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Szóbeli felvételi a PIMI-ben

gazi kihívás elé állította a járvány a leendő gimnazistá-
kat, szakgimnazistákat, de a szóbeli felvételi elbeszél-
getés megszervezése mellett döntő intézményeket is. A
Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgim-
názium és AMI-ban komoly felkészülés előzte meg a
három napos felvételit, amelyet 2021. március 3 és 5
között rendeztünk meg a köznevelési intézményekre

vonatkozó általános járványügyi szabályok szigorú betartása
mellett. 

Örömmel azonosultunk a ténnyel, hogy nagy volt az érdeklő-
dés az általános gimnáziumi tagozat, a dráma tagozatos gim-
názium és a gimnázium sport tagozata, valamint a szakgim-
názium művészeti tagozatai iránt. 

Az elbeszélgetések jó hangulatban teltek, a leendő diákok le-
hetőséget kaptak arra, hogy
bemutassák erősségeiket, el-
ért eredményeiket, a produk-
ciójukat, amivel erre az alka-
lomra készültek.

Bizalomra ad okot az a tény,
hogy tehetséges és motivált fiatalokkal volt alkalmunk talál-
kozni, akiknek vannak konkrét céljaik. Mind a különböző
sportokban, mind a művészetekben jeleskednek, ezt be is bi-
zonyították a bizottságok tagjainak a magukkal hozott okle-
velek, kupák, érmek felmutatásával. Lehetőséget teremtettünk
egyéni produkció bemutatására is, sokan éltek ezzel a lehető-
séggel.

Fontos számunkra, hogy a hozzánk jelentkezők megkapjanak
mindent, ami fejlődésüket és tehetségük kibontakoztatását
szolgálja. Leendő gimnazistáink reményeink szerint a jövő
tudósai, pedagógusai, sportolói, edzői, dajkái és egyéb kivá-
ló szakmák képviselői lehetnek, a szakgimnázium művészeti
tagozataira felvételt nyerők pedig kiváló táncosok és előadó-
művészek lesznek majd.

Mindezek mellett természetesen azért fáradozunk majd, hogy
növendékeink kiváló emberekké, eredeti egyéniségekké vál-
hassanak. A felvételi eredményéről írásban fogjuk értesíteni
a tanulókat, szülőket, gondviselőket.

SZTANKANINECZ BEATRIX
felvételi bizottság tagja
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ebruár utolsó napjaitól a Covid-járvány
harmadik hullámára készül a hazai
egészségügy, a kórházaknak az elkövet-
kező hetekben újra extrém terhelésre
kell felkészülniük, hogy fogadhassák a
Covid-gyanús, vagy igazolt fertőzött
betegeket. Minden halasztható műtétet

átütemeznek és csak a sürgős eseteket látják el
az egészségügyi intézményekben. Ezzel párhu-
zamosan az oltópontokon zajlanak az oltások is.
Cegléden is folyamatosan erősödik a járvány,
emelkedő tendenciát mutat a Covid-gyanús és
igazolt pozitív betegek száma a kórházban, most
már a 40-50 éves korosztály körében is és egyre
gyakoribbak a súlyos tünetekkel küzdő betegek,
de március első hetében még csak az egyharma-
da volt foglalt a koronavírusos betegek számára
elkülönített ágyszámnak. 
A járvány kezdete óta eltelt egy évben Cegléden
– mint arról korábban beszámoltunk – október
végétől decemberig volt olyan krízisidőszak,
amikor a kórház dolgozóinak negyede kiesett a
munkából a vírus miatt, vagy azért mert fertőzött
volt, vagy azért, mert kontaktszemélyként ka-
ranténba került. Akkor, a járvány csúcs-
pontján a 2 Covid-osztály és az egy
gyanús betegeket ellátó osztály mellett,
fekvőbeteg osztályokon is terjedt a ví-
rus. Így az összes beteg létszáma csak-
nem elérte a 296 fős ágyszám keretet. A kri-
tikus időszakban szerencsére még a mélyponton
sem volt jelenős az intenzívre kerülők és halálo-
zások száma, amely városunkban nem érte el az
országos átlagot. Február közepére szép lassan
lecsendesedett a járvány, de most – a
járványmutációk megjelenésével – újra emelke-
dő pályára lépett a fertőzések száma. 
A vírusellenes és oltásszkeptikus vélemények
miatt egyre gyakrabban felmerül – még az ál-
landó készenléttől már fizikai és lelki erejük vé-
gén járó kórházi dolgozók, orvosok között is, –
hogy érdemes lenne megmutatni a nyilvános-

ságnak videofelvételben egy Covid osztályt,
vagy akár egy súlyos tüneteket mutató beteget.
A kíméletlen valósággal szembesülve, talán
sokkal komolyabban venné a lakosság az elővi-
gyázatosságot, a biztonsági intézkedések betar-
tását és az oltási hajlandóság is megerősödne.
Ezzel kevesebb teher hárulna a végletekig ki-
zsigerelt hazai egészségügyre.
A kórházban erejüket megfeszítve végzik mun-
kájukat az egészségügyi dolgozók, orvosok,

hogy a minden nap változó egészségügyi és
jogszabályi vagy éppen járványkezelési

helyzethez alkalmazkodni tudjanak.
Február közepén bejárta az országos
médiát egy fotó arról, hogy Cegléden a

kórháznál mintegy 50 idős áll sorban az
oltásra várakozva. Mint kiderült a Cegléden

egyszeri alkalommal előforduló, de országosan
több helyen megjelenő probléma oka, hogy va-
lahol a rendszerben „elvész az információ” és
egyszerre sok beoltandó személy (és kísérője)
érkezik az oltópontra. 
A jelenlegi protokoll szerint a NEAK (Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő) adja ki hetente
a háziorvosoknak a listát a sorra kerülő regiszt-
rált és valamilyen ok (kor, krónikus betegség)
miatt kockázati csoportba sorolt személyeknek.
Ők keresik meg a pácienseket, akiket a kórházi
oltópontokra irányítanak megadott időpontra.

f
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Hírek

covid19



5
Eközben még mindig zajlanak az egészségügyi
dolgozók és a szociális intézmények dolgozói-
nak és lakóinak oltása, valamint a második körös
oltások is. 
Nem tudni, hogy azon a péntek délelőttön hol
sikkadt el az információ, de az egész napra be-
rendelt 250 személyből reggel 7-9 óráig száz
személy jelent meg az oltásra a kórházi oltópon-
ton, miközben délután már senki. A kórházban
gyorsan reagáltak a helyzetre: több oltópont nyi-
tásával normalizálódott a helyzet és hasonló az-
óta se fordult elő. A kórház az eset után az oltás-
sal összefüggő gyakori kérdésekről kiadott egy
ismertetőt a közösségi oldalán, ahol külön kérik
az oltakozókat, hogy a megjelölt időpontra jöjje-

nek, ezzel elkerülve a felesleges csoportosulást.
Azóta az ütemezett oltások fennakadás nélkül
zajlanak. Március 1-ig a ceglédi kórház munka-
társai 7000-7500 oltást adtak be, leginkább
Pfizer vakcinát és 200 Szputnyik-V oltást. 
Várhatóan április-május környékén lehet majd
tömeges oltásra készülni, amikor milliós nagy-
ságrendben érkeznek majd vakcina szállít -
mányok. Akkor a tervek szerint egy hétvégén
Magyarországon akár 1 millió embert is beolt-
hatnak. Cegléden az SZTK épületébe tervezik a
tömeges oltást megszervezni, ahol akár minden
emeleten, orvosi felügyelettel, szakszemélyzet-
tel többtucatnyi helyiségben lehet oltóhelyet lét-
rehozni és felvenni a védőoltást. 

Tájékoztató az oltásról
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TOLDY FERENC
Kórház és Rendelőintézet oltópontjának mű-
ködéséről címmel adott közzé ismertetőt a
kórház közösségi oldalán. A kórház a leg-
gyakrabban feltett lakossági kérdésekre tért
ki a Covid védőoltás beadása kapcsán.
Ki értesít a védőoltásról?
A regisztrált pácienseket a háziorvos értesíti és
egyeztet velük az oltás pontos időpontjáról,
helyszínéről. Ilyen helyszín a kórházi oltópont.
A kórházi oltóponton kapom meg a vakci-
nát. Hova érkezzek?
A Kórház Törteli út 1-3. telephelyén a Vérellátó
Épületében várjuk. Itt útbaigazítjuk arról, hogy
mely oltóhelyiségben kapja meg a védőoltást.
Milyen időpontban érkezzek meg?
A háziorvos értesíti Önt, hogy mely konkrét
időpontban kapja meg a védőoltást. Erre az
időpontra várjuk! Téves információ, hogy
fél órával előbb kell megjelenni, hiszen ez
esetben fél órával korábbra adnánk az idő-
pontot. Kérjük, hogy az oltópontra csak az
előre megadott időpontban szíveskedjenek
megérkezni.
Milyen dokumentumokat vigyek magammal?
Személyazonosító iratait (személyi igazol-
vány, lakcím kártya) és TAJ-kártyáját. A ki-
töltött beleegyező nyilatkozatot. (A nyilatko-
zat egy oltásra szól, így a második oltásra új
nyilatkozatot kell kitölteni és benyújtani.) 
Közbejött valami, nem jó az időpont. Mit tegyek?

Kérjük, minden esetben szóljon, hogy nem
tud jönni a megadott időpontban. Egyeztes-
sen új időpontot a következő telefonszámon:
06-53-310-011/322
Mi a teendőm a védőoltás előtt?
A védőoltás előtt – a szokásos napi ritmusá-
nak megfelelően – étkezzen és fogyasszon fo-
lyadékot, szokásos gyógyszereit vegye be!
Lehetőleg olyan ruházatban érkezzen, amely-
ben könnyen szabaddá tudja tenni a felkarját.
Mikor mehetek a második védőoltásra?
Az első védőoltás során munkatársaink
megadják a második védőoltás időpontját,
mely szerepel az oltási kártyáján és az am-
buláns lapon is. Az oltási kártyát a második
vakcina beadásakor az oltandó személynek
magával kell hoznia, mert a második védő-
oltást is ebbe jegyezzük be. A második vak-
cina beadása előtt ismét szükséges hozzájá-
ruló nyilatkozat kitöltése.
Meddig tart a védőoltás utáni betegmegfi-
gyelés?
A védőoltás beadása után 30 perces beteg-
megfigyelés szükséges! Kérjük, hogy az ol-
tóhelyiséget csak az oltási igazolás átvétele
után hagyják el.
Kérjük, tartsák be az előírt higiénés szabá-
lyokat, viseljenek orrot-szájat egyaránt elfe-
dő maszkot, tartsák meg az egymás közötti
1,5 méteres távolságot. Belépéskor használ-
ják a kihelyezett kézfertőtlenítőt! – foglalta
össze a legfontosabb információkat a kórház
tájékoztatója.



