppen a szép szavak szótárával indult.
Cegléden úgy hallottam elég sok autónak lelopták a katalizátorát az éjszaka folyamán, a
buszállomásnál is voltak kint helyszínelni a
rendőrők, bár nem tudom ilyenkor tudnak-e

„NAGYKŐRÖSÖN IS LOPJÁK A KATALIZÁTORT!”
– írta egy olvasónk. „Tegnap a munkahelyem
előtt parkoltam. Zajt hallottam és kinyitottam az
utcára néző ablakot. Egy fehér autót láttam
szemben állni, ami hamarosan elhajtott onnan.
Akkor még nem sejtettem, ám amikor hazaindultam szörnyű hang hallatszott a kipufogó résznél, ami nemrég esett át teljes felújításon, tehát
nem indokolt ilyen jellegű probléma. Első utam
az autószerelőhöz vezetett, ahol az alábbi képek
készültek. Én még nem hallottam és láttam ilyet,
ők viszont igen! Nagykőrösön is egyre gyakrabban előfordul! Sajnos a saját káromon ezt is
megtapasztaltam! Járjunk nyitott szemmel! Vigyázzunk saját és mások értékeire!”

incs olyan fél óra a médiában,
hogy ne hívnák fel a figyelmet
a kontaktus kerülésre. Felhívják a figyelmet, hogy az áruházban sokáig ne nézelődjünk,
ne fogdossuk az árút és ne trécseljünk. Ennek ellenére a tapasztalatom a
mai napon a következő 9 és 12 óra között:
Első: idős hölgy vásárló gondosan viseli
szájmaszkját, ahogy a szabály előírja. Orr,
száj takarva, a maszk oldalt az archoz simul.
Minkét kezén gumikesztyű. Mindenre gondolt. Aztán megáll a gyümölcsös rekesz
előtt és mivel körülötte senki nincs, átválogatja kesztyűs kezével az egész rekesz almát. Azután kivesz 3 darabot az összefogdosott gyümölcsök közül. Pozitívum: fi-

gyelmeztetésemre válasza, „igaza van”.
Második: két idős férfi a nyitott péksütemények előtt beszélget, maszk nélkül. A beszélgetés jó hangos, mindenre kiterjed. A vásárlók kerülgetik őket. Mindez történik egy méterre a nyitott, nem védett pékárúktól.
Harmadik: Bejárat előtt gondosan 3 méterre
szívja a cigarettát. Erősen, szinte folyamatosan köhög, valószínű a dohányzástól. Majd,
ahogy látni szoktuk, földre dobja a csikket,
gondosan eltapossa és természetesen előkotor egy százast és behelyezi a bevásárló kocsiba. Kezdődik a vásárlás.
Mind ez nem több mint 15 perc alatt. Gratulálunk. Vigyázzunk egymásra, ismétli a média. Bizony úgy látszik, nem elég gyakran.
Üdvözlettel: DR. HABONY PÁL
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Tapasztalatok járványidőben

