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Covid idén tavasszal már egy éve van jelen a
mindennapjainkban. Hogyan értékeli az elmúlt
évet? 
- A világjárvány jelentősen kimozdított minden-
kit a komfortzónájából. Hirtelen, gyorsan és fele-
lősen kellett egy akkor még láthatatlan „ellenség”

elleni védekezést önkormányzati szinten is megszervezni úgy,
hogy fogalmunk sem volt, hogy mi vár ránk. Az a morbid,
hogy egy éve a vírussal kelünk és fekszünk, már sokkal töb-
bet tudunk és már van vakcina is – mégis nagy a bizonytalan-
ság, igazából most sem tudjuk, hogy mi vár ránk…
Azt feltétlen el kell mondanom, hogy jelesre vizsgáztak az el-
múlt egy évben a csemőiek. Nagyon büszke vagyok rájuk, hogy
megértették és elfogadták az intézkedéseket, köztük  >>>
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Címlap

Újratervezés és szolgálat
Lapunkban rendszeresen bemutatjuk a térség tele-
püléseinek életét a polgármesterekkel készült inter-
júkkal. Csemőben a Covid-járvány alatt folyamatos
az újratervezés az önkormányzati munkában, de
számos sikeres projektet tudnak felmutatni az
elmúlt évben is – erről is nyilatkozott lapunknak
dr. Lakos Roland, amint arról is, milyen áldozatok-
kal jár a polgármesteri „szolgálat”.
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számos korlátozást, amiket mindannyiunk
érdekében és nem jókedvünkből kellett
meghoznunk. Ez azért nagyban könnyítette
az önkormányzati feladatellátást.    
Nálunk Csemőben aktív közösségi élet fo-
lyik „békeidőben” – nekem személy szerint
az emberekkel való személyes kapcsolat hi-
ányzik a legjobban. Írnak, hívnak, csetelnek,
emaileznek; de ez nem pótolhatja a szemé-
lyes találkozásokat, a koccintásokat.    

- Milyen fejlesztések zajlottak az elmúlt év-
ben és zajlanak jelenleg Csemőben?
- Ahogy az elmúlt években, úgy az idén is
folyamatosan tudunk túlnyomórészt pályá-
zatokon nyert forrásokból, kisebb részben
saját erőből is fejleszteni. Jelenleg négy
helyszínen folynak munkálatok, a Pénzügy-
minisztériumtól nyert forrásból elkezdődött
a két csoportos mini bölcsőde építése, a Ma-
gyar Falu Program tavalyi fordulójában kap-
tunk támogatást a központi orvosi rendelő
gyermekorvosi épületrészének korszerűsíté-
sére, ami csaknem be is fejeződött, de a jö-
vő hét végére négy új játék is telepítésre ke-
rül az óvoda udvarára. Saját erőből dolgo-
zunk az ökocentrumban egy tanösvény ki-
alakításán, aminek szemléltető eszközökkel
való felszereléséhez LEADER intézkedés
keretében nyertünk támogatást.   
Ehhez tegyük hozzá, hogy nyertes pályáza-
tunk van a polgármesteri hivatal bővítésére
és egy sportpark kialakítására – látható,
hogy nem unatkozunk…
Ha még azt is hozzá vesszük, hogy a sport-

centrum fejlesztésére már beadtuk az idei
évi pályázatunkat és egy külterületi szilárd
burkolatú út (Mikebudai út) részbeni felújí-
tásának anyagát is már csak rögzítenünk
kell, ha megnyílik az erre szolgáló interne-
tes felület – akkor remélhetőleg jövőre sem
fogunk unatkozni…  
- Közismert, hogy polgármesterként az ösz-
szefogás híve, a térségi települések együtt-
működését Ön szerint hogyan lehetne javí-
tani az együtt gondolkodás tekintetében?
- Én vakon hiszek abban, hogy együtt töb-
bek vagyunk! Csak legyen erre lehetősé-
günk és időnk. Főleg ez utóbbi múlik raj-
tunk… És az is, hogy a településeink közöt-
ti jó kapcsolatot együttműködéssé fejlesz-
szük. De nemcsak beszélgetnünk kell a le-
hetőségeket vizsgálva, hanem el is kell in-
dulnunk ezen az úton és a tapasztalat meg
fogja mutatni, hogy életképes lehet-e a föld-
rajzi távolságok mellett a településeinket
összekötő összefogás. 
- Több ciklus óta vezeti Csemőt, milyen ter-
vei vannak még rövid és hosszútávra pol-
gármesterként? 

- Pont a jelenlegi pandémiás időszak az ékes
bizonyítéka annak, hogy nincs értelme hosz-
szútávra tervezni... Megvan ugyan annak a
varázsa, hogy minden nap tartogathat, és
hoz is valami olyan újat, amire előző nap
még csak nem is gondoltál, de én erről a
meglepetéses ébredésről már szívesen le-
mondanék, mert egy éve, szinte naponta új-
ratervezünk…
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Csemő színeiben nyerte meg 2017-ben Petrik Tamás a
Nemzeti Vágtát

Földi László, országgyűlési képviselő látogatásakor nyugtáz-
ta: Megfelelő ütemben zajlanak a beruházások Csemőben!
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Van két olyan projekt még, amiről egyelőre
feltételes módban lehet beszélni, mert bár
van szándék és politikai akarat, de aláírt tá-
mogatói okirat még nincs.   
Az egyik cél az ivóvíz minőség javítását cél-
zó pályázatunk, melynek keretében vezeté-
kes ivóvízvezeték jutna el a zöldhalmi tele-
pülésrészre, a másik prioritás a Csemőt
Cegléddel összekötő kerékpárút. Ezeknek a

fejlesztéseknek a megvalósítására önerőből
nem vagyunk képesek, közel kétmilliárd fo-
rint a két projekt összértéke. 
Az a cél és ezért (is) dolgozom minden nap,
hogy ezek a beruházások megvalósuljanak. 
- Kisebb települések tekintetében a polgár-
mesterhez fordul a lakosság szinte minden
ügyével. Ismert, hogy a közért végzett mun-
kájában mindig nagyon aktív, de ebbe ki is
lehet merülni. Hogyan hat mindez a ma-
gánéletére? Hogy tudja megteremteni az
egyensúlyt a hivatás és magánélet között? 
- Óriási szerencsém van! A szeretteim elfo-
gadták, hogy a munkámmal kelek és fekszem,
mindenben támogatnak engem. Hálás vagyok
nekik, hogy csendben elviselnek, ahogy külön
köszönettel tartozom a kollégáimnak a min-
dennapos partnerségükért. De akkor vagyok
őszinte, ha azt is bevallom, hogy egyre jobban
fáraszt az általam vállalt szolgálat, valószínű-
leg rohamosan öregszem… „Beleálltam” eb-
be a feladatba, teszem a dolgom és ha elértem
a célokat – akkor majd pihenek és eltolom a
hangsúlyt a magánélet elsőbbsége felé.

OPTIC WORLD CEGLÉD • Rákóczi út 2. • +36 53 311 802 • +36 30 637 3526
*A kedvezményes ajánlatokért keresse üzletünket! Visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 
összevonható, készpénzre nem váltható. A változtatás jogát fenntartjuk. További részletek üzleteinkben!

Az éleslátás
nélkülözhetetlen
a biztonságos
vezetéshez!
ZEISS DriveSafe lencsék
akár 20% kedvezménnyel!*

www.opticworld.hu

CEGLÉDWORLD OPTIC  • Rákóczi út 2. • +36 53 311 
t kéres ajánlatokezményedv*A k

áltható.ve nem észpénzronható, kveössz

802  • Rákóczi út 2. • +36 53 311 
ényvonásig érvet! Visszaesse üzletünker

ábbi voTtjuk. enntarjogát fztatás áltov A áltható.

3526637 • +36 30 802 
el nem ezménnyedves, más kény

üzleteinkben!észletek rábbi 

www.opticworld.hu

A település másodszor is megnyerte a „Virágos Ma gyar -
ország” környezetszépítő versenyt
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int korábban arról ír-
tunk: helyben is tapasz-
talható, hogy a brit
vírusmutáció sokkal fer-
tőzőbb és súlyosabb tü-
neteket produkál, mint

az eredeti és eltolódott a fiatalabb korosztály
irányába a megbetegedések aránya. 
A városban terjedt a hír arról, hogy két 20
év körüli fiatal is elhunyt Cegléden korona-
vírusban, de ez, kórházi információnk sze-
rint nem igaz. 
A ceglédi kórházban az eddigi két Covid-osz-

tály mellett a fenntartó engedélyezte az Ápo-
lási osztály átszervezését is Covid-osztállyá.
Cseppet sem egyszerű az osztály átalakítása,
a kisebb problémát jelentette a betegek elhe-
lyezésének megoldása: a 47 fő ápoltat a nagy-
kőrösi kórház rehabilitációs osztályára szállí-
tották át. Az eddigi személyzet azonban nem
elegendő az aktív betegek ellátására, így más
osztályokról szerveznek át orvosokat, ápoló-
kat a koronavírusos betegek ellátására. 