Térségi-körkép
A COVID-JÁRVÁNY HARMADIK HULLÁMÁBAN
egyre magasabb fertőzöttszámról számol be
az országos sajtó. A hírek szerint Buda pesten
és Pest megyében növekszik leginkább a
megbetegedések száma. Cegléden, a kórház-
ban is tapasztalható a jelentős betegszám -
növekedés, amely most már főként a fiatalabb
40-es korosztályt is érinti és a tünetek is sú-
lyosabbak a korábbiaknál. Lapjaink a Ceglé-
di Panoráma és a Dél-Pest Megyei Panoráma
terjesztési területein lévő önkormányzatokat
megkerestük küldjék meg a jelenlegi jár-
ványügyi adatokat. A lapzártánkig beérkezett
adatokat közzétesszük. 
A Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Járási Hivatal Népegész-
ségügyi Osztályától március 16-án
érkezett járványügyi zárlat, elkülöní-
tés elrendelő, illetve feloldó határoza-
tok alapján hétfő estig Cegléden: 72 fő van
járványügyi zárlat alatt (igazolt beteggel ta-
lálkozott), 95 fő van járványügyi elkülönítés
alatt (igazolt beteg, otthonában).

Abonyban ugyanezen a napon, 44 fő koro-
navírusos beteg és 44 fő járványügyi zárlat
alá helyezett kontaktszemély volt. 
Nagykőrösön március 16-án a koronavíru-
sos betegek száma: 57 fő, a járványügyi zár-
lat alatt lévő személyek száma: 51 fő.
Csemő továbbra is azon szerencsés települé-
sek közé tartozik, ahol a települési létszám
arányához képest a járvány kezdete óta ala-
csony a fertőzöttek száma. – erről dr. Lakos
Roland polgármester tájékoztatta lapunkat.
„A márciusban elrendelt újabb szigorítások
kapcsán is tapasztaljuk a lakosság fegyel-
mezettségét. Hálás vagyok azért, hogy a ve-
szélyhelyzetet milyen éretten és fegyelmezet-

ten kezelik a csemőiek.” 
Csemőben a 2021. március 16-i ada-
tok szerint: 7 fő van járványügyi el-
különítés alatt, aki igazolt beteg és

otthonában tartózkodik, 4 fő van jár-
ványügyi zárlat alatt, akik szoros kap-

csolatban álltak olyan személlyel, akinél
covid megbetegedést igazoltak, 2 fő van jár-
ványügyi megfigyelés alatt, aki külföldről
érkezett haza.

A kórházi dolgozók 
97,5 %-a marad

NINCS TÖMEGES KILÉPÉS A DOLGOZÓK ré-
széről a ceglédi Toldy Ferenc Kórházból: a
dolgozók 97,5-a aláírta az új munkaszerző-
dését. A február végén arról szóltak az or-
szágos hírek, hogy a Covid-járvány harma-
dik hullámának elején, hány kórházban
okoz zavart az ellátásban, vagy válnak akár
működésképtelenné osztályok, amiatt, hogy
az egészségügyi dolgozók nem írják alá az
új szolgálati jogviszonyt tartalmazó szerző-
déseket. 
Március 1 éjfélig volt lehetőségük eldönteni az
egészségügyi dolgozóknak, hogy aláírják-e a
szerződést, amely az új szolgálati jogviszony-
törvény alapján kötelező, ahhoz, hogy állo-
mányban maradjanak. A törvény a magasabb
bérért cserébe meg szüneti és büntetni rendeli a
paraszolvenciát, engedélyhez köti a magán-
szférában való munkavégzést és bevezeti az
úgynevezett kirendelési szabályt, amely értel-

mében egy évben 44 napon át bárhová vezé-
nyelhető Magyaror szá gon az egészségügyi
munkaerő, ahol szükség mutatkozik rá.
Cegléden szerencsére nem kell attól tartani,
hogy a tömeges felmondás miatt működés-
képtelenné válna az egészségügyi ellátás: a
dolgozók 97,5 %-a aláírta a szerződést.
Mindössze 15 szakdolgozó, 5 orvos és 6 fő
gazdasági-műszaki dolgozó döntött úgy,
hogy inkább megválik az állami egészség-
ügyi ellátórendszertől.
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ogyan élték meg Abonyban az elmúlt
évet a járvánnyal összefüg-
gésben?
- Ahogyan az országot, úgy
Abonyt is eddig ismeretlen
feladatok és kihívások elé állí-
totta a koronavírus járvány. A

helyi védekezést a jogszabályok és az ope-
ratív törzs útmutatásainak szigorú betartásá-
val szerveztük meg. Kiemelten fontos he-
lyen kezeltük a védekezési intézkedések
maradéktalan betartását, a szociális segít-
ségnyújtást és a lakossági kommunikációt.
Tapasztalatom szerint az abonyiak betartot-
ták a szabályokat és segítő kezet nyújtottak
a városnak és egymásnak. A példátlan mér-
tékű összefogásnak köszönhetően pénz és
élelmiszer, valamint használati eszköz ado-
mányok érkeztek az önkormányzathoz, me-
lyeket önkéntesek segítségével juttattunk el
a rászorulóknak. Ebben a nehéz időszakban
a digitális oktatásra való áttérésben is tud-
tunk ingyenes internet és eszközök biztosí-
tásával segíteni az abonyi diákoknak. A rö-
vid nyugalommal teli időszak után ősszel
már jelentős tapasztalatokkal rendelkeztünk
a védekezés és a szociális segítségnyújtás
területén. Feladatainkat jelenleg is zökkenő-
mentesen teljesítjük.

- Jelenleg milyen a járványhelyzet
Abonyban?
- Az országos tendenciához hasonlóan
Abonyban is emelkedőben van a fertőzöttek
és a kontakt miatt karanténba kerülők szá-
ma. A februári 10-20 fő közötti létszám
mind a fertőzöttek, mind a kontakt szemé-
lyek esetében is 40 fölé emelkedett napja-
inkra.
- Milyen elemek voltak a programjában,
amit megválasztásakor szeretett volna elér-
ni, de a pandémia közbeszólt?
- A képviselő-testület a tavalyi évben elfo-
gadta a Szeretlek Abony programot, ami a
polgármesteri programra épülő ciklusprog-
ram. A program teljes egészét hátráltatja a
jelenlegi vírushelyzet. Szándékosan hasz-
náltam a hátráltatja kifejezést, mert úgy hi-
szem, hogy sikeres védekezéssel hónapokon
belül túl leszünk a nehezén és újra előtérbe
kerülhetnek a várva várt fejlesztések.
- Milyen beruházásokat, fejlesztéseket sike-
rült viszont megvalósítani? 
- A Belügyminisztérium támogatásának kö-

Idén márciusban egy éves lapunk a
Dél-Pest Megyei Panoráma térségi
körképben mutatja be a településeket,
azok első embereivel készített interjú-
sorozatunkban. Abony polgármestere,
Pető Zsolt nemcsak az abonyi jár-
ványügyi helyzetről, de a beruházások-
ról, fejlesztésekről és jövőbeli terveiről
is beszámolt lapunknak. 

h

Térségi körkép - Abony
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Köszönet a kórházi dolgozóknak!
PORDÁN LÁSZLÓNÉ OLVASÓNK kereste meg lapunkat, hogy köszönetet mondjon a ceglédi
Toldy Ferenc Kórház oltópontján dolgozó szakdolgozóknak és katonáknak:
„Az oltóponton jártunk a ceglédi kórházban súlyosan mozgáskorlátozott férjemmel. Szeret-
ném megköszönni az önzetlen emberi segítséget az ott dolgozó egészségügyi személyzetnek
és katonáknak, hogy gondoskodtak férjem biztonságos mozgásáról és ugyanezt tapasztal-
tam a Rendelőintézet laboratóriumi vizsgálatán is. Áldozatos munkájukhoz sok sikert és jó
egészséget kívánok! Vigyázzanak magukra nagyon!” – írta olvasónk.

szönhetően lépésről-lépésre haladnak az út-
felújításaink. Pályázati támogatásból meg-
újult az Egészségmegőrző Központnak he-
lyet adó Sivó-kúria, szintén pályázati forrás-
ból korszerűsíthetjük víziközműveinket. A
támogatás mellett saját forrásból is képesek
voltunk kisléptékű fejlesztéseket végrehajta-
ni, ezen belül elkészült a Parkerdő alapinfra-
struktúrája, így újra látogatható a közkedvelt
létesítmény. A lakosság bevonásával sikeres
járdaépítési programot folytatunk. Sok beru-
házásunk előkészítési fázisban van. Várjuk
az új uniós ciklusban megnyíló pályázati le-
hetőségeket.
- Milyen tervei vannak a közeljövőre és
hosszabb távon? Miben látja Abony kitöré-
si pontjait?
- A helyi gazdaságfejlesztés a kiemelt cél.
Még több jól működő vállalkozásra és sok-
sok új helyi munkahelyre van szükség. A he-
lyi gazdaság erősödése biztosíthat többletbe-
vételt a város számára és ez adhat nagyobb
mozgásteret a mindenkori városvezetés szá-
mára. A helyi munkahelyek számának bővü-
lése az abonyi polgárok számára teremthet
anyagi biztonságot és kényelmi lehetőséget.
Ezzel összhangban szeretnénk több önkor-
mányzati fejlesztést megvalósítani, így töb-
bek között a piac korszerűsítését, üzleti park
bővítését, terménypiac csarnok építést és kis-
vállalkozói inkubátorház építését.
- Sokszor halljuk, hogy a kormány nem tá-
mogatja eléggé a független vezetésű város-
okat. Ön mit tapasztal? Hogyan tud együtt-
működni a térség parlamenti képviselőjé-
vel, Földi Lászlóval?
- Az elmúlt év a járvány elleni védekezésről
szólt, és ahogyan korábbiakban is elmond-

tam, teljes együttműködésre törekedtünk a
sikeres helytállás érdekében. A fejlesztése-
ket tekintve folyamatos egyeztetést folyta-
tunk Földi László képviselő úrral. Az abonyi
terveknek összhangban kell lenni a térségi
elképzelésekkel és a jövőbeni támogatási le-
hetőségekkel, ezért fontos a közös gondol-
kodás. Az együttműködésünket példaértékű-
nek ítélem és bízom benne, hogy ennek kö-
szönhetően számos olyan fejlesztés valósul-
hat meg a jövőben, amely még szebbé és
vonzóbbá teheti Abonyt.

Az Eatrend Kft. - a magyar közétkeztetési piacon több mint 
10 éve jelen lévő, az ország teljes területén összesen 32 kony-

hával rendelkező magyar magántulajdonban lévő vállalat 
ELEKTROMOS/VILLAMOSSÁGI TERÜLETEN 

JÁRTAS KARBANTARTÓ munkatársat keres.
Főbb feladatok, munkák:
• Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek 

karbantartása
• Gépeken, berendezéseken tervszerű megelőző 

karbantartás elvégzése
• Üzemzavarok elhárítása, javítási, felújítási feladatok ellátása
• Konyhák, telephelyek karbantartása
• Nagyüzemi konyhai gépek karbantartása, szerelése, 

állapotuk folyamatos figyelése
• Üzemeltetés során felmerülő meghibásodás javítása
Az álláshoz tartozó elvárások:
• Villamos-ipari technikus, villamos berendezés-szerelői, 

vagy más villamos szakmunkás végzettség
• Karbantartás területén szerzett több éves tapasztalat
Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 
Pontos, precíz munkavégzés
B kategóriás jogosítvány
Rugalmasság
Munkavégzés helye: Albertirsa
Napi munkaidő: 8 óra

Jelentkezését az allas@eatrend.hu email címre 
várjuk bérigény megjelölésével.