Ezen kívül önkéntes egészségügyi személy-
zetet is várnak a ceglédi kórházba. Ezt az in-
tézmény közösségi oldalán is közzétették:
várják többek között azokat az egészségügyi
szakembereket, ahol a betegforgalom a jár-
vány miatt lecsökkent, azokat, akik nem
közfinanszírozott szolgáltatónál dolgoznak,
vagy az egészségügyi pályát elhagyókat, a
közép és felsőfokú egészségügyi képzésben
részvevőket, rezidenseket, szakorvos-jelölte-
ket, orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhall-
gatókat, egészségügyi OKJ-képzések hallga-
tóit – egyszóval mindenkit, aki a betegellá-
tásban szakmai ismereteivel segíteni tud. 
Közben gőzerővel zajlanak az oltások a kór-
házi oltópontokon is: van olyan nap, amikor
1000 oltást adtak be a kórház munkatársai.
Minden eddiginél nagyobb terhelés alatt van
az intézmény, mert a húsvéti hosszú hétvége

Közel van a teltházhoz a ceglédi Toldy
Ferenc Kórház: a Covid-betegek ellátá-
sára meghatározott, csaknem 300 fős
ágyszám lassan betelik, ahogyan a léle-
geztetett betegek száma is eléri lassan
a maximumot, miután a járvány har-
madik hullámában tömegessé váltak a
súlyos megbetegedések. Az is elmond-
ható azonban, hogy most már nem
emelkedik drasztikusan, inkább stagnál
az új Covid-betegek száma, a jelentke-
ző új betegek azonban súlyosabb tüne-
tekkel küzdenek, közben gőzerővel zaj-
lanak az oltások a kórházi oltópontokon.

Oltási kampány a kórházban
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alatt közel 4000 oltást adtak be, 4 oltóhelyen.
Oltóanyag úgy tűnik most már van, de a szer-
vezési feladatok kemény próbatételt jelente-
nek az egészségügyi intézményeknek. 
A húsvéti hétvégétől tehát, zajlik a pedagó-
gusok oltási kampánya, a lakossági és a má-
sodik körös oltások is. A kismamák viszont
az új protokoll szerint a háziorvosuktól kap-
ják meg a vakcinát.
Változás történt az oltásszervezésben azzal,
hogy március 30-ával az oltási kampányt köz-
pontilag szervező NEAK (Nemzeti Egészség-
biztosítási Alapkezelő) eljuttatta a háziorvos-
okhoz az összes regisztrált nevét, igy a házi-
orvosokra bízták az oltási sorrend, a kockáza-
ti csoportokat felállítását, a kor és egészség-
ügyi állapot, krónikus betegség  vagyis a ve-
szélyeztetettség sorrendjében. Így a követke-
ző néhány hétben várhatják az oltási értesítőt
az eddig sorra még nem került regisztráltak.

Adományozzunk a 
járvány frontvonalába!

LAPUNK TÖBBSZÖR HÍRT ADOTT ARRÓL,
hogy a Covid-járvány alatt különösen leter-
helt ceglédi kórház egészségügyi dolgozói-
nak és betegeknek különböző szervezetek és
személyek adományokat adtak át. A korona-
vírus járvány harmadik hullámában a Toldy
Ferenc kórházban több osztályon ápolnak
súlyos Covid-os betegeket, emellett több ol-
tóponton zajlanak az oltások is. 
Az „Ez az a nap!” országos keresztény moz-
galom felhívására a ceglédi Közösségben Is-
tennel gyülekezet nevében Krizsán Ervin a
közösség tagjai által adományozott tartós
élelmiszereket – kávé, tea, sütemények –
adott át a ceglédi Toldy Ferenc Kórház azon
dolgozói részére, akik a húsvéti hétvégén is a
kampányoltásokat végezték. Az adományo-
zást Klément György helyi vállalkozó is tá-
mogatta, aki 100 liter Cegléd Zamata rostos
üdítővel járult hozzá a kezdeményezéshez.
Revuczky Katalin és barátai Albertirsáról
szintén rendszeresen támogatják a kórházat
adományokkal, felajánlásokkal.
Az egészségügyi dolgozók több mint egy
éve küzdenek a járvány frontvonalában és

minden apró biztatásnak, figyelmes gesztus-
nak nagyon örülnek. A Toldy Ferenc kórház
örömmel fogad élelmiszer adományokat,
amelyeket szétoszt a betegosztályokon a
dolgozóknak. Jelezni az adományozási szán-
dékot legalább egy nappal előre, a kórház
elérhetőségein lehet, legegyszerűbben
emailben igazgatas@toldykorhaz.hu címen.

Kulturális dolgozók 
a kórházban  

HAT KULTURÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ ceg-
lédi végez önkéntes munkát a Toldy Ferenc
kórház beléptetési pontján. A négy művelő-
dési házi és két könyvtári dolgozó a kulturá-
lis szféra szolidaritási akciója keretében
önkénteskedik és segíti az adminisztrációt. A
ceglédi Kossuth Művelődési központ már
ősszel is segítette a járvány során a kórházat:
akkor faházukat bocsátották az intézmény
rendelkezésére, amelyet a betegek részére ru-
hacserére, csomagátadásra használtak.

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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A koronavírus 
járvány hősei 

ADOMÁNYOKAT ÉS EGY GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT
alkotásait is átadták a Tápió 15 Alapítvány
nevében a COVID osztályokon dolgozók ré-

szére a ceglédi Toldy Ferenc kórházban. 
„A Koronavírus hősei” című rajzpályázaton
résztvevők alkotásait a Kórház aulájában ki-
állítottunk és ott valamennyi dolgozó számá-
ra megtekinthetővé tettük. Köszönet a gyer-
mekeknek! Igazán elgondolkodtató rajzokat
készítettek. – írta a kórház közösségi oldala.

Segítünk, hogy 
segíthessen!

KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSSAL FEJEZI KI
nagyrabecsülését és segíti az egészségügyi
dolgozók munkáját a ceglédi Zakar és Társa
Kft. Ingyenesen biztosítják az érintésmentes
hozom-viszem szolgáltatást az orvosoknak,
mentősöknek, műtősöknek, ápolóknak és
más egészségügyi dolgozóknak. 
„Az ‘érintésmentes hozom-viszem’ szolgál-
tatás lényege, hogy kollégánk az Ön által
megadott címről felveszi szervizre, vizsgára
vagy javításra váró gépjárművét, majd a
megrendelt és elvégzett munkafolyamat vé-
geztével a visszaviszi azt a megadott címre.
Kollégánk a teljes szolgáltatás alatt maszkot
és kesztyűt visel, autójában kormány– váltó-
és ülésvédő fóliát használ és járműve speci-
ális biztosítási védelem alatt áll. Annak ér-
dekében, hogy Ön zavartalanul végezhesse
munkáját és megkönnyítsük mindennapjait,

számos szolgáltatásban tudunk hatékony se-
gítséget nyújtani. A Zakar és Társa Kft, mint
autókereskedő és szervizpartner e szerény
módon tud hozzájárulni a járványügyi hely-
zet okozta nehézségek enyhítéséhez. Ezúton
is szeretnénk kifejezni hálánkat és köszöne-
tünket azért az emberfeletti munkáért, amit
e rendkívüli helyzetben Ön, mint egészség-
ügyi dolgozó tesz a mindennapokban!” – ír-
ta a cég felhívásában a közösségi oldalán.
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JOGOSÍTVÁNY! 
Kezdd el velünk a KRESZ tanfolyamot!

B kategóriás internetes tanfolyam előnyei:
- tanulhatsz saját időbeosztásod szerint

- nem tart fel, de nem is siettet senki
- 180 nap/75 órás tananyaghozzáférés

Prémium Plusz tanfolyamot is választhatsz:
- tanulj interneten kislétszámú tanulócsoportban

- konzultációs foglalkozás modulonként
- vizsgafelkészítő alkalmak

Beiratkozás teljeskörű elektronikus ügyintézéssel:
csak írj egy emailt morvay.autosiskola@gmail.com címre

Személyes tájékoztatás, érdeklődés irodánkban: 
MORVAY Autósiskola Cegléd, Rákóczi út 13.