Amit kínálunk:
• Hosszú távú bejelentett

munkalehetőség
• Utazási hozzájárulás
• Napi étkezés
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Alapítványi épület
újul meg

A KORÁBBIAKBAN MÁR HÍRT ADTUNK róla,
hogy Abony Város Önkormányzata a
Nagykőrösi út 3. alatti helyi védettségű
épület használatba adásával szeretné segíte-

ni az „Egyedül nem megy” Alapítvány akk-
reditált foglalkoztatási programját. Az el-
múlt években az önkormányzat saját erőből
felújította az épület tetőszerkezetét és villa-
mos hálózatát. A használatba adást megelő-
zően szükséges a belső terek kialakítása, az
akadálymentes közlekedés biztosítása, a
mosdóblokk és a fűtés korszerűsítése, illet-
ve a homlokzat és az udvar felújítása.
Pető Zsolt polgármester elmondta, hogy
továbbra is cél az Alapítvány és akár más
hasonló civil szervezet számára egy hát-
térbázis biztosítása. Az előrelépéshez
szükséges teendőket az önkormányzat
vállalja azzal, hogy elkészítteti az épület
felmérését és átépítési terveit. A munkák
már meg is kezdődtek Kovács István épí-
tésztervező közreműködésével. Elképze-
léseik szerint a tervek lépcsőzetes megva-
lósításával, vagy egy időközben megnyíló
pályázati lehetőség kihasználásával belát-
ható időn belül elkészülhet a fiatalok fog-
lalkoztatásának és napközbeni programja-
inak helyet adó épület. 

Online konferencia
FEBRUÁR 25-ÉN PETŐ ZSOLT, ABONY Város
polgármestere előadóként mutatta be az
„Együtt sikerült! Abony összetartó közös-
séggé vált az elmúlt hónapokban!” című he-
lyi projektet, mint önkormányzati jó gyakor-
latot nemzetközi konferencia keretében. A
kétnyelvű (magyar és angol) előadás és a
prezentáció témája a tavaly tavasszal meg-
kezdődött koronavírus járvány miatti véde-
kezés volt, különös tekintettel annak az
abonyi közösségi oldalakon és az Abony
APP-ban való megjelenésére, mint a lakos-
sági tájékoztatás sarkalatos eleme. A konfe-
renciát a Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége (TÖOSZ) szervezte, me-
lyen a legjobb helyi innovációkat és megol-
dásokat mutatták be a COVID-19 ellen, így
az abonyi projektet is.

Véradás Abonyban 
MÁRCIUS 10-ÉN KERÜLT SOR a Művelődési
Házban a Vöröskereszt által szervezett vér-
adásra, ahol a városvezetők közül többen is
segítettek. Elmondható, hogy nagyon sikeres

Abony
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volt a véradás. A Magyar Vöröskereszt tájé-
koztatása szerint összesen 37 főtől tudták le-
venni a vért. Mindenkinek hálásan köszön-
jük az érintettek nevében!

Újabb betelepülő az 
üzleti parkban

MÁRCIUS 4-ÉN KERÜLT SOR KÉT ÚJABB bér-
leti szerződés aláírására az Abonyi Üzleti
Park ingatlanjainak vonatkozásában. Csa -
nádi Csaba, az Abonyi Üzleti Park mene-
dzsere lapunknak elmondta, hogy a Calor-
System Kft budapesti cég a létesítmény két
ingatlanját is kibérelte. Így összesen 3186
m2 területet bérelt ki a cég, mely Cseh Ta-
más ügyvezető elmondása alapján gyártó te-
vékenységet kíván folytatni a területen.
Cseh Tamás ügyvezető lapunknak elmond-
ta: üzleti okokból választották az Abonyi

Üzleti Parkot. „Mi hosszú távon gondolko-
dunk. Igaz, hogy a támogatási intenzitás pá-
lyázatok esetében a szomszéd megyében
magasabb, viszont itt Abonyban az ingatlan-
árak, bérleti lehetőségek jóval kedvezőbbek.
Az Abonyi Üzleti Park elhelyezkedése pe-
dig nagyon jó. Így azt mondhatom, hogy
megéri az Abonyi Üzleti Parkot választani.”
– mondta el Cseh Tamás.
A tervek szerint a Calor-System Kft már a
nyár folyamán megkezdheti a beruházást,
melyre lehetséges, hogy pályázati forrást is
igénybe vesznek.

Elérhetőségek: Csanádi Csaba menedzser

Telefon: 30/436 3633

E-mail: csanadi.csaba@abony.hu

Új jelzőtáblák
A „HÁZHOZ MEGY A POLGÁRMESTER”
program keretében a Mária utcában lakók,
valamint a Kerektó dűlőben élők kérték
Kovács László körzeti képviselőtől, hogy a
„betévedő” autók elkerülése érdekében ke-
rüljenek zsákutca táblák kihelyezésre. Pető
Zsolt polgármesterrel, illetve a település-
fejlesztési osztállyal történő egyeztetés
után megrendelésre és kihelyezésre kerül-
tek a táblák. Bízunk benne, hogy a Kerektó
dűlőben élőket a jövőben elkerüli a
szervízútra, majd onnan a dűlőbe tévedő
kamion forgalom. Ugyancsak a lakók kéré-
sét követően Korbély Csabáné képviselő
közreműködésével elsőbbségadás kötelező
tábla került a Szegfű és Szeretet utcák ta-
lálkozásához. Köszönjük az Abokom Non-
profit Kft gyors munkáját.

Online is „házhoz megy 
a polgármester”!

AZ ELMÚLT HETEKBEN A LAKOSSÁG kéré-
sének megfelelően, az önkormányzati
képviselőkkel közösen kerestem fel azo-
kat az utcákat, ahonnan az abonyiak meg-
oldásra váró problémákat jelentettek be.
Sajnálatos módon a „Házhoz megy a pol-
gármester” program a jelenlegi védelmi
intézkedések, az életbe lépett veszély-
helyzetre vonatkozó jogszabályok miatt
személyesen egyelőre nem folytatható.
Mivel azonban a Lakosság részéről to-
vábbra is nagy érdeklődés mutatkozik a



12

„Házhoz megy a polgármester” program
iránt, szeretném a nehéz körülmények el-
lenére is folytatni a lakossági párbeszédet,
annál is inkább, mert a jelenlegi veszély-
helyzet nem ad lehetőséget személyes fo-
gadóóra megtartására sem.
A fentiek miatt elektronikus úton (Mes -
senger, Skype) lehetőséget szeretnék bizto-
sítani lakossági kérdések megválaszolására,
panaszok, problémák megoldásában való
aktív segítségnyújtásra.
Hétfőn és szerdán 15.00-17.00 óra között
előzetes (e-mailben történő) bejelentkezés
után tisztelettel állok szíves rendelkezésük-
re online módon. Kérem, hogy amennyiben
szeretnének velem online egyeztetni, és ily
módon bejelentkezni hozzám, legyenek ked-
vesek e- mailt írni nekem: abony@abony.hu
Kérjük, hogy az e-mailben legyenek kedve-
sek telefonszámot megadni a gyorsabb kap-
csolatfelvétel érdekében.
Online is házhoz megyek! Az előzetes
időpontegyeztetést követően én veszem fel a
kapcsolatot az érdeklődő lakossággal, hívni
fogom az abonyiakat Messengeren vagy
Skypeon. Forduljanak hozzám bizalommal!
Vigyázzanak magukra és egymásra!

PETŐ ZSOLT polgármester

Szeméthegyek
FEBRUÁR 25-ÉN ABONYBAN PETŐ ZSOLT
polgármester Gáspár Csabával, az ABO -
KOM Nonprofit Kft ügyvezetőjével és Sza-
bados Lászlóval, az önkormányzati cég
munkatársával közösen tekintette meg a ta-
vaszi szemétszedési munkálatokat a Szolnok
felé vezető útszakasz és annak bekötő útjai
mentén. – adott hírt Abony a közösségi ol-
dalán. „Elmondható, hogy elképesztő meny-
nyiségű és fajtájú szemétféleségeket helyez-
tek el illegálisan a területre. Több esetben is
találtak a személyazonosság beazonosításá-
ra alkalmas dokumentumokat, amelyek kap-
csán eljárások is indulnak. Az illegális hul-
ladékot az ABOKOM Nonprofit Kft munka-
társai gyűjtik össze, majd azt a cég telephe-
lyére szállítják.”
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Támogatás az imaháznak
A NAGYKŐRÖSI HUNYADI UTCAI Imaház fel-
újításához nyújt 1.5 millió forint támogatást
a város a Nagykőrösi Református Egyház-
községnek. Az erről szóló támogatási szer-
ződést február 16-án írták alá Nagytiszteletű
Szabó Gábor lelkészelnök és Dr. Czira
Szabolcs Nagykőrös polgármestere.

38-an adtak vért 
Nagykőrösön 

A PEST MEGYEI VÖRÖSKERESZT 4.sz. Területi
Szervezete véradást szervezett február 24-én
szerdán, az Arany János Kulturális Központban,
melyen Nagy Balázs alpolgármester is részt
vett. A véradások a vészhelyzet ideje alatt, a ko-
rábban megszokott módszerrel, a biztonsági elő-
írások maximális betartásával zajlottak. A vér-
adáson összesen 38 személy vett részt, akik kö-
zül többen is rendszeres véradók.

Madárles a Pálfája erdőben
A NAGYKŐRÖSI PÁLFÁJAI OKTATÓKÖZPONT
fő feladata a környezeti nevelés, természeti
értékek megismertetésének elősegítése. A
kialakult pandémiás helyzetben ennek a fel-
adatnak sem egyszerű eleget tenni, pedig
sok gyermek és még a felnőttek is kedvvel
nézegetik a téli etetőre ér-
kező madarakat, figyelik
meg azok viselkedését, és
igyekeznek beazonosítani
egy-egy új jövevényt. 
A Pálfájai Oktatóközpont
védett részébe ezért he-
lyezett ki madáretetőt a KÖVA-KOM Non-
profit Zrt., benne egy jó képminőséget szol-
gáltató kamerával. Egyelőre a projekt tesz-
telés alatt áll, de hamarosan bepillantást
nyerhetnek az érdeklődők a madárkák min-
dennapi életébe. 
A madáretetőt az alábbi link segítségével lehet
elérni: http://www.kovart.hu/erdeiiskola.php

Csatornafejlesztés 
NAGYKŐRÖSÖN MÁRCIUS MÁSODIK hetében is
számos munkagéppel, több brigád dolgozott a
csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztésén, mely
a most futó városi projektek közül is kiemelke-
dik. Közel fél milliárd forintból újul meg a tele-
pülés legkritikusabb pontjain a hálózat. Az ösz-
szehangolt munkának köszönhetően jó ütemben
halad a fejlesztés, melyet a helyszíneken megte-
kintett dr. Czira Szabolcs polgármester és dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester, egyeztettek az
aktuális munkafolyamatokról. 