Nyitvatartás: minden hétköznap 10-13 és 14-17 óra között.
Telefon: 06-30-597-7478

Fnysz: B/2020/1600  B kat elm:65,52%  B kat gyak: 67,35%  ÁKÓ:136,24%  VSM: KK: 264.600

Ha jogsi kell, mondd csak ki:

Autósiskola MORVAY

Prémium Plusz



osóczi László, az Inno-
vációs és Technológiai
Minisztérium közleke-
déspolitikáért felelős ál-
lamtitkára elmondta:
„2021-ben összesen

több mint ezer kilométernyi útszakaszon kez-
dődhetnek meg a felújítási munkák. Ha a to-
vábbi előkészületekkel a tervezett tempóban
haladunk, az idei beruházások összértéke
akár meg is haladhatja a 300 milliárd forin-
tot.” Szilvai József Attila, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója kiemelte: „A
tavalyhoz képest közel megkétszereződő
mennyiségű teljes körű felújítás számos tér-
ség úthálózatán érezhető javulást hoz. A leg-
több beavatkozási igény a mellékúthálóza-
ton jelentkezik, ennek megfelelően a projek-

tek döntő része idén is alsóbbrendű szaka-
szok állapotát rendezi tartósan.”
A Dél-Pest megyében érintett útszakaszok kö-
zül a 4601-es jelű Budapest-Tiszakécske össze-
kötő út 86+770 és 89+900 kilométerszelvények
közötti szakaszának felújítását március 17-én
kezdték meg. Az alábbi szakaszok felújításának
előkészítése pedig folyamatban van:
- 4601-es Budapest-Tiszakécske összekötő

úton Kocsér térségében a 81+750 és 85+200
kilométerszelvények közötti, a 85+200 és
86+770 szelvények közötti és a 91+660-
95+058 szelvények közötti szakasz;  

- 4601-es Budapest-Tiszakécske összekötő
úton Nagykőrös térségében a 63+585 és
76+600 szelvények közötti 11,8 kilométe-
res szakasz;

- 4608-as jelű Cegléd-Lajosmizse összekö-
tő úton Csemő térségében a 14+5115 és
30+114 szelvények közötti közel 11 kilo-
méteres szakasz –

tájékoztatta lapunkat Pécsi Norbert Sándor,
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommuni-
kációs osztályának vezetője.

Márciustól az időjárás jobbra fordul -
tával újra visszatérnek a közutakra a ki-
vitelezők munkagépei. A tavasszal tö-
megesen meginduló útfelújítások az év
végéig összesen több mint ezer kilo-
méteren tehetik kényelmesebbé és biz-
tonságosabbá az autózást, buszozást.
Dél-Pest megyében Ceg léd-Abony-
Nagykőrös térségében is több útsza-
kasz érintett.

m

Közútfelújítások a térségben

10

Hírek

A Magyar Falu Program keretében megújul a Kocsér
Nagykőrös közötti út legkritikusabb szakasza. Jó ütemben
halad a kivitelezés, hamarosan jó minőségű úton közleked-
hetnek az itt élők. Földi László országgyűlési képviselő a
helyszínen tekintette meg a felújítási munkálatokat.
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Négysávos lesz az 
út Kecskemétre

A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ ZRT.
oldalán jelent meg a hír arról, kiírták az
ajánlati felhívást a Kecskemétet és Nagykő-
röst összekötő út fejlesztésére. A beruházást
többek közt az indokolja, hogy a kecskemé-
ti nagyberuházások – közöttük főleg a
Mercedes-gyár – miatt az utóbbi években
alaposan megnőtt a Kecskemét és Nagykő-
rös között ingázók száma.
A kiírás szerint a 441-es főútnak a 445-ös
kecskeméti északi elkerülő, illetve a nagy-
kőrösi Téglagyári utca közötti szakaszán a
meglévő 2×1 sávos kialakítású burkolatot
megerősítik mintegy 7,29 km hosszban.
Fontos része a beruházásnak, hogy mintegy
2,79 km hosszban a meglévő 2×1 sávos ki-
alakítású burkolatot 2×2 sávosra bővítik.
Korábbi sajtóhírek szerint a négysávosítás a
Katonatelep Nagykőrös felé eső végétől egé-
szen az északi elkerülőig (a Metro áruháznál

lévő csomópontig) valósul meg. Az útfej-
lesztéssel párhuzamosan kerékpárutakat is
kialakítanak.

Folytatódik a ceglédi 
vasútvonal felújítása

TOVÁBB FOLYTATÓDIK A CEGLÉDI vasútvo-
nal felújítása. Április 6-tól a Vecsés-Üllő-
Monor szakaszon kezdődnek a munkálatok,
és várhatóan ősz végéig tartanak.
Egyes vonatok eltérő megállási renddel vagy
nem teljes útvonalukon közlekednek, illetve
teljes útvonalon szünetel a közlekedésük a
Budapest–Cegléd–Szolnok (100a) vasútvo-
nalon közlekedő járatoknak – közölte a
MÁV. A főváros agglomerációjának legna-
gyobb forgalmú pályája naponta több mint
210 személyszállító és 50 tehervonat közle-
kedik, évente pedig több mint 11 millióan
veszik igénybe. Kapacitásának és a vonatok
menetrendszerűségének javítását a vasúttár-
saság kiemelten kezeli. Forrás: Origo 
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Emlékfák: virágzó 
magnóliák

ÁPRILIS 8-ÁN DÉLUTÁN A JÁRVÁNYÜGYI sza-
bályok betartásával a ceglédi vasútállomás
főperonján két magnóliafát ültettek el id.
Plavecz József városi főkertész emlékére,
amelyet tábla is fog hirdetni. A fákat dr. Tú-
ri József és családja, valamint a Plavecz csa-
lád finanszírozta és ültette el, dr. Surányi
Dezső botanikus közreműködésével.
A professzor a helyszínen elmondta: „A 30-
as években a város főkertésze volt id.
Plavecz József. Két maradandó alkotásából
az egyik, hogy Nagy Sándor állomásfőnök-
kel összefogva, két magnóliát ültettek a vas-
útállomáson, amelyeknek virágzáskor az
utasok ma – 70 évvel később – is csodájára
járnak. A másik jeles munkája, a Gubody-
kert fásítása, a platánok is az ő munkájának
az eredménye. Sokat tett a fiatal ostorfák
tördelése, csepülése ellen is. A mostani két
magnólia ültetésének anyagi hátterét a
Plavecz család és Dr. Túri József klinikave-
zető biztosította, akinek a főkertész a neve-
lőapja volt, miután a háborúban a város szé-
li szérűknél egy mélyrepülésű vadászgép
géppuska sorozata megölte édesapját. Dió-
héjban ez az öreg és az ifjonti magnóliák
története.”

Új medence épül 
időkapszulával

ÚJ, GYÓGYVIZES MEDENCÉVEL BŐVÜL a
Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont
medencekínálata. A munkálatokat már meg
is kezdték, ami igazán jó hír a járványidő-
szakban. A tervek szerint a szabadtéri ter-
málvizes medence egész évben nyitva lesz,
benne 40 ülőhellyel. Vízfelülete csaknem
100 m2 és a vízmélysége 1 méter körüli lesz.
– a jóhírt a gyógyfürdő közösségi oldalán je-
lentették be. A gyógyfürdő azt is meghirdet-
te, hogy időkapszulát helyeznek el az épülő
medencében, amibe a lakosság, a vendégek
üzenetét, jókívánságát, fotóját, rajzát is vár-
ták március 31-ig. 

Cegléd
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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

Ápolók napi elismerés 
A MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA ALKALMÁBÓL Mi-
niszteri Elismerő Oklevélben részesült Jan cso -
vicsné Matalin Zsuzsanna a ceglédi Toldy
Ferenc Kórház Sebészeti
osztályán dolgozó szakápoló
kiemelkedő szakmai tevé-
kenységének elismeréseként.
„Zsuzsan na 1989-ben kez-
dett dolgozni a ceglédi kór-
házban általános ápolói
munkakörben pályakezdő-
ként a Sebészeti osztályon. Munkáját a mai na-
pig három műszakos ápolóként végzi és „hiva-
tásnak” tekinti. Magyar Ápolási Egyesületi tag
1990 óta, a ceglédi helyi szervezetnél is aktívan
részt vesz a tagság életében. Megbízhatósága,
határozottsága szakmai és emberi rátermettsége
tette érdemessé a kitüntetésre. A Magyar Ápolá-
si Egyesület az ünnepséget az első adandó alka-
lommal meg fogja rendezni a veszélyhelyzet el-
múltával, amint a jogszabályi környezet is lehe-
tővé teszi.” – áll a kitüntetett méltatásában.