Nagykõrös
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204 éve
született 

Arany János
ARANY JÁNOS SZÜ-
LETÉSNAPJÁN, már-
cius 2-án koszorúk-
kal, virágokkal, fő-
hajtással emlékeztek
a költőfejedelemre
Nagykőrösön. 
A Hősök terén álló
Arany János és csa-
ládja szoborkompo-
zíciónál a nap folya-
mán virágokkal, ko-
szorúkkal, szavalattal, énekszóval emlékez-
tek Arany Jánosra. Nagykőrös Város Ön-
kormányzata és a Nagykőrösi Polgármesteri
Hivatal koszorúját Dr. Czira Szabolcs pol-
gármester, Dr. Körtvélyesi Attila alpolgár-
mester és Dr. Nagy Lajos jegyző helyezték

el. A jeles alkalomból került kihelyezésre az
Arany kirakattárlat és a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ erkélyéről reggel
9 órától egészen 15 óráig, minden órában
Arany János szerzeményei, balladái hang-
zottak el. 

Újra teljes pompában a szobrok
ITT A TAVASZ, ELKEZDŐDÖTT A SZOBROK kitakarása
Nagykőrösön is. Szerencsére kemény fagyok és
nagy havazások nélkül úsztuk meg a telet és a szép
tavaszi időben elkezdődött a város köztéri szobrai-
nak kitakarása. Elsőként a Hősök terén álló, az I.
világháborúban elesettek tiszteletére emelt
carrarai márványszobor, a Hősök szobra
„szabadult meg” szakszerű módon a téli vé-
dőtakarótól. – számolt be az Önkormányza-
ti Hírek Nagykőrös.



Nagykőrösi gimisek sikere
AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS Gimnázi-
um, Technikum és Kollégium három tehet-
séges diákja jutott az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen belügyi rendészeti is-
meretek tantárgyból az országos szóbeli dön-
tőbe, az írásbeli forduló eredménye alapján.  
A rendvédelmi, jogi ismeretek emelt szintű
tudását számon kérő versenyen az ország 20
legjobb versenyzője közül Godó Zsófia
XVII., Karikó Zsolt XVIII., Ormai Márton
VI. helyezést ért el. Ezzel 50, illetve 100
többletpontot is szereztek a szakirányú egye-
temi felvételin. A komoly felkészülési mun-
kát segítők: Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis
Tímea, Kishalmi Tibor, Szabó László, Sze-
lei László voltak.

Összefogás Nagykőrösön
A SZÜLŐK ÉS JÁTÉKOSOK KÖZÖSSÉGI össze-
fogásával újítja fel a Honfoglalók Rugby
Club az ifjúsági sporttelep öltözőit és az
épület közvetlen környezetét. – erről a sport-
klub tájékoztatta a közvéleményt. „Az álta-
lunk bérelt öreg öltözőépület már nem felel
meg a mai kor követelményeinek. Ilyen felté-
telek mellett sok potenciális sportolót veszí-
tünk el, nem tudunk (hazai és külföldi) ven-
dégeket fogadni és cudar körülmények kö-
zött vagyunk kénytelenek felkészülni a baj-
nokságokra. Szeretnénk nyomatékosítani,
hogy a felújítás a mi érdekünk és közös sike-
rünk, nem pedig más hibája!” – írta a klub
vezetősége, és külön köszönetet mondanak a
szülőknek, játékosoknak, szurkolóknak, tá-

mogatóknak az anyagi feltételek biztosításá-
ban nyújtott segítségükért. A beruházásra
adományokat gyűjtenek március 15-31-ig,
melyet a szervezet részére történő utalással
lehet megtenni. 
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> Fogágybetegségek kezelése
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
> Fogsorok készítése
> Implantológia
> Fogsebészet
> Fémmentes fogpótlások 
zirkonkerámiából rövid határidõvel

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

Dr. Dombi Ábel,
Dr. Makai-Magoss Ágnes

INNOVATÍV 
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

Kövess minket a Facebookon 
és Instagramon is!

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

dombidentalcegled@gmail.com, 
www.dombi-dental.hu
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Ceglédre hozzák 
a fővárosi betegeket

MÚLT KEDDTŐL AZ INTÉZKEDÉS visszavo-
násáig 15 intézmény, akár Cegléden vagy
Vácon is köteles fogadni a fővárosi és a Pest
megyei belgyógyászati betegeket. – írta meg
a Klubrádió híroldala. Mint beszámoltunk
róla, Cegléden is erősödik a járvány, de a
ceglédi kórházban egyelőre még csak az
egyharmada foglalt a koronavírusos betegek
számára elkülönített ágyszámnak. Már olyan
nagy a fővárosi és a Pest megyei kórházak
belgyógyászatainak a leterheltsége, hogy az
országos tiszti főorvos felfüggesztette a te-
rületi ellátási kötelezettséget. Ez azt jelenti,
hogy a mentősöknek oda kell vinniük a be-
teget, ahol éppen van hely, írta meg a Nép-
szava egy hozzájuk került dokumentum
alapján. A dokumentum szerint keddtől az
intézkedés visszavonásáig 15 intézmény –
köztük a ceglédi is – köteles fogadni a fővá-
rosi és a Pest-megyei belgyógyászati bete-
geket. A szabad kórházi ágyak megtalálása
pedig a mentősök feladata lesz.

Újra lezárás: épül a 
kerékpársáv a felüljárón

MÁRCIUS MÁSODIK FELÉBEN MEGKEZDIK a
Jászberényi úti felüljárón a kerékpársávok
kialakítását. A munkálatok alatt a közleke-
dőknek részleges lezárással kell számolniuk:
a városból kifelé zavartalan lesz a közleke-
dés, viszont Ceglédet csak kerülővel lehet
majd megközelíteni. – erről dr. Csáky András
polgármester írt a közösségi oldalán.
„Korábban a kivitelezők azt tervezték, hogy
félsávos útlezárás mellett, jelzőlámpával,
váltakozó irányba biztosítják a forgalmat a
felüljárón. Most azonban a szakemberek ja-
vaslatára úgy módosul a forgalom, hogy a
városból kifelé folyamatos lesz a közleke-
dés, a várost azonban, ahogy múlt év ősz-
szel, kerülővel lehet csak megközelíteni, az
Ipartelepi út-Külső Kátai út irányába, illet-
ve a Budai út felől. A gyalogosok és kerék-
párosok az építkezés alatt zavartalanul
használhatják a felüljárót. A felújítással já-
ró forgalomkorlátozás alatt kérem megér-
tésüket és türelmüket.”  

Hírek a múzeumból
MI TÖRTÉNIK A KOSSUTH MÚZEUMBAN, ha
nincsenek nyitva a kiállítások? – tette fel egy
bejegyzésben a kérdést a kiállítóhely közös-
ségi oldala, ahol fényképekkel mutatják be,
milyen munkákat végeznek a múzeum mun-
katársai a jelenlegi helyzetben, mintegy be-
pillantást engedve a kulisszák mögé.
„Kétségtelen, hogy a múzeumok tevékeny-
ségének leglátványosabb eleme a kiállítás.
Látványos, de nem az egyetlen, hiszen a
gyűjtés és a nyilvántartás is hozzátartozik a

Cegléd
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működési engedélyhez, sőt ez utóbbiak nél-
kül a kiállítás sem jöhetne létre... A járvány
miatt a kiállításaink jelenleg zárva vannak;
sajnos, a legfrissebb hírek szerint március
15-éig ez így is marad. Február utolsó he-
tét ezért a Kossuth Múzeum „Tükör
valék...” című állandó kiállításának „fel-
frissítésére” használtuk fel. A múzeum va-
lamennyi munkatársa – Bartúcz Jánosné,
Dávid Zoltánné, Gyura Sándor, Hetényi
László, Kisfaludi István, Mala Enikő, Nyíri
Konrád, Reznák Erzsébet, Zakar József –
részt vesz nagytakarításban.” – számolt be
a kiállítóhely.

Ez történt Cegléden 
2020-ban

TÖBB MINT EGY ÉVTIZEDES HAGYOMÁNY,
hogy a Magyar Sajtó Napja alkalmából,
március 14-én – a ceglédi városi ünnepség-
sorozat egyik programelemeként – kiállítás
nyílik Kisfaludi István fotóriporter elmúlt

évi sajtófotóiból. A tárlatnak a Kossuth
Múzeum adott eddig helyet. A szervező
Kossuth Művelődési Központ munkatársai
Kisfaludi Istvánnal közösen úgy döntöttek,
hogy bár 2020-ban – a járvány miatt – jóval
kevesebb rendezvény valósulhatott meg,
mégis a hagyományt folytatják, de rendha-
gyó módon.
Március 9-től három ütemben, háromszor 10
tablón teszik közkinccsé az „Ez történt
Cegléden. 2020” című tárlat anyagát a Sza-
badság téren található egykori CIB Bank ki-
rakatában. Ezzel folytatva a fél éve működő
kirakatkiállítások sorát. A tablók szövegezé-
sében Reznák Erzsébet múzeum igazgató és
a KMK szervezői, a fotók válogatásában,
összeállításában Kisfaludi István fotóripor-
ter vett részt. Kisfaludi István sajtófotói mel-
lett, megtekinthetőek lesznek majd a
Kossuth Művelődési Központ munkatársai
által megörökített emlékezetes pillanatok is.
A hetente megújuló kirakatkiállítás március
30-ig tekinthető meg. 

Ösztöndíjat nyertek 
a gimnazisták  

A NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT „Minősí-
tett Tehetséggondozó Műhelyek hálózatának
támogatása és fejlesztése” projektjének ke-
retében a Közép-Magyarország régióban
működő 8 Minősített Tehetséggondozó Mű-
hely 64 kiemelten tehetséges tanulója nyert
ösztöndíj-támogatást. A ceglédi Kossuth
Lajos Gimnázium 7 tanulója is az ösztöndí-
jasok között van.

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázi-
um több tehetséges diákja – Csányi
Anna (12. d), Hrubi Mátyás (11. a),
Kiss Balázs (7. d), Nándori Judit
(12. c), Sasvári Angelika (11. d), Ta-
kács Dávid (12. d), Tar Zsuzsanna
(10. a) – is elnyerte az anyagi támo-
gatással járó ösztöndíjat. Az ösztön-
díj 50 ezer és 150 ezer forint közötti
összeget jelent, amit a diákok tandíj
finanszírozására vagy akár tárgyi
eszközök, tan- és szakkönyvek vá-
sárlására is fordíthatnak.



Adásban a Ceglédi 
Dobmúzeum

A MAGYAR TELEVÍZIÓ M5 KULTURÁLIS
csatornája felvételeket készített a ceglédi
Dobmúzeumban, amelyben Kármán Sándor
alapítóval Koltai Bori beszélgetett. Az adás
február 26-án volt látható a csatorna Libretto
című műsorában.  

Nőnapi meglepetés 
a kórháznál

NAGY NIKOLETTA A RENESZÁNSZ virágbolt
tulajdonosa osztotta meg egy március 7-én
este készült nőnapi meglepetés – összefo-
gásról, önzetlen szeretetről szóló – történe-
tét a közösségi oldalán. „Bejött, hozzám ma
egy kedves hölgy, elmondta, ma megkapta a
kórházunkban a védőoltást és kifele jövet,
látván az üresen álló virágtartókat, eszébe
jutott egy szívmelengető gondolat. Megkér-
dezte: van-e még tavaszt hívogató primu-
lám. Összeválogatta ezeket a gyönyörűsé-
geket és visszaindult a kórházba! Jelentem,
én csak az ültetésben segédkeztem! Szóval

az érdem nem az enyém! Igen, itt vannak a
csodák! Holnap ezek a virágok fogják várni
ezeket a csodálatos nőket, akik megpróbál-
nak egyszerre anyák lenni, feleségek, gyer-
mekek, segítők, gyógyítók és már megtanul-
tak befelé sírni. Remélem megcsodáljátok a
hölgy kedvességét és egy mosollyal arcoto-
kon kezditek a napot, vagy éppen fáradtan
hazafelé, viszitek magatokkal ezeknek a
szépségeknek az illatát.” 

Képek kávéval festve
KÜLÖNLEGES KÉPEK LÁTHATÓK a Szabad-
ság téren a Hazai Pékség galériájában: Tóth
Mariann kávéval festett alkotásai láthatók
Ceglédről és a boltról. Tóth Mariann
(Artary) a képzőművészeti egyetemen vég-
zett tervezőgrafikus-művész. Önálló alkotói
tevékenységén kívül többek között Cegléden
a Patkós Irma házban, a Fiatal Alkotók Mű-
helyében (FIAM) is volt művésztanár. 

A kortárs alkotó egy képsorozata most a
Szabadság Téren lévő Hazai Pékség Galéri-
ájában tekinthető meg. Sajnos a jelenlegi
járványhelyzet eddig nem tette lehetővé a
megnyitást, de a boltba betérők megcsodál-
hatják a képeket. 
Karácsony idején több időt tudott Cegléden
a szerettei körében eltölteni a művész. Eb-
ben az időben született meg egy újabb, ká-
véval készült alkotása Ceglédről és a boltról.
Ahogy Mariann mondja, „jó hosszú kávé-
szünetet tartott itthon”. Hamarosan még
több lehetősége lesz Cegléden alkotni, mert
ugyan egyelőre külföldön él, de rövidesen
hazaköltözik szülővárosába. 
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Képviselői látogatás 
FÖLDI LÁSZLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Újszilváson egyeztetett a folyamatban lévő
beruházásokról dr. Petrányi Csaba polgár-
mesterrel. A képviselő elmondta: évek óta
töretlen Újszilvás fejlődése és több folya-
matban lévő beruházáshoz nyert el a telepü-
lés állami támogatást. 
„Elindult a Belügyminisztérium támogatá-
sával létesült gyümölcsfeldolgozó üzem
próbaüzeme, melynek célja a munkahelyte-
remtésen túl, hogy az önkormányzati gyü-
mölcsösökből származó gyümölcs, hozzá-
adott értékkel történő feldolgozása, értéke-
sítése a helyi lakosságnak. Az óvoda terüle-
tére, egy kétcsoportos, új bölcsőde építésé-
re nyert forrást a település, a beruházás ha-
marosan elkezdődik. Az Újszilvási Tan- és
Sportuszoda létesítése utolsó fázisához ér-
kezett, hamarosan birtokba veheti a lakos-
ság a létesítményt. A központi sportépület
kibővítése zajlik, ahol egy olyan tornaszoba
kerül kialakításra, mely egyrészt fal lab da -
pályaként, másrészt gimnasztikai jellegű
sport, aerobic és egyéb tánctevékenységek
végzésére alkalmas.
A Magyar Falu Program keretében több be-
ruházás is folyamatban van: indul az Abonyi
út mentén jelenleg meglévő, mintegy 3,5 ki-
lométeres kerékpárút szakasz felújítása,
szintén hamarosan elkezdődik az 1,6 km-es
új kerékpárút kivitelezése is Tápiószele-Új-

szilvás-Abony összekötő út újszilvási köz-
igazgatási területén, valamint az Ady Endre
úton egy kisebb jellegű játszótér is meg-
épül.” – számolt be a képviselő.

Próbaüzemmódban a
gyümölcsfeldolgozó

ÚJSZILVÁS ÖNKORMÁNYZATA a Belügymi-
nisztérium támogatásával gyümölcsfeldolgo-
zó üzemet épített, melynek használatbavételi
és tevékenységi engedélyeztetése a napokban
megtörtént. A beruházás fő célja azt volt,
hogy az önkormányzati gyümölcsösökből
származó gyümölcsöt feldolgozzák, értékesít-
sék, amellyel a közkonyhát is el tudják látni
egészséges gyümölcslevekkel, illetve a helyi-
ek és térségben lakók számára forgalmazzák
is azokat kedvező áron. Az üzem működésé-
vel emellett újabb munkahelyek is létesülnek. 
„A napokban folyik a feldolgozó próbaüzeme,
ahol a korszerű, nagyrészt automatizált gépe-
zettel elvégezhető a gyümölcsök mosása, da-
rálása, préselése, pasztörizálása és a gyü-
mölcslevek üvegekbe, valamint légmentesen
zárt, 3-5-10 literes zacskókba (bag-in-boxba)
való kimérése is. A végeredmény pedig 100
%-os, tartósítószer- és vegyszermentes zöld-
ség- és gyümölcslé. Ez egy kísérleti időszak,
amely során megtapasztaljuk a gépek műkö-
dését, teljesítményét és felkészülünk a munká-
saink által termelt friss zöldségek, gyümöl-
csök fogadására is, hogy kiváló minőségű ter-
mék kerüljön az újszilvási közintézményekbe
és a lakosok asztalára.” – számolt be az ön-
kormányzat közösségi oldala.

Újszilvás
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Jól halad az oltás
A Covid-19 elleni vakcinák beadása jó
ütemben halad Kocséron. Március 9-ig már
135 fő megkapta az első adag vakcinát, és
további 80 fő regisztrált a 60 év feletti la-
kosságból a védőoltás felvételére. Dr. Soós
Annamária háziorvos és Gyarmati Szilvia
asszisztens folyamatosan végzi a regisztrál-
tak kiértesítését, illetve beoltását.

Orvosi szolgálati 
lakás épül

A KEDVEZŐ IDŐJÁRÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN
jó ütemben halad Kocséron a Jókai utcai or-
vosi szolgálati lakás építése. Az alapozást
követően már emelkednek a falak. Az or-
szágban többfelé épülnek hasonló egészség-
ügyi szolgálati lakások, kizárólag az előre
meghatározott típustervek szerint. Az épít-
kezés során számtalan újszerű, környezettu-
datos megoldást fognak alkalmazni (nap-
elem, hőszivattyú, stb.). Az innovatív meg-
oldásokról rendre beszámolunk majd a to-
vábbiakban. Az építkezésen több kocséri al-
vállalkozó is fog dol-
gozni, ez fontos szem-
pont volt a tárgyalása-
im során. – tette közzé
Hriagyel Csaba pol-
gármester.

Gyors 
lámpacsere 

GYAKRAN ÉRI A KÜ-
LÖNBÖZŐ szolgáltató-
kat az a kritika, hogy
lassan, olykor elutasí-
tóan reagálnak a lakos-
sági megkeresésekre,
nem elég érzékenyek
az ügyfelek problémái-

ra. Hadd számoljak be egy kedvező tapaszta-
latról, egy jó példáról. – írta Hriagyel Csaba
polgármester Kocsér közösségi oldalán.
„Február 28-án vasárnap kaptam egy la-
kossági jelzést, hogy a katolikus templom
előtti villanyoszlopon a közvilágítás lámpá-
jának burája megsérült, „hajszálon” lóg le-
felé, élet- és közveszélyes a járókelőkre néz-
ve. Másnap, hétfőn reggel be is jelentettem
az esetet a DÉMÁSZ-nak és rendkívül segí-
tőkész ügyintézőt találtam. Még aznap, hét-
fő délután megjelentek a DÉMÁSZ munka-
társai, és nemcsak a bejelentett lámpatestet
cserélték ki, hanem közvilágítás több égőjét
a Szabadság utcában, a Szent István téren.
Ezúton is köszönöm a szolgáltató készséges
hozzáállását és gyors intézkedését. És báto-
rítom a lakosságot, hogy hasonló közterüle-
ti probléma esetén keressen meg engem vagy
a hivatal dolgozóit, igyekszünk segíteni.” –
zárta írását a polgármester.

Kocsér



Wass Albert 
emlékművet avattak

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PARKJÁBAN február 17-
én – halálának 23. évfordulóján – a veszély-
helyzetre tekintettel szűk körben avattuk fel
Wass Albert emlékművét.
A Himnusz hangjai után Kis Miklós polgár-

mester ismertette az emlékmű történetét. Ki-
emelte, hogy az egerszalóki mészkő – melyen
az erdélyi magyar irodalmár domborműve és
egy tőle származó idézet látható –, a szállítás,
az emlékmű felállítása, a dombormű és a táb-
la felhelyezése is felajánlás, illetve baráti
jószándékú támogatás Wass Albert irodalmi
munkásságát tisztelő és szerető magánembe-
rek részéről. Így a nyársapáti önkormányzatot
nem terhelte semmilyen költség az emlékmű
felállítása kapcsán, melyért minden támoga-
tónknak köszönetet mondunk!
Wass Albert: Üzenet haza című versét Mol-

nár Vivien és Kiss
Virág, a Nyársapáti
Mátyás Király Ál-
talános Iskola 7. o.
tanulója mondta el.
Köszöntőt mondott
Földi László ország-
gyűlési képviselő,
majd polgármester
úrral együtt leleplez-
ték és koszorút he-
lyeztek el az emlék-
mű talapzatán.

NAGYNÉ
KOVÁCS ÉVA
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Nyársapát

MEGKEZDŐDÖTT NYÁRSAPÁT KERÉKPÁRÚT
építési és felújítási projektje. Első lépésként
a 02/2 helyrajziszámon található, 2000-ben
épült, 692 méter hosszú kerékpárút felújítá-
sa valósul meg, a 441-es úttól a sorompóig.
A jelenleg 1,5 méter széles kerékpárutat
2,25 méterre szélesítik és újraaszfaltozzák.  

MÁR ÁLL A BÖLCSŐDE FALA, kész a beton-
koszorú, és lassan kész a tetőszerkezet is.  