Csáky András önkéntesként
CEGLÉDEN A HÁZIORVOSOKNÁL és a kórházi
oltópontokon is nagy erőkkel zajlik a Covid-
elleni oltási kampány. A kórházban és a
Rákóczi úti rendelőintézetben várják a házior-
vosok által beküldött oltakozókat. Április 13-
án késő délután a rendelőintézetben lapunk
munkatársa is megkapta a védőoltást, amelyet
meghatározott protokoll szerint adnak be. A
hozzájáruló nyilatkozat átadása után vérnyo-
másmérés, majd orvosi kikérdezés következik. 
Meglepetésre a maszk mögött Cegléd pol-
gármestere dr. Csáky András tette fel az
ügymenet szerinti kérdéseket, de a mi kér-
déseinkre is válaszolt.
Kiderült: önkéntesként vállalta, hogy szabad-
idejében az oltást felügyelő orvosi teendőket
elvégzi Cegléd 4-es számú oltópontján. 
- Felajánlottam szolgálataimat, több évtizedes
egészségügyi tapasztalatomat szükség esetére
a kórháznak. Ha tudok segíteni szabadidőm-
ben – vagy mint most szabadságot kivéve –,
akkor jó szívvel, mert látom a szükséget. Az a
cél, hogy minél gyorsabban, minél többen be-
oltassák magukat, hogy megszabaduljunk et-
től a járványtól. A konkrét feladatomra térve:
a protokoll szerint egy orvosnak kell engedé-
lyezni minden esetben a megjelent személy
oltását, kikérdezés után. A mai napon is volt
három személy, akinek nem javasoltam az ol-
tást. Volt, akinek pozitív lett a tesztje a na-
pokban, mást pedig arra kértem, hogy egyez-
tessen a számára megfelelő vakcináról a házi-
orvosával. Arra kérek mindenkit, hogy adas-
sák be a vakcinát, mert ez az ára annak, hogy
végre újra szabadon élhessünk.





Ceglédi hagyományőrzők
NoÁr klipjében

TÖBB CEGLÉDI IS RÉSZT VETT MOLNÁR
Áron „NoÁr” új klipjének forgatásán, amely
hamarosan megjelenik az együttes közössé-
gi oldalán. A 104 résztvevő között a Regehű
Lovastanya alapítói Zsámberger Márton és
Szilvia, valamint a Ceglédi Hagyományélte-
tő Baráti Kör tagjai is szerepelnek az új
szám klipjében. 
Molnár Áron és stábja Ceglédre is látogatott
a baráti kör vezetőjéhez Bekő Dezsőhöz, az
élményekről beszámolt a közösségi oldalán. 
„132 kilométer utazás, 10 órás várakozás, 3
perc forgatás 0,5 másodpercért az új klip-
ben. Ez az alázat. Ismerjétek meg a Ceglédi
Hagyományéltető Baráti Kört:
Amikor egy ügyre készülünk, akkor min-
dig találkozunk szakértőkkel és érintet-
tekkel. Amikor egy klipre készülünk, ak-
kor is nagyon fontos a hitelesség. Ezt ad-
ta hozzá a Ceglédi Hagyományéltető Ba-
ráti Kör élükön Bekő Dezsővel. El is
mentünk Ceglédre megismerkedni velük.
Hát igazi vendéglátásban részesültünk. A
legtisztább szívvel meséltek a hagyo-

mányőrzés szépségeiről, kíváncsian hall-
gatták, amikor Áron elrepelte nekik egy
konyhaasztalnál az új számot.” – számolt
be a NoÁr oldala, ahogy arról is, hogy
csodálatos hagyományőrző ruhákban sze-
repelnek a klipben és hogy 10 órát kellett
várniuk, mire végre sorra kerültek. „A
klipben csak egy pillanatra tűnik föl min-
denki, így jön a matek: ez a baráti kör
132 kilométert utazott, 10 órát várt 3 perc
forgatásért és a klipben 0,5 mp-ig látható-
ak. Név szerint köszönjük Kálmánné
Drobnyi Erikának, Bekő-Dudás Mó ni -
kának, Kálmán Imre Ferencnek, Máté
Zoltánnak és Bekő Dezsőnek.” 
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QR-kód a múzeumnál
„GYORS VÁLASZ – ÍGY IS NEVEZHETNÉNK,
ám a világon mindenhol a kifejezés angol
változata (Quick Response) alapján elég
csak annyit mondani: QR-kód. Arról a két-
dimenziós vonalkódról van szó, melynek

használatával gyorsan és pontosan jutha-
tunk pillanatok alatt hírekhez és adatok-
hoz. Március 26-tól a ceglédi Kossuth Mú-
zeum honlapja is elérhető ezen a módon! A
Múzeum utca – Rákóczi út kereszteződé-
sében az aszfaltra festett kód ugyanis egy-
szerűen leolvasható.” – adott hírt a kiállí-
tóhely közösségi oldala. „Az érdeklődő
emberek így gyorsan megtudhatják, hogy
pl. mikor épült és ki tervezte a múzeum
épületét. Még a zárvatartás alatt is bejöhet-
nek – természetesen csak virtuálisan! A
QR-kód aszfaltra festésének ötletadója a
Kossuth Múzeum munkatársa, Zakar
József; a megvalósítás is az ő műve. A vá-
rosban ez az első ilyen köztéri alkotás...
Reményeink szerint rövid idő múlva az
épületre is feltehetjük najd a kódbélyeget,
ehhez már csak a megfelelő információs
tábla (emléktábla) hiányzik.”



Jótékonysági licit 
és gyűjtés

GYŰJTÉS INDULT A CEGLÉDI PREKOP Henriett
részére, aki 30 éve kerekesszékes, de egy tavaly
decemberben karácsony másnapján Cegléd felé
az M4-esen történt balesetet követően súlyosan
megsérült ő maga is és totálkáros lett az autója.
Az autó, ami számára az önállóságot, a munkát
és a megélhetést jelentette. Heni ugyanis újság-
papírból készít kosarakat, ezeket pedig kézmű-
ves vásárokon árusítja, hogy biztosítani tudja
megélhetését. A Pataki Edina indította gyűjtés
arra irányul, hogy Heninek újra lehessen autója,
amelyhez egy nyertes pályázat adja a kezdőtő-
két. A jótékonysági licit során minden terméke
2.000,- Ft-tól indul, melyek személyesen
Cegléden vagy Budán átvehetőek. 

Iskolai adományozás
CEGLÉD UGYER VÁROSRÉSZÉBEN 570 EZER
Ft értékben adtak át 57 családnak 10.000 Ft-
os élelmiszer utalványokat és családonként
1-1 mázsa, tehát összesen 57 mázsa fát az
Örkényi úti iskolában. Az intézményt szept-
ember óta fenntartó Hit gyülekezete képvi-
seletében az átadáson Szokalopulusz
Georgisz lelkipásztor elmondta: a gyüleke-
zet egyik vállalkozó tagja ajánlotta fel a
nagyvonalú adományokat a nehézsorsú, rá-
szoruló családoknak.

Tourinform Infopont 
nyílik a fürdőnél

A BUDAI ÚTI GYÓGYFÜRDŐNÉL NYIT kihe-
lyezett irodát a ceglédi Tourinform iroda. –
erről az örömhírről a turisztikai iroda a kö-
zösségi oldalán számolt be.

„A Magyar Turisztikai Ügynökségnek és a
Kisfaludy Turisztikai fejlesztési programnak
köszönhetően intézményünk tavalyi évben si-
keresen pályázott a „Tourinform irodák és
információs pontok felújítása” kategóriá-
ban, melynek keretében a Fürdő úton egy In-
fópontot hozunk létre a fejlődő ceglédi turiz-
must szolgálva. Megkezdődött a különleges
irodakonténer építése, melyből ez a második
az országban. A Tourinform Cegléd kihelye-
zett irodája az információ szolgáltatás és
ajándéktárgy értékesítés mellett egy mobil-
telefon töltőállomással is várja majd a láto-
gatókat. Az országban egyedülállóan az In-
fópontunk épülete a Ceglédi Gyógyfürdő és
Szabadidőközpont felé is nyitott lesz. A pont
teljes, ünnepélyes átadását a tavasz folya-
mán tartjuk. A nagy közönség pedig június-
tól veheti majd birtokba, szezonálisan.” – ír-
ta a Tourinform oldala. 
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lőször március 12-én beszélget-
tem Szűcs Bálintné Erzsike né-
nivel az egészségház előtt.
Erzsike néni elmondta, hogy
mivel már 79 éves, Ő nem az in-
terneten jelentkezett, hanem ka-

pott papírt, amit unokája, Kata segítségével
küldött vissza. Elsősorban azért vállalta az
oltást, mert járnak ki hozzá a Part dűlői ta-
nyájára az unokák. 4 unokája és 2 déduno-
kája és majd a nemsokára megszülető har-
madik dédi egészsége a legfontosabb a szá-
mára. „Nem félek, de jobb megelőzni a bajt.
Ha szóltak, hogy oltás lesz, már mindegy,
hogy melyiket kapom. Aki most itt volt, min-
denki elfogadta az oltást. Nem érzem ma-
gam rosszul az oltás után, csak a lábaim fáj-
nak, mint mindig. A doktor úr és Katika is
nagyon aranyosak voltak.” Erzsike néni
megmutatta az igazolást is, amit kapott az
AstraZeneca oltásról. 
Március 25-én folytathattam az interjúkat. A