Mini bölcsőde 
ELKEZDŐDÖTT A KÉT CSOPORTOS mini böl-
csőde építése Csemőben, pontosabban a
bontási munkálatok indultak el a régi vasút-
állomás épületében, hogy aztán építeni le-
hessen. – számolt be közösségi oldalán a
csemői önkormányzat. 
A fejlesztéssel az utolsó önkormányzati tulaj-
donú épület is felújításra, sőt bővítésre kerül.

A régi épületben a kiszolgáló helyiségek (elő-
tér, öltöző, iroda) fértek el, két csoportszoba
és köztük egy szociális blokk az új épület-
részben kap majd helyet. Az építési munkála-
tok a tervek szerint októberre elkészülhetnek,
aztán az udvari környezet, a kerítés és a par-
kolók kialakítása történik még az idei évben.

Megújult rendelő 
MÁR CSAK NÉHÁNY HÉT ÉS ELKÉSZÜL a
csemői egészségház. „Megkapta a végső
színezést a központi orvosi rendelő gyer-
mekorvosi épületrészének homlokzata. Fel-
kerültek a feliratok is és az épületvilágítás is
működik. Mielőtt a lábazati rész is „bebar-
nulna”, még kiszélesítjük és újra burkoljuk a
feljáró rámpákat, közben az épület körüli
járda is megújul. Az épület körbe kapott 25
cm-es „kabátot” és emiatt a feljárók beszű-
kültek. Ezt a munkarészt az önkormányzat
végzi. Újra türelmet kell kérnem, az épület-
be bejutás nehezített lesz, március első két
hetében nagyon igyekezni fogunk, hogy min-
dennel elkészüljünk…” – adott tájékoztatást
dr. Lakos Roland polgármester a település
közösségi oldalán.

Csemõ
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Elismerés a dobművésznek
NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15-E alkal-
mából miniszterelnöki előterjesztésre Áder
János köztársasági elnök, kiemelkedő
előadóművészi és zenepedagógusi munkája,
valamint széleskörű kulturális szervezőtevé-

kenysége elismeréseként Bordás József ze-
neszerző, dobművész, zenepedagógus, a
Rajkó-Talentum Szakgimnázium dobtan -
szakának vezetője részére Magyar Arany Ér-
demkereszt állami kitüntetést adományozott
2021. március 15-én. 
Bordás József már évek óta Nagykőrösön

valósítja meg az országo-
san népszerű és ismert
DobMánia Tábort. Estén-
ként az ingyenes Kőrösi
Zenés Esték keretében
sztárfellépők – úgy mint
például Radics Gigi, Ke-
resztes Ildikó, az Animal
Can nibals vagy éppen
Király Viktor, Oláh Ger -
gő – szórakoztatják a lá-
togatókat fantasztikus
hangulat keretében.



Gyomorforgató
körülmények a vágóhídon

A KÖZPONTI VÁGÓHÍDELLENŐRZÉS-soroza-
ton ismét súlyos higiéniai-, valamint élelmi-
szerbiztonsági jogsértéseket tártak fel a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) szakemberei az albertirsai Porció-
ék Kft telephelyén. Az üzemben tapasztaltak
miatt a hatóság azonnali hatállyal felfüg-
gesztette a létesítmény tevékenységét, vala-
mint több mint 12 tonna jelöletlen, nem nyo-
mon követhető élelmiszer tételt vont ki a for-
galomból – számolt be a Nébih honlapján. 
Már az üzem udvari részén akadtak hiá-
nyosságok: a jelöletlen élelmiszerek mellett
olyan jelölt tételeket tartottak itt, melyek
címkéjük szerint 0-6°C közötti hőmérsékle-
ten tárolandók. Az ellenőrök üzem szerte ta-
karítatlanságot és koszt tapasztaltak. A pa-
dozat, a mennyezet, az oldalfal, valamint a
magaspálya az egység több helyiségében
koszos, rozsdás volt, több helyen pergett a
festés. A higiénikus kézmosás feltételei sem
voltak mindenhol adottak. Az eszközfertőt-
lenítők jelentős része nem működött, ugyan-
akkor az üzemelők között akadt, aminek a
hőmérséklet kijelzője rossz volt. A vágóhíd
szennyes övezetében a „pályára emelő” hor-
gokat az egyik kommunális hulladéktároló
kukán helyezték el. A testhasító fűrész fer-
tőtlenítésére használt berendezés belső felü-
lete is rendkívül koszos volt. Ami viszont ki-
fejezetten meglepte az ellenőröket, az az
eszköz belső részében talált használt kesztyű
és két palack bélyegző tinta.

Cigarettával kábítottak el
egy 15 éves fiút

FEBRUÁR 24-ÉN DÉLUTÁN egy kecskeméti
park egyik buszmegállójában egy férfi oda-
lépett egy padon ülő, 15 éves fiúhoz és meg-
kínálta őt egy kábító hatású cigarettával. A
kamasz elfogadta a cigit, amit közösen szív-
tak el. A fiú rosszul lett és öntudatlan álla-
potba került. Ekkor a férfi ellopta a telefon-
ját, fülhallgatóját és powerbank-ját, összesen
25 ezer forint értékben. A kecskeméti rend-
őrök kamerafelvételek alapján keresték a
mint kiderült ceglédi elkövetőt. Március 2-
án a kecskeméti és ceglédi rendőrök együtt-
működésének köszönhetően elfogták a tá-
madót. Lefoglalták a telefont és a fülhallga-
tót, így a kár egy része megtérült.
A nyomozás során kiderült, a férfi kábító-
szert fogyasztott, mielőtt elkapták, ezért őri-
zetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki
kifosztás és kábítószer birtoklás miatt.
Március 4-én szökés és elrejtőzés, valamint
bizonyítás veszélyeztetése miatt elrendelték
a férfi letartóztatását. Forrás: Police.hu

Fát hordtak 
a nagykőrösi rendőrök

EGY MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT asszony
február 13-án telefonált a Nagykőrösi Rend-
őrkapitányságra, attól tartott, nem lesz elég
a házban lévő aprított fája, amivel fűteni
tudna, az utánpótlásról önmaga nem tud
gondoskodni.
A járőrök indultak, majd a fáskamrából any-
nyi tüzelőt hordtak be a kerekesszékes nő há-
zába, hogy az bizonyosan elegendő legyen
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legalább a hétvégére. Miután a talicskázással
végeztek arra kérték az asszonyt, ha máskor
is segítségre szorul, bátran és bizalommal
hívja őket, amiben tudnak, segítenek. POLICE.HU

Élettársait kényszerítette
prostitúcióra

VÁDAT EMELT A PEST MEGYEI Főügyészség
azzal a férfival szemben, aki három nőt,
köztük két élettársát is prostitúciós tevé-
kenységre kényszerített leginkább Cegléden
és Nagykőrösön. Az ügyészség 11 év fegy-
házat és 10 év közügyektől eltiltást kért a
többrendbeli emberkereskedelemmel vádolt
férfire arra az esetre, ha már az előkészületi
ülésen beismeri a bűnösségét és lemond a
tárgyaláshoz való jogáról is. A kerítéssel és
garázdasággal vádolt társára 1 év 6 hónapot,
és 500 ezres pénzbüntetést kért az ügyészség
beismerés esetére.
Az elkövető 2013 év eleje és 2019 decembere
között több megszakítással élettársi kapcsola-
tot tartott fenn az egyik nővel. Amikor együtt
voltak, akkor rendszeres bántalmazással, illet-
ve fenyegetéssel arra kényszerítette a nőt, hogy
itthon, továbbá Németországban prostitúciós
tevékenységet végezzen. Az abból származó
bevételt a férfi elvette a párjától. A nő többször
is megpróbált végleg megszökni a férfitól, de
az mindig felkutatta és visszakényszerítette
magához. Végül 2019 decemberében sikerült
elmenekülnie és feljelentést tennie. Emellett az
elkövető 2019 őszén az előzővel részben pár-
huzamosan újabb nővel is élettársi kapcsolatot
létesített, aki beleegyezett abba, hogy prostitú-
ciós tevékenységet fog folytatni. A férfi az ab-
ból származó teljes bevételt szintén elvette et-
től a nőtől is és rendszeres bántalmazásokkal
tartotta félelemben őt is. Végül megszökött és
bár az elkövető felkutatta egy segítővel és fe-
nyegetőzött, de nem járt sikerrel. Az elkövető
segítőjeként eljáró férfinak az ügy harmadik
sértettje panaszkodott először a rossz anyagi
helyzetéről. Ezután a férfi felajánlotta, hogy
segíti a nőt abban, hogy prostituáltként dol-
gozzon, ha az abból származó bevételeiből ré-
szesedést ad neki. A férfi összehozta a nőt az
előző két nőt is futtató elkövetővel, aki utána

felügyelte a nő munkáját. Később ezt a harma-
dik nőt is bántalmazta az elkövető, és a nő vé-
gül úgy tudott kiszabadulni a lakásból, hogy
azt mondta a férfinak, meglátogatja a családját,
majd ezt kihasználva, feljelentette az elköve-
tőt. A 2019 decemberi feljelentések nyomán
megindult nyomozás során az elkövetőt végül
letartóztatták. A férfi tagadta a kihallgatása so-
rán, hogy prostitúciós tevékenységre kénysze-
rítette volna az élettársait. 

Forrás: 24.hu – Ügyészség közleménye

Társaságunk a magyar közétkeztetési piacon több mint 10 éve jelen lévő, az ország teljes
területén összesen 32 konyhával rendelkező magyar magántulajdonban lévő vállalat. 

BŐVÜLŐ CSAPATUNKBA KERESÜNK FŐÁLLÁSÚ, ELKÖTELEZETT

PIACFEJLESZTÉSI ASSZISZTENS KOLLÉGÁT
FELADATOK:
• Árajánlatok készítése, tárgyalásokon való aktív részvétel,
• Új ügyfelek felkutatása, piackutatás,
• Meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartás,
• Piacfejlesztési vezető munkájának segítése,
• Megrendelések teljesítésének menedzselése,
• Kapcsolattartás az intézményekkel, megrendelőkkel,
• Termékfejlesztés támogatása,
ELVÁRÁSOK:
• Erős kereskedelmi, értékesítési képesség,
• Kiváló kommunikációs készség, írásban és szóban egyaránt,
• Munkájában precíz, pontos, megbízható,
• Jó szervező- és problémamegoldó képesség,
• Önálló munkavégzésre való képesség,
• Legalább középfokú végzettség
• Számítástechnikai alapvető ismeretek (Word, Excel)
ELŐNYT JELENT:
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• Jogi asszisztensi tapasztalat
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Albertirsa 
MUNKAIDŐ: Napi 8 óra 
AMIT KÍNÁLUNK: 
• Barátságos környezet, közösségi élet
• Kiváló munkakörülmények
• Ingyenes munkahelyi étkezés
• Bejárás támogatása
• Változatos feladatok

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelölésével 
az allas@eatrend.hu email címen lehet.
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Durva gyorshajtás 
Újszilváson

A GYORSHAJTÁS NEM SZÉP DOLOG, pláne
nem az, ha 50 kilométer per órás sebesség
helyett 146 kilométer per órás sebességgel
halad valaki, ráadásul lakott területen. Új-
szilváson a Pest megyei rendőrök be is mér-
ték ezt az autóst, csaknem háromszor gyor-
sabban hajtott, mint amennyivel szabad lett
volna neki közlekedni. A 31 éves sofőrt 300
ezer forintos közigazgatási bírsággal és 8
előéleti ponttal sújtották – derül ki a rendőr-
ség honlapján közzétett hírből.