mindenki által ismert Török Pálné Erzsike
néniről senki nem mondaná meg, hogy már
74 éves. Szívesen nyilatkozott. „Azért vál-
laltam, hogy ne fertőzzük a családot és ma-
gamat is védjem. Most 2 hónapos a déduno-
kám, és még csak kétszer láttam, amikor ki-
hozták megmutatni úgy messziről. Nagyon
szeretnék már többször találkozni vele, úgy
igazán. Ez már a második kínai oltásom,
semmi probléma nem volt az első után sem.”
Virág Imréné Ani nénivel most találkoz-
tam először, aki 5 éve lakik az Ugyerban.
„Gyerekkorom óta minden védőoltást meg-
kaptam, ezért ezt is beadattam. 100 évig
akarok élni” – mondta viccesen. „Teljesen
jól vagyok így 71 évesen. Semmi bajom, és
így is szeretném, hogy maradjon. Jól érzem
magam Nyársapáton. Eléggé elszigetelten,
de a gyerekeim is velem élnek, egy udvarban
lakunk. Ez már a 2. oltásom volt.”
Berei Róza volt az utolsó interjú alanyom,
akinek az esete eltér a többiektől, mert saj-
nos Rózsika már elkapta ezt a betegséget.
„Azért adattam be, mert én már voltam
COVID-os, és alig szabadultam meg tőle.
Visszamaradtak szövődmények is sajnos.
Félek a betegségtől, mert én már tudom,
hogy mi ez. Nem kívánom senkinek. Eltelt a
3 hónap, így megkaphattam. A mai a 2. kí-

Talán a legfontosabb és a legnagyobb
érdeklődésre számot tartó dolog nap-
jainkban sajnos a járványhelyzettel
kapcsolatos bármilyen információ.
Éppen ezért gondoltam arra, hogy
megkérdezek olyan nyársapáti embe-
reket, akik már megkapták a COVID-
19 járvány megfékezésére szolgáló
védőoltást. Természetesen voltak, akik
nem kívántak nyilatkozni, de olyanok
is, akik szívesen válaszoltak a kérdé-
seimre. Elsősorban arra voltam kíván-
csi, hogy miért vállalták, illetve miért
tartják fontosnak az oltást.

e

Villámriportok a védőoltásról
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Nyársapát

Illusztráció: Önkormányzati Hírek Nagykőrös



nai oltás, hála Istennek nem volt semmi gon-
dom vele.”
Tőlem is megkérdezték, hogy én kaptam-e
már oltást. Még nem, pedig már regisztrál-
tam – mondtam –, lehet, hogy még fiatal va-
gyok, de már én is szeretnék védett lenni.
Nagyon köszönöm, hogy megosztották ve-
lem, és az olvasókkal ezt a tényleg nagyon
intim, de sokakat érdeklő témát. Nagyon jó
volt – a körülmények ellenére – vidám, ol-
dott hangulatban beszélgetni. Mindannyió -
juknak jó egészséget, családjukkal, unokáik-
kal, dédunokáikkal pedig mielőbbi szabad,
mindennapos találkozást kívánok! 
A villáminterjúk után felmerült bennem a
kérdés, hogy vajon március végéig hány
nyársapáti lakos kaphatott már védőoltást?
Törökné Révész Anna válaszolt a kérdé-
semre. Községünkből 150 fő kapott oltást,
amiben az oltópontokon felvettek is benne
vannak. Ahogyan kapjuk az oltóanyagokat,
olyan ütemben folyamatosan végezzük ezt a
járvány megfékezéséhez nélkülözhetetlen
feladatot. NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA

> 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

Magyar Költészet Napja
ÚJRA ELJÖTT EGY SZÁMOMRA NAGYON
fontos, a kultúránkat, írókat, költőket ma-
gasztaló és rajtuk keresztül magyarságunk-
ról is szóló ünnep, amit sajnos megint csak
itt papíron, az újságokban, vagy az online
térben ünnepelhetünk meg az idén. 
Mindenki tudja, hogy a Magyar Költészet
Napját április 11-én, József Attila szüle-
tésnapján tartjuk szerte hazánkban. 
Kezembe került egy kis házi kiadvány,
egy „Verseskönyv” 2003-ból, melyben 3
nyársapáti lakosunk költeményeit talál-
tam. Nagy örömmel adjuk közre a költé-
szet napi rendezvényünk helyett Mo -
gyorósiné Marika versét, aki sajnos már
nincs közöttünk, de költeményei velünk
maradnak.  
Fogadják szeretettel!         NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA

MOGYORÓSI FERENCNÉ: 

Kapcsolatok
Csendre vágyom, csendre, 

kicsit nyugalomra,
Harmonikus, békés „unalomra”.

Értem a sok ember méla hallgatását.
Fél szavakból is érthetnénk egymást.

Fájó, ha az élet céltalan,  
Ha a helyzeted méltánytalan,

Rossz a kiszámíthatatlan változás,
Sértő a megalázó hadakozás.
Nehéz meglelni az igazi utat,

Mit az ember egy életen át kutat.
Ha soká világlik meg az ész,
Már késő lesz a felismerés.
Hol az igazság mostanában?
A mindenható pénz korában?

Csakis a pénzben, önmagában!
Új kifutót kap az oroszlán,

Külön kerületet a rossz lány,
De ki áll helyt a maga posztján.

Menekülés előre, hátra,
Valami különös világba,

Valami egész más világba.



Visszatértek a gólyák!
MÁRCIUS 10-ÉN SZERDÁN MEGJELENT az el-
ső gólya a kocséri iskola kéményén lévő fé-
szekben. Bár meglepve tapasztalhatta, hogy
se iskolacsengő, se gyerekzsivaj, de azóta is
lelkesen rendezgeti a fészkét és várja a párját.
A kamera napokkal előtte rendben megkezdte
működését, köszönhetően az önkormányzat
100.000 Ft-os támogatásának, amely lehetővé
teszi, hogy egy időben akár ezer gólyabarát is
figyelje a kocséri gólyapár életét. Nagy segít-
ség az üzemeltetésben, hogy a Microsystem
Kecskemét Kft. támogatásként térítésmentesen
biztosítja a szükséges internetes kapcsolatot.
Az iskola fűtését is időben átállítottuk a ve-
gyes tüzelésről a gázkazánokra, ezzel is fo-
kozva a gólyák komfortérzetét.
A gólyakamera 2015 óta enged bepillantást a
kocséri gólyák életébe – köszönhetően dr.
Nagy Tiborné pedagógus kezdeményezésének
és gyűjtőmunkájának. Azóta évről évre sok

ezer embernek szereznek örömet a kocséri gó-
lyák. Tavaly fordult elő először, hogy a költés
elmaradt, remélhetően az idén ismét figyel-
hetjük majd gólyafiókák növekedését is. 
A hírről még aznap beszámolt a Bács-Kis-
kun megyei portál, a baon.hu is, hozzáfűzve,
hogy „egyébként a faluban a gyermekszüle-
tések száma azt jelzi, hogy nem véletlenül
érkezett meg a gólya: alig több mint két hó-
nap alatt már nyolccal nőtt a kocséri lélek-
szám, ami kirívóan sok az 1800 fős telepü-
lésen. Ezek szerint volt dolga a gólyának és
remélhetőleg lesz is.” 
Húsvét vasárnapján aztán nagy örömünkre
megtörtént a családegyesítés: Kázmér és
Kelepke egymásra talált.                          G.I

Kocsér

Útfelújítás Kocséron
MÁRCIUS 18-ÁN MEGKEZDŐDÖTT a nagykő-
rösi út felújítása Kocsér térségében. Az út
teljes felületén kap két rétegben új aszfalt-
borítást 6 méter szélességen. Ebben az ütem-
ben 3 km hosszan újítják fel az útszakaszt,
de hamarosan sorra kerül a következő sza-
kasz is, emellett zajlik a tiszakécskei út el-
maradt szakaszának tervezése is.

34 bírság két és 
fél hónap alatt

A MEGNÖVEKEDETT ÉS GYAKRAN szabályta-
lan tehergépjármű-forgalom rongálja útjain-
kat, olykor veszélyezteti életünket. – tette
közzé Kocsér polgármestere Hriagyel Csaba
a település közösségi oldalán. „A probléma
visszaszorítása érdekében kérésemre – a
Nagykőrösi Rendőrkapitányságtól kapott tá-
mogatásnak is köszönhetően – Szelei László
rendőr főtörzszászlós, körzeti megbízott az
utóbbi 2 és fél hónapban az alábbi szankci-
ókat szabta ki: 12 eset: 10-10 000  Ft hely-
színi bírság és 3-3 büntetőpont kiszabás (a
10 t súlykorlátozó tábla figyelmen kívül ha-
gyása miatt) és 22 eset: 50 000 Ft helyszíni
bírság (a nehézgépjárművek közlekedésére
vonatkozó szabályok megsértése miatt). Re-
mélem, többen észlelték az intézkedéseket és
főként azok jótékony hatását.” – számolt be
az intézkedésekről a polgármester. 
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Faültetés 
KŐRISFÁKAT ÜLTETTEK NAGYKŐRÖSÖN a
Ceglédi út két oldalán lévő fasorok foghíjaira,
szabad területeire. A többször iskolázott, föld-
labdás fákat a fasorokhoz illeszkedően válasz-
tották ki, figyelembe véve az adott szakasz sa-
játosságait. Így két kőrisfa fajta mellett dön-
töttek a szakemberek. Mindkettő magas növe-
kedésű, de az egyik kevésbé terebélyesedik –
mondta el Vágó Csaba, a KÖVA-KOM Non-
profit Zrt. kertészeti ágazatának vezetője. Az
ültetéskor karózásra is sor került és rendszeres
öntözéssel segítik a fák fejlődését.