Közúti balesetek
EGY SZEMÉLY ÉLETÉT VESZTETTE közleke-
dési balesetben Jászberény és Farmos között
a 3117-es számú út 11. kilométerszelvényé-
ben történt balesetben február 26-án 18 óra
körül. A Police.hu által megosztott beszá-
moló szerint, egy személygépkocsi vezetője
közlekedett Jászberény irányából Farmos fe-
lé, amikor előzés közben frontálisan ütkö-
zött egy szemből érkező motorkerékpáros-
sal. A baleset következtében a motorkerék-
pár vezetője a helyszínen életét vesztette.
Farkas Zsolt kollégánk is a helyszínre érke-
zett. Mint megtudta, egy előzésbe kezdő a
Volkswagen Transporter gázolta el a szemből
érkező Simson motorkerékpárt, amit a szür-
kületben nem vett észre. A frontális összeüt-
közés után a motor és az azt vezető férfi az
autó alá szorult és a kisbusz még több 10 mé-
teren át tolta. A vétlen 77 éves jászberényi

férfi súlyos végtag sérülései miatt a helyszí-
nen életét veszítette, és beazonosítása nehéz-
séget okozott, mert az iratai nem voltak nála.
Később egy férfi érkezett a helyszínre, aki az
idős áldozatot édesapjaként azonosította. A
rendőrség teljes útlezárás mellett helyszínelt,
a forgalmat Nagykáta irányába terelték.

Tűzesetek
A CSAPADÉKHIÁNY MIATT EGYRE TÖBBSZÖR
keletkeznek bozóttüzek a térségben. Leg-
utóbb út menti árokban kapott lángra a szá-
raz aljnövényzet vasárnap délben a 4-es fő-
út 24-es kilométerénél, Cegléd közelében. A
tűz közel kettőezer négyzetméteren égett. A
lángokat a ceglédi hivatásos tűzoltók oltot-
ták el, majd vizsgálták át a leégett területet.
Száraz fű, nádas kapott lángra február 26-án
délután a 40-es út 28-as kilométerénél,
Cegléd közelében. A tűzoltók kiérkezésekor
már nagy területen égett az aljnövényzet. A
tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el,
majd vizsgálták át a leégett területet.

Fotó: Farkas Zsolt
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MENET KÖZBEN KIGYULLADT egy személy-
autó február 21-én délután a 40-es út 14-es
kilométerénél, Cegléd közelében. Az autó
egy buszmegállóban állt meg, a tűz veszé-
lyeztette a megállót. A tűzoltók kiérkezése-
kor a gépkocsi már teljes egészében égett, a
benne utazó három ember időben, sérülések
nélkül elhagyta a személyautót. A tüzet a
ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, hűtöt-
ték vissza a felhevült fém alkatrészeket,
majd a jármű átvizsgálását követően meg-
szüntették a forgalmi akadályt.

MENET KÖZBEN KIGYULLADT egy személy-
gépkocsi február 27-én délután az M4-es au-
tóút 61-es kilométerénél, Ceglédbercel kö-
zelében. A tűzoltók kiérkezésekor az autó
már majdnem teljes egészében égett. A gép-
kocsiban ketten utaztak, ők időben elhagy-
ták az égő járművet. A tüzet a ceglédi hiva-
tásos tűzoltók oltották el, hűtötték vissza a
felhevült fém alkatrészeket, majd vizsgálták
át a kiégett gépkocsit.

KIGYULLADT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI márci-
us 5-én délelőtt a 40-es út 29-es kilométeré-
nél, Cegléd közelében. A tűzoltók kiérkezé-
sekor az autó már teljes egészében égett. A
tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el,
majd hűtötték vissza a felhevült fém alkatré-
szeket és vizsgálták át a kiégett járművet.

KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZZAL egybe-
épített melléképület kedden délelőtt

Cegléden, a Harang közben. A tűzoltók ki-
érkezésekor a húsz négyzetméteres épület
már teljes egészében égett, a tűz a főépület-
re nem terjedt át. A lángokat a ceglédi hiva-
tásos tűzoltók oltották el, majd vizsgálták át
a kiégett melléképületet. 

SZIVÁRGOTT EGY GÁZPALACK február 26-án
virradóra Cegléden, a Retek utcában, egy
családi házban. A felgyülemlett gáz belob-
bant. A lobbanás következtében az épület
közfala kidőlt, az egyik főfal megnyílt és ve-
szélyesen megdőlt. A detonáció idejében, a
házban egy ember tartózkodott, aki önerejé-
ből elhagyta az épületet. A ceglédi hivatásos
tűzoltók a házat átvizsgálták, az izzó, pa-
rázsló részeket eloltották, majd biztosították
a helyszínt. Az épület lakhatatlanná vált, az
ott élő ember lakhatása megoldódott. – tájé-
koztatott Csámpai Attila, a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei
szóvivője.

Fotók: PMKI Cegléd http



szakképzési rendszer megújulá-
sának következtében ettől a tan-
évtől a szakképző intézmények-
ben a szakirányú oktatást meg-
előzően ágazati alapoktatás fo-
lyik. A szakképző iskolai tanu-

lók az első évben, a technikumi tanulók az
első két évben vesznek részt az ágazati alap-
oktatásban, amelynek le-
zárásaképpen ágazati
alapvizsgát tesznek.
A felnőttek szakmai okta-
tásában mindez rendsze-
rint az első félévben vagy
az első félévet követően
történik. 
A Ceglédi SZC Unghváry
László Vendég látóipari
Technikum és Szakképző
Iskolában 2021 januárjá-
ban lezajlott az első ága-
zati alapvizsga, amelyen
12 felnőtt cukrász tanu-
lónk vett részt.
Az ágazati alapvizsgát a szakképző intéz-
mény, vagyis az iskola szervezi. A vizsgabi-
zottság a szakképző iskola oktatóiból és a
vizsgabizottság elnökéből áll. A vizsgabi-
zottság elnökét a szakképző intézmény
székhelye szerint illetékes területi gazdasá-
gi kamara delegálja.
A Képzési és Kimeneti Követelmények a
turizmus-vendéglátás ágazatban 4 egyenér-
tékű vizsgarészt ír elő: 
- 2x90 percben termelési feladatokat –

konyhatechnológiai tevékenységet és cuk-
rászati termékkészítést – végeznek a tanu-
lók: 4 megadott étel, illetve 4 cukrászati
termék közül 1-1-et kell elkészíteniük az
előírt adagban.

- Az értékesítési feladatra 60 perc áll ren-
delkezésre – ez idő alatt végzik el a pin-

cérek munkáját: megterítik az asztalt, fel-
szolgálják az ételt és a desszertet, vala-
mint elkészítenek a 4 előírt kevert ital kö-
zül egy alkoholmentes koktélt.

- A vizsga 4. része a vizsgázó által készített
portfólió bemutatása prezentáció kereté-
ben. A portfólió témája az iskola székhe-
lye szerinti régióban megtalálható egy, a

tanuló által választott turisztikai attrakció,
valamint egy szálláshely és szolgáltatása-
inak bemutatása.

Az értékelés százalékos formában történik –
61% feletti teljesítmény esetén sikeres az
ágazati alapvizsga, melynek eredménye
20%-ban számít majd be a végső szakmai
vizsga eredményébe.
A járványügyi okokból elrendelt veszély-
helyzet ellenére nagyon szépen sikerült a
felkészülés – 77 % - 96 % közötti ered-
ményt értek el vizsgázóink. Megjelenésü-
kön, munkavégzésükön, elkészült terméke-
iken, valamint az élményszámba menő,
színvonalas prezentációikon is látszott az
igényesség. Nagyon büszkék vagyunk rá-
juk és további sok sikert kívánunk tanul-
mányaikhoz.            BARANYI TIBOR igazgató

a
Sikeres alapvizsga az Unghváry-ban
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nyiroködéma egy olyan beteg-
ség, amely szüntelenül és megál-
líthatatlanul rosszabbodik. Min-
den kezelés célja, hogy az
ödémaképződést lassítsuk, visz-
szaszorítsuk és az ennek ellenére

is összegyűlő folyadékot az egészséges ke-
ringésű területre tereljük.

Alapos felmérés, az előzmény-leletek érté-
kelését követő nyiroködéma ambulánsan vé-
gezhető komplex terápiás kezelését mindig
szakorvos és képzett terapeuta irányítja,
akik meghatározzák, bemutatják, hogy mely
kezeléseket szükséges alkalmazni.

Viszont, hogy egy aktív kezelési ciklust kö-
vetően a nyirokdrenázs, a megfelelő otthoni
terápia naponta megvalósuljon – a Lifemed
erre is kínál megoldást!

A környéken egyedülálló módon a Lifemed
Diagnosztikai és Rehabilitációs Központ ér-
sebészeti és bőrgyógyászati szakrendelésén
ezeket a személyre szabott, kézi- és gépi eljá-

rásokat, bandázsolást végzi el, mutatja be és
közben segít elsajátítani a legfontosabbakat
Gyura Réka gyógytornász, lymphoterapeuta. 
Segítségével – a passzív, fenntartó terápia
idejére – napi rutinná válik a mindennapokat
keserítő krónikus betegségek ellátása.
E mellett sebek, fekélyek szakszerű, folya-
matos kezelése, rendszeres kötözése is elér-
hető. A Lifemed érsebészeti és bőrgyógyász
szakrendelésén komplex orvosi vizsgálatra,
kezelésre, eszközellátásra van lehetőség:

✔� kötszer felírása
✔� szakszerű kötözés
✔� kézi- és gépi kezelés
✔� drenázs
✔� bandázsolás
✔� folyamatos monitorozás
✔� konzultáció, rövid és hosszú távú célok
meghatározása
✔� tanácsadás
✔� kiegészítő gyógytorna 
✔� kiegészítő terápiás ellátás

Jelentkezzen szakrendeléseinkre a 
+36 30 181 8618-as telefonszámon!