Újabb összefogás 
A HONFOGLALÓK RUGBY CLUB és Törpi Rög-
bi Utánpótlás Műhely SE öltözőinek felújításá-
hoz és az épület környezetének rendezéséhez
300.000 forintos támogatást nyújtott a polgár-
mesteri keretéből Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester. (Fotónk a szerződés aláírásakor készült.)
Dr. Czira Szabolcs elmondta: „A városve-
zetés elkötelezett az értékteremtés mellett. A
Honfoglalók példaértékű munkát folytatnak,
sokan példát vehetnek róluk. Eredményeik,
sikereik magukért beszélnek. Nagyszerű kö-
zösség, s meglátásom szerint, ennek ereje
abban rejlik, tudják az értékteremtés munká-
val jár. A közösség minden tagja bele is ad
mindent, így tiszta szívből tudnak mindany-
nyian örülni közös sikerüknek. Ez a fejlesz-

tés is egy közös siker lesz, mely Nagykőrös
sportéletét szolgálja majd.”
Az épület és környezetének megújítása már
folyik, melyről március végén Dr. Czira
Szabolcs polgármester, és Dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester a helyszínen egyezte-
tett Kovács Rékával, az egyesület elnökével.

Erdei tornapálya és
tályház a Pálfájában

ÚJ SZABADTÉRI ESZKÖZÖKET HELYEZTEK ki
a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. szakemberei
a nagykőrösi Pálfája erdőben. Az erdei tor-
napálya eszközei közül négy darab az Okta-
tóközpont területére került, kettő pedig a ke-
rítésen kívül várja azokat, akik próbára akar-
ják tenni ügyességüket. Vozárné Ragó
Ildikó a helyszínen mutatta be az újdonsá-
gokat Dr. Czira Szabolcs polgármesternek
és Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesternek.
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL va-
lósulhatott meg a Pálfája területén lévő
gondnoki épület tájházzá alakítása. A 4,5
millió forintos Leader pályázati támogatás-
ból és 1 millió 850 ezer forintos önkor-
mányzati önrészből megvalósult beruházás
során homlokzati nyílászárók cseréje, belső
alaprajzi rendezés, fürdőszoba kialakítás,
külső és belső festés, burkolás, a megsüly-
lyedt tető felújítása, szennyvízakna kialakí-
tás, kerítésépítés történt meg.
- A célunk, hogy a Pálfájában egy olyan táj-
ház jöjjön létre, melynél az idelátogatók
megtekinthetik a hagyományos tanyák ba-
romfiudvarának jellegzetes állatait, a vete-

Nagykõrös
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ményeskertek növényeit és a mindezek gon-
dozásához használt eszközöket. Dr. Czira

Szabolcs polgármester úrnak és dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester úrnak
örömmel mutattam meg a beruházás előre-
haladását. Időközben megtörtént a műszaki
átadása a projektnek. Nagyon örülünk a
megvalósult beruházásnak, bízom benne,
hogy sok olyan diák fog hasznos információ-
kat szerezni, akik lakhelyük, családi körül-
ményük miatt nem ismerkedhettek meg a ha-
gyományos kertkultúrával, háztáji gazdálko-
dással. – mondta el Vozárné Ragó Ildikó, a
KÖVA-KOM Zrt. vezérigazgatója.

Nagykőrös újra az M1-en
NAGYKŐRÖS MÁRCIUS DEREKÁN MÁR türel-
metlenül várja a tavaszt, miközben hangula-
tos utcái, jellegzetes terei, impozáns épüle-
tei, sőt még parkjai is Arany Jánosról mesél-
nek. A költő az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc leverése után 1851-ben
Nagykőrösön talált otthonra, s tanított majd'
egy évtizeden át a város református gimná-
ziumában – hangzott el az M1 Itthon vagy!
című magazinműsorában. 
Ahol azt is elmondták: a Cifrakert szom-
szédságában áll egy 1832-ben a nagykőrösi
közösség által épített huszár kaszárnya,
amely 1951 óta Arany János nevét viseli, és
a költő számos tárgyát vigyázza féltő szere-
tettel. Mint elhangzott: Magyarország legna-
gyobb és legsokrétűbb Arany-gyűjteménye a
nagykőrösi, amely a költő születésének két-
századik évfordulóján, 2017-ben megújult.

A CEGLÉDI VÁROSI TELEVÍZIÓ HÁTTÉR című
kistérségi körkép műsorának volt vendége dr.
Czira Szabolcs Nagykőrös polgármestere. A
járványhelyzetre való tekintettel, az interjút
internetes kapcsolat segítségével készítették.
A legaktuálisabb témák között a folyamatban
lévő fejlesztései is szóba kerültek. Így a Nagy-
kőrös – Nyársapát –Cegléd kerékpárút is:
„Gőzerővel folyik a kerékpárút tervezése, a ki-
viteli tervek készítése. (…) Az útépítés tevőlege-
sen, tehát a talajelőkészítés májusban fog el-
kezdődni és Cegléd irányából kezdenek halad-
ni Nagykőrös irányába (…) és remélhetőleg az
őszre be is fog fejeződni.” – fejtette ki dr. Czira

Szabolcs. Ezt követően a város belterületén
végzett, többek között a Cifrakertnél zajló mun-
kálatokról elmondta: járdát újítottak fel, a játék
közben eltört kosárlabda palánkot cserélik és
segítik a rugby klub épületfelújítását is. 
A piaccsarnok és annak környezetét érintő kér-
désre Dr. Czira Szabolcs polgármester a követ-
kezőt válaszolta: „Most nagy biztatást kaptunk
a Kormánytól, és ebben segít a Földi László
képviselő úr is bennünket, hogy a körforgalmat,
illetve a piacnál, a nem hozzánk tartozó utat is
kiépítsék. A területrendezés után parkolókat
majd mi fogunk kiépíteni. Az út folytatása, a
441-es. Most folyik a közbeszereztetése, a be-
árazása és ősz folyamán, ígéretet kaptunk, hogy
elkezdik az út építését, reményeink szerint jövő
évben elkészülhet. De a 441-es út is sínen van
Kőrös és Kecskemét között. (…) Abban re-
ménykedem, hogy ez az út, ugyanúgy ahogy a
bicikliút is Cegléd irányába mégiscsak elkészül,
ugyanígy folytatódik majd a 441-es út Cegléd
irányába is Nagykőröstől. (…) A Budapest felé
vezető 4601-es út, a 4608-as út, ami egészen
Csemőig elmegy, (…) ennek az útnak az építése
elkezdődött Kocsér irányába, de a Pesti utat
(…) is nemsokára elkezdik majd, az autópálya
felvezetése lesz Nagykőrösnek.”
A kisebb beruházásokról szólva a polgármes-
ter elmondta: rengeteg sáros rossz utat „örö-
költ”, amikor polgármester lett. Több mint
száz utat már elkészítettek, és már csak tíz föl-
des út van a városban, amelyből négyet ter-
veznek megépíteni még az idén és hamarosan
indul a tavalyról áthúzódott két útnak, a
Luther és Bocskai utcának a 90 millió forintos
önkormányzati önerőből történő felújítása.
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Csapadékvízelvezető 
hálózat fejlesztés

NAGYON JÓ ÜTEMBEN ZAJLIK a csapadékvíz-
elvezető hálózat fejlesztés Nagykőrösön, mely
közel fél milliárd forintos beruházás. A leglát-
ványosabb fejlesztés alatt álló terület a Kárpát
utca, amely az egyik legkritikusabb része volt
a városnak a csapadékvíz-elvezetés tekinteté-
ben, így különösen jó hír az
ott élő családoknak, hogy
ez a probléma megoldódik.
A kivitelezés a város több
pontján is zajlik, a cél az,
hogy a leginkább érintett
területeken végre megol-
dódjon ez a sok bosszúsá-
got okozó probléma.

Önkéntesség 
és kultúra 

HÓNAPOK ÓTA ZÁRVA
TARTANAK a közművelő-
dési intézmények, de a
Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ falai
között nem állt meg az
élet. Az oltást végző házi-
orvosoknak segítve karita-
tív feladatot látnak el a
kulturális intézmény mun-
katársai, emellett megújul
a Népi fajátszótér és egy
Nagykőrös értékeit bemu-

tató mesesorozat első részét is bemutatta a
kulturális központ. – írta meg a baon.hu.
A közelmúltban a nagykőrösi háziorvosok
oltásokkal kapcsolatos adminisztratív fel-
adataiban vállaltak önkéntes segítséget a
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
munkatársai. A művelődési ház dolgozói a
védőoltások szervezésében nyújtanak segítő
kezet és az adminisztrációs feladatok terén
vesznek le némi terhet a körzeti orvosok vál-
láról. – tájékoztatta a baon.hu-t Juhász
Nándor, a kulturális központ igazgatója. 
Emellett a háttérben munkálkodva készül-
nek a nyitásra. Az első hullám alatt készült
el a múzeum udvarán a Népi fajátszótér, ami
most számos újabb élményelemmel bővül
ki, és még érdekesebb, színesebb játékokkal
Hagyományőrző Játékbirodalom néven szü-
letik újjá idén. Így már mintegy negyvenfé-
le játék várja majd a nagykőrösi és környék-
beli családokat tartalmas kikapcsolódásra. A
játékok többségét a múzeum munkatársai
készítették.

Kőrösi lány 
a szépség-
versenyen

A TÜNDÉRSZÉPEK ORSZÁ-
GOS szépségversenyen in-
dult egy nagykőrösi fiatal,
a 21 éves Barabás Szindi
Vanessza. A borsonline.hu
oldal február 15-től 50 na-
pon át mutatja be a ver-
senyzőket, akik közül hár-
mat a szakmai zsűri dönté-
se juttat tovább, egyet pe-
dig az olvasói értékelések.
A nagykőrösi lány így
mutatta be magát: „Jelen-
leg a Budapesti Metro po -
litan Egyetemen tanulok
emberi erőforrás szakon.
12 évig versenyszerűen
kosárlabdáztam, mindig
nagy álmom volt, hogy
gyerekekkel foglalkozzak,
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oktathassam őket e sport szeretetére. Emiatt
is kezdtem el a Testnevelési Egyetemen ko-
sárlabda edzőnek tanulni, ahol idén május-
ban fogok végezni, viszont már 1 éve U11-
eseknek az edzője vagyok. Azért jelentkeztem
a versenyre, mert szeretném megmérettetni
magamat új helyzetekben, új kihívásokban,
nem csak a sportban és a tanulásban.”

Egyre többen kapják meg
a védettséget jelentő oltást
HÉTVÉGÉN, ÜNNEPNAPON RENDELÉSI időn
kívül, szinte folyamatosan zajlik az oltakozás
országszerte, így Nagykőrösön is. Dr.
Rosztóczy Levente Ernő rendelőjében egész
nap, több, mint 60 embert oltottak be április 6-
án, kedden, köztük dr. Körtvélyesi Attila al-
polgármestert is. A Rendelőintézetbe lépés-
kor az információs részleg hőmérsékletet el-
lenőrzött, majd a kötelező kézfertőtlenítést
követően kezdődhetett az oltakozás. 
Nagykőrösön is megkezdődött április 1-jén

az óvodai, általános és középiskolai pedagó-
gusok, dolgozók oltása. Őket a Nagykőrösi
Rehabilitációs Szakkórház és rendelőintézet
munkatársai vizsgálták meg és oltották be a
Pfizer vakcinával.
De folyamatos az oltás a többi nagykőrösi
háziorvosi rendelőben is, többféle oltó-
anyaggal oltanak a kiváló szakemberek,
hogy minél hamarabb minél több nagykőrö-
si polgár kaphassa meg a védettséget és az
egészséget jelentő vakcinát.

I. telephely - Albertirsa, Batthyány u. (Albertirsa szélén a 40-es út mellett)

Tel.: 06-30/382-1079
Nyitva tartás: Hétfõ-Vasárnap 800-1500 2021.05.01-én is várjuk vásárlóinkat!

KÍNÁLATUNKBÓL
 cserepes dísz- és balkonnövények
 futó palánták
 ágyásba ültethető palánták
 függeszthető edénybe ültetett balkonnövények
 évelő növények
 zöldség palánták (2021.04.23-tól)

NYITÁS
2021.04.16-án

Virágvásár Albertirsán
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Bringával a koraszülött
babákért

KORASZÜLÖTT BABÁKÉRT KERÉKPÁROZOTT
húsvét vasárnapján Bukor Péter abonyi fia-
talember, akihez csatlakozott Pető Zsolt
polgármester is. Bukor Péter különleges ak-
cióval, egy 110 kilométeres kerékpáros túrá-
val hívja fel a figyelmet a koraszülöttek és
az újszülöttek támogatására. A fiatalember
azt szeretné elérni, hogy minél többen segít-
sék a Magyar Koraszülött és Újszülött Men-
tő Alapítvány mentőautó vásárlását.
„Ahogyan médiafelületein arról beszámolt
Abony városa, egy helyi fiatalember, Bukor
Péter jótékonysági kerékpártúrával hívja fel
a figyelmet a koraszülött babák megmentésé-
hez elengedhetetlen gépjármű vásárlására. A
nemes célt én magam is támogatom, ezért
április 4-én húsvét vasárnapján én magam is
kerékpárra ültem és Törtelig kerekeztem. Én
is személyesen érintett vagyok az ügyben,
iker unokáim miatt, így nagyon fontosnak ér-
zem a Magyar Koraszülött és Újszülött Men-
tő Alapítvány mentőautó vásárlásának támo-
gatását. Nem csak én magánszemélyként se-
gítem adománnyal ezt a kezdeményezést, de
Abony Város Önkormányzatának támogatá-
sáról is biztosítottam a szervezőt, Bukor
Pétert. Arra kérek és egyben bíztatok min-
denkit, hogy álljanak oda ők is ezen közös
ügy mellé és támogassák az alapítványt
(https://koraszulottmento.hu/adomanyozas/)
Sosem lehet tudni, hogy kinek a családjában
lesz szükség segítségükre, munkájukra!” – ír-
ta közösségi oldalán a polgármester.

Esély a fecskéknek 
TIZENNÉGY MŰFECSKEFÉSZKET HELYEZTEK EL
az abonyi Somogyi iskolába a meglévő fész-
kek mellé. Füsti- és molnárfecskéket is vár-
nak új otthonukba, a keleti és déli tájolású
költőhelyekre. Ezenkívül a Montágh Imre is-
kola is gyarapodott 5 műfészekkel. Az
Abokom Kft. anyaggal támogatta a nemes
ügyet, de köszönet illeti Pető Zsolt polgár-
mestert az ügy felkarolásáért, Magyar József
pedagógiai asszisztenst és Menyhárt István
Abokom dolgozóját pedig a megvalósításért. 

Kinizsi Ösztöndíj
A KÖZELMÚLTBAN POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
született a Kinizsi Ösztöndíj alapításáról. Az
idei évben 2 millió forintos keretösszeggel
induló támogatás a Kinizsi Pál Gimnázium-
ban tanuló abonyi lakóhelyű diákok igényel-
hetik szeptembertől. 
Az ösztöndíj pá-
lyázat feltételei-
ről, tartalmi ele-
meiről a napok-
ban egyeztetett
Pető Zsolt polgár-
mester a Kinizsi
Pál Gimnázium
igazgatónőjével,
Stummer-Mészá-
ros Bernadettel
(képünkön). A városvezetés a pedagógusok, osz-
tályfőnökök véleményének megismerését köve-
tően készíti elő a támogatási felhívást, melyet
áprilisban ismertet a képviselő-testülettel. Pető
Zsolt elmondta: „Bízom benne, hogy az önkor-
mányzati támogatás is hozzájárul ahhoz, hogy
egyre több abonyi diák folytatja tanulmányait a
Kinizsi Pál Gimnáziumban.”