Email: info@lifemed.hu
További információ: lifemed.hu

Komplex nyiroködéma-terápia a
Lifemed szakrendelésein

a
Nyiroködéma-terápia
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gy hattyúpár jelenléte a Gerje
melletti víztározónál, már nem
szokatlan. Valaha gyakori ma-
dár volt az Alföldön, most kezd
újra meghonosodni. Az ivar-
érettséget 2-3 éves korban érik

el. Monogám, a nászidő a téli hónapokra
esik. Ilyenkor szorosan egymás mellé úsz-
nak, és azonos ütemben mozgatják nyaku-
kat. A fejüket oldalra hajtják, meghajolnak,
és a vízbe mártják csőrüket, nemritkán a
partner nyakát átkulcsolva. Párzásra hívás-
ként a tojó laposan elnyújtja nyakát a víz fe-
lett. A hattyú párjához is, költőterületéhez is
hűséges. A saját területéről a hóolvadástól
kezdve elűzi a többi hattyút. A fenyegetést
jelzi a szárnycsapkodás, ha erősen hátrahú-
zott nyakkal gyorsan ráúsznak az ellenfélre,
végül van a megtépés, ami tollvesztéssel és
bőrsérüléssel jár.
Márciustól júniusig költ – reméljük Cegléden
is. A fészket csak a tojó építi, sekély tavak
nádasainak szélén. Ehhez nádszálakat és gyé-
kényt szaggat le, és maga mögé teszi ezeket.
Egy kupacra rakja 6–8 szennyesfehér vagy
szennyes halványzöld tojását. A kotlási idő
34-38 nap; a hím a fészek közelében őrködik.
A fészkét védő hattyú az embert is megtá-
madja: ilyenkor teljes magasságában felágas-

kodik és félelme-
tesen csapkod
szárnyával. 
A félig fészekha-
gyó fiókákat
mindkét szülő ve-
zeti, sőt rendsze-
resen a hátukra is
veszik őket. A kis
bütykös hattyúk
3-4 hónapos ko-
ruktól önállóak,
két vedlés után lesznek fehérek és egyidejű-
leg ivarérettek. Reményeink szerint a nász
utáni nyugalom újabb hattyúkat ad
Ceglédnek… SZABÓ SÁNDOR

e
Ez aztán nem hattyúdal…
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Mintabolt Cegléd, Árpád utca 21.
Nyitva tartás: kedd-péntek 10-18,

szombat: 8-1300

Vasárnap és Hétfő zárva 

Facebook:
Klementcsaladiboraszat

Instagram:
klementborhaz

E-mail:
klementborhazleuzem@gmail.com 

Erősítse immunrendszerét a 

Klément Borház
100%-os szűretlen gyümölcsleveivel!

Megtalálhatja köztük a kedvenceket:

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

Termelői borok széles választékban!
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ilyen célból és ki hozta
létre a Mária Rádió ceg-
lédi adását?
- Az országos lefe dett ségű
Mária Rádió 15 éves az
idén és számos településen

működnek helyi adók. Cegléden 7 éve indul-
tunk, az akkori plébános, Bokros Levente kez-
deményezésére. A ceglédi állomás saját stúdi-
óval rendelkezik, ami nem minden helyi rádió-
ról mondható el. 2014-ben az induláskor a stú-
dió vezetője Ábrahám Anett lett, de egy év után
átadta nekem a koordinációs feladatokat. Öt óra
ceglédi adást készítünk minden nap, amely 16
órától 20 óráig és éjszaka 1 és 2 óra között hall-
gatható az FM 88,3 MHz-en. A többi adásidő-
ben a budapesti stúdió adása hallható a hét
minden napján 0-24 óráig. A Mária Rádió ceg-
lédi adása nemcsak a városban, hanem a tér-
ségben is fogható. Célunk, hogy az evangéliu-
mot elvigyük minden lakásba és minél többen
kapcsolódjanak be az imádságba. Sajnos, sok
vád éri emiatt a rádiót, de mi ezt tudatosan vál-
laljuk be. Azt valljuk, a Mária Rádió az imád-
ság rádiója, a Lélek hangja. Tudjuk, hogy ré-
tegrádió vagyunk, nem is tömegeket akarunk
elérni. Minket a hívők hallgatnak, akik Isten
üzenetét akarják hallani, keresik a lelki békéjü-
ket. A hallgatóság főleg idősekből áll, de a fia-
taloknak is van műsoruk, például a cserkések-
nek, vagy a katolikus iskolának is.

- Ha már a műsoroknál tartunk, miben
másak egy kereskedelmi rádióhoz viszo-
nyítva a Mária Rádió adásai?
- Nem megbántva senkit, de a kereskedelmi
rádiókban a reklám, a zene és sok negatív
hír teszi ki a fő műsoridőt. Mi ezt ellensú-
lyozandó a helyi hírekben is az építő, pozi-
tív hírekre helyezzük a hangsúlyt. Nem csu-
pán vallási témában, de a közéleti hírekben
is, vagy ahogy bemutatjuk a helyi értékeket.
Természetesen jelentős súllyal képviselik
magukat az egyházi hírek, vallási, hitéleti
témájú műsorok, beszélgetések, közvetítjük
a szentmisét, protestáns istentiszteletet is, és
a rádióhallgatók kérésére imádkozunk is.
Felkerülnek a rádió honlapjára egy archí-
vumba az adások, így utólag is visszahall-
gatható egy-egy érdekes műsor.

- Milyen stábbal és anyagi háttérrel dolgo-
zik a rádió?
- A rádió indulásakor nagyon lelkes
önkéntesgárda jött össze, de az évek során
sokan belefáradnak, megváltozik az élet-
helyzetük, műsorok merülnek ki a témájuk-
ból. Jelenleg 20 fő fix stábtagunk van és
nagy szükség van friss ötletekkel jelentkező
önkéntesekre, és az új munkatársakkal
együtt érkező megújulásra. Az, hogy önkén-
tesekből áll a stáb, azt is jelenti, hogy senki

Március elején 7. születésnapját ün-
nepli a ceglédi Mária Rádió. A helyi
adó a hét minden napján sugároz
adást a ceglédi stúdióból a 88,3
MHz-en. A jeles évforduló apropó-
ján Szelényi Péter koordinátorral
beszélgettünk a rádió múltjáról, je-
lenéről és a jövőjéről. 

m

Mária Rádió - az imádság rádiója

Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft. GÁZKA

ZÁNOK MÁRKASZERVIZE

Tel.: 0
6-53/31

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



nem kap fizetést a munkájáért, hanem elhi-
vatottságból dolgozunk, a rádió fenntartását
pedig a hallgatók adományaiból oldjuk meg.
Itt köszönöm meg az önkénteseinknek az
önzetlen munkát, a hallgatóknak pedig, hogy
támogatják a Mária Rádió misszióját, kö-
szönet illeti őket a lelkesítő visszajelzésekért
is, ami nagyon sokat jelent számunkra!
- Milyen céljaik vannak a jövőre?
- Szeretnénk új műsorokat indítani természet-
védelem, sport, mezőgazdasági aktualitások
témájában, ehhez meg kell találnunk azokat a
lelkes embereket, akik szívvel lélekkel venné-
nek részt benne. Távlati célunk a környéken
terjeszkedni, akár helyből közvetített bemutat-
kozó adásokkal jelentkezni, például Abonyból,

Ceglédbercelről, Albertirsáról. Ezévben meg-
valósul a hét év alatt lassan elhasználódó gé-
pek cseréje és a stúdió felújítása is.

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!

Pályázati felhívás
Albertirsai Híradó - felelős szerkesztő

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot ír ki az
Albertirsai Híradó felelős szerkesztői pozíciójának ellátására.

A sikeres pályázat előfeltételei: felsőfokú végzettség, magas szin-
tű számítástechnikai ismeret.
Előnyt jelent: szakmai gyakorlat és hasonló tevékenységi körben sz-
erzett tapasztalat
Feladatellátás időtartama: 2021. április 1. – 2022. december 31.
Díjazás: megegyezés szerint
A pályázatnak tartalmaznia kell: önéletrajzot, szakmai koncepciót,
végzettségeket igazoló okiratok hiteles másolatát és előzetes díjazási
igény megjelölését. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a
bizottsági tagokon és a képviselőkön kívül harmadik személy megis-
merhesse.
A pályázat leadási helye: személyesen az Albertirsai Közös Önkor-
mányzati Hivatal iktatójában, postai úton Albertirsa Város Önkor-
mányzata (2730. Albertirsa, Irsay K. u. 2.) címre
A pályázatot feltüntetendő: „Albertirsai Híradó felelős szerkesztő”
A pályázat leadási határideje: 2021. március  18., személyes
benyújtás esetén: 16:00 óra
Személyes meghallgatás: az időpont egyeztetés alapján kerül
meghatározásra
Elbírálás határideje: 2021. március 31.
Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a pályázó számlaképes.

További információ kérhető az 
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán.

Telefon: 05-53/570-051
E-mail: titkarsag@albertirsa.hu

Albertirsa, 2021. február
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Helyi ételek jóhírét viszi
CEGLÉD IKONIKUSNAK SZÁMÍTÓ ételéből a
csíramáléból készít elegáns desszertet Tóth
Pál séf a TV Paprika és a Spektrum Home
műsorában.
- Több éve misszióm, hogy bemutassam a
szülőhelyem gasztronómiai kincsét, az alföl-
di paraszti konyha édességét, a csíramálét.
Ez egyébként trend is, hogy a séfek a lokális
alapanyagokkal dolgozva, újragondolják a
régi hagyományos recepteket, hogy nem
menjenek veszendőbe – mesélte Tóth Pál,
korábban a köveskáli Kővirág étterem veze-
tő séfje. – Már Jókúti András és Mautner
Zsófi gasztro bloggerek nek is bemutattam az
újragondolt csíramálét, barnasörös keksz-
szel, de vittem a Gourmet fesztiválra is, ott
24 karátos arannyal borítottam a ropogós
elemet. Ha komolyabb megkeresést kapok,

mindig viszem ezt a ceglédi finomságot, ami-
nek receptje egyébként a tavaly év végén
megjelent könyvemben is szerepel. – számolt
be a séf, és hozzátette: a másik ceglédikum
a laska is rendhagyó módon szerepel a re-
pertoárjában, szarvasgombás tojáskrémmel
tálalja az ősi tésztafélét.



Erős emberek 
versenyeztek Cegléden

A CEGLÉDI AQUARELL HOTELBEN rendezték
meg a Közép-Európai Erősember Szervezet
téli ligájának döntőjét. Két kategóriában ösz-
szesen 22 erős ember mérte össze tudását, köz-
tük többen térségünkből érkeztek, az abonyi
Jancsovics Tivadar harmadik helyen végzett.
Jancsovics Tivadar Facebookján is megosz-
totta a hírt: “Vegyes nyomásnál nagy igye-

kezetem és saját hülyeségem végett sikerült
két sérülést is begyűjteni. Összességében
elégedett vagyok mind a négy forduló ered-
ményével. Köszönöm, hogy részese lehet-
tem! Pár nap regeneráció és ezerrel előre az
április 17-ei Profi liga selejtezőre!”
A CESA téli liga összetett bajnoka Juhász Péter
lett, aki a ceglédi fináléban két ponttal múlta
felül első számú riválisát, Molnár Zsoltot. Miu-
tán a záró hétvégén is az élen zárt, így a négy
állomásból harmadjára nem talált legyőzőre.  –
számolt be a Prémium Média hírlevele.
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