Abony
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Népszerű a faültetési és
fecskementési program 

KÓKAI-DUDINSZKY MÓNIKA alpolgármester
asszony hirdette meg az akciót, mely a napok-
ban sikeresen le is zárult. Ennek keretében vá-
lasztókerületenként 20 db facsemete (selyem-
mirtusz és platánlevelű eperfa) került kiosz-

tásra a jelentke-
zők között. 
Az örökbefoga-
dás feltétele 5
éven keresztül a
szerető gondos-
kodás, hogy utá-
na 50 évig ő
gondoskodhas-
son rólunk. A
növényt közte-

rületen kellett elültetni, és az örökbefogadó-
nak az öntözést és terület karbantartását is
folyamatosan biztosítania szükséges.
A műfecskefészkek kihelyezésének szüksé-
gességét az ezredfordulót követő első évtized-

ben felére csökkent fecskeállomány megtartá-
sa és lehetőség szerinti bővítése indukálta. A
2010-es évek végére jelentősen felerősödött a
klímaváltozás, melynek következményeként
évről-évre újabb mezőgazdasági kártevő rova-
rok és betegséget terjesztő szúnyogfajok ér-
keznek Magyar országra.
„Április 22-én a Föld napját ünnepeljük,
mely arra inspirálta városunk vezetőit,
hogy helyi szinten is hozzájáruljunk a boly-
gónk védelméhez. A program keretében egy
zöldítő és fecskementő akció került kidol-
gozásra. A zöldítő akció egyik eleme a kép-
viselő-testület által jóváhagyott döntés vég-
rehajtása, az előző évben megszületett
gyermekek örömére 200 fa és cserje ülteté-
se közterületeinken, melyet az ABOKOM
Kft. fog megvalósítani. E mellett további
156 saját nevelésű fát telepít az önkor-
mányzat gazdasági társasága.
A Földünk védelmét szolgáló programok el-
sősorban a jövő generációt szolgálják, ezért
mindannyiunknak felelőssége, hogy vállalt
feladatunknak eleget tegyünk.” – mondta el
Kókai- Dudinszky Mónika alpolgármester.

Oltás-regisztráció 
a hivatalban 

INTERNETEN, ILLETVE AZ ABONYI NAPLÓ
napokban kiadott nyomtatott lapszámában is
megjelent az a felhívás, mely szerint Abony
Város Polgármesteri Hivatalában segítik
mindazok regisztrációját, akik a COVID el-
leni védőoltást kérik, de eddig nem volt le-
hetőségük technikai okok miatt jelentkezni.
A napokban már többen jártak a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ahol Mészá-
ros Lászlóné Szeremi Anikó készséggel állt
az ügyfelek rendelkezésére. 
„Megkezdődött az oltásra történő regisztrá-
ció. Az első napon két abonyinak segítettünk,
készítettünk nekik e-mail címet, mert nem
volt nekik. Nagyon rugalmasan meg tudtunk
oldani mindent, a regisztráció sikeres volt.
Állunk ügyfeleink rendelkezésére a regisztrá-
cióval kapcsolatban az Ügyfélszolgálaton!
Mindenben segítünk! Jó egészséget kívánok

mindenkinek, és kitartást!” – mondta lapunk-
nak a polgármesteri hivatal munkatársa. 
Dr. Gáspár Anita jegyző is fontosnak tartja,
hogy minél többen regisztráljanak, illetve
kapják meg a koronavírus elleni védőoltást.
„Mindenkit bíztatok arra, hogy vegye igénybe
a regisztráció lehetőségét a védőoltásra.
Amennyiben ez gondot okoz valaki számára,
akkor segíteni tudunk az abonyiaknak a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. Mind -
annyiunknak az az érdeke, hogy a járvány mi-
nél előbb véget érjen, és ehhez arra van szük-
ség, hogy minél többen regisztráljanak, és
kapják meg a védőoltást. Ezúttal is szeretném
megköszönni magam és kollégáim, az abonyi
lakosok nevében háziorvosainknak, az oltó-
pontokon dolgozóknak, mentőseinknek, a
tesztelést végzőknek, minden egészségügyi
dolgozónak az áldozatos munkát, és kitartást
kívánok kedves mindannyiuknak! Mindenki
nagyon segítőkész, kedves, ez erőt ad a lakos-
ságnak.” – mondta lapunknak Dr. Gáspár
Anita jegyző.



Kerékpárút építés
ÚJSZILVÁS ÖNKORMÁNYZATA SIKERES pá-
lyázatot nyújtott be a „Kerékpárutak létesí-
tésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatása Pest megye területén” című fel-
hívásra. Ennek köszönhetően összesen 1,6
kilométerrel bővül a már meglévő kerékpár-
út hossza a Tápiószele-Újszilvás-Abony
összekötő út mentén. – adott hírt az önkor-
mányzat a közösségi oldalán.
„Első körben 2021. márciusában megépült
a kerékpárút 400 méteres szakaszának ki-
vitelezése Tápiószele irányába, a meglévő
kerékpárúthoz csatlakozva, melyet már
használatba is vehettek a kerékpárosok. A
beruházás további 1,2 km-es, Abony irá-
nyába (a Nyárfa utcától Kertész utcáig)
épülő szakasz beruházási területének át-
adása megtörtént, a fakitermelési munkála-
tok megkezdődtek. Ezen szakasz végén
egy 6 férőhelyes kerékpártároló is kihelye-
zésre kerül.
Kerékpáros közlekedés szempontjából a
projekt a település külterületén található cél-
állomások, központból történő megközelíté-
sét, illetve a külterületi, tanyás területeken
élők, központba történő biztonságos bejutá-
sát oldja meg. Az Önkormányzat a projekt
megvalósítása során kivágásra kerülő fák
helyett összesen 64 darab facsemete ülteté-
sét vállalta. A projekt a Magyar Állam fi-
nanszírozásával valósul meg.”

Újszilvás Ceglédbercel
Ceglédberceli Panni 
várta a locsolókat

PANNI CSAK MEGTALÁLTA A MÓDJÁT, hogy
várja a locsolókat… A Telex.hu híroldalon
is beszámoltak a ceglédberceli leleményes-
ségről, ugyanis az Ady Endre utcában
Molnár Beáta „korona-kompatibilis” meg-
oldást talált a locsolók várására, akik szá-
mára versikét is írt: „Húsvét Panni a ne-
vem/ A hagyományt én szeretem/ Kiskosa-
ram tele vagyon,/ Ha meglocsolsz neked
adom./ Gyere ide, locsolj bátran,/ Tied lesz
egy tojás már ma.”

Az ezévi ünneppel már a második húsvétját
töltötte járványügyi korlátozások közepette
az ország, a koronavírus miatt a hagyomá-
nyos, „házról-házra járós locsolkodás helyett
most inkább az oltakozás dívik”, azonban a
Pest megyei Ceglédbercelen valaki megta-
lálta a módját annak, hogy hogyan lehet ko-
ronavírus-kompatibilisen várni a locsolókat
– írta meg a Telex.hu. Az ötletet látva máris
jelezték a helybéliek, jövőre többen csatla-
koznak a kezdeményezéshez! 
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Kisiklott egy vonat a 
Nyugati pályaudvaron

A NYUGATI PÁLYAUDVARON egy tengellyel
“lelépett” a sínekről egy szerelvényvonat
március 25-én csütörtök reggel, emiatt a pá-
lyaudvar vonatforgalmában, valamint a nyír-
egyházi, lajosmizsei és szegedi vonalon kor-
látozások lesznek– közölte a Mávinform az
MTI-vel. A Budapest-Cegléd-Debrecen-
Nyíregyháza-Záhony vonalon 20-30 perccel
megnőtt a menetidő. A szegedi vonatok
Ceglédig közlekedtek és onnan is indultak
vissza Szegedre. Az utasok a ceglédi és szol-
noki elővárosi vonatokkal utazhattak,
Cegléden biztosított volt az átszállás mind-
két irányba. MTI

Tűzesetek
SZÁRAZ ALJNÖ-
VÉNYZET KA-
POTT LÁNGRA
március 25-én
délután a 4-es
főút 78-as kilo-
m é t e r é n é l ,
Cegléd közelé-
ben. A tűzoltók
kiérkezésekor
közel kettőszáz
négyzetméteren
égett a növény-
zet. A tüzet a
ceglédi hivatásos
tűzoltók oltották

el, majd vizsgálták át a leégett területet.
KIGYULLADT EGY TÍZ NÉGYZETMÉTERES
melléképület március 28-án reggel Törtelen,
a Kőrösi úton. A tűzoltók kiérkezésekor a
melléképület már teljes egészében égett. A
tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el,
majd vizsgálták át a kiégett épületet.
ÖTSZÁZ NÉGYZETMÉTEREN ÉGETT a száraz
aljnövényzet március 29-én délután Cegléd
külterületén. A tűz lakóházat veszélyeztetett.
A lángokat a helyi hivatásos tűzoltók oltották
el, majd átvizsgálták a leégett területet. 
ABONYBAN A CSOKONAI UTCA KÖZELÉBEN
szintén ötszáz négyzetméteren égett a nö-
vényzet. A lángokat ott is a ceglédi hivatá-
sos tűzoltók oltották el. – tájékoztatta la-
punkat Csámpai Attila, a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szó-
vivője. 

Halálos vonatgázolás 
HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT a Szol nok -
ról a Nyugati pályaudvarra tartó vonat Pilis
és Monor között – közölte a Máv inform
március 17-én reggel a Facebook-oldalán.
Az utasokat a katasztrófavédelem segítsé-
gével átszállították egy másik vonatra. Ér-
tesüléseink szerint egy 62 éves férfi vetet-
te magát a vonat elé. A halálos gázolás mi-
att 20-25 perc késések voltak a Budapest-
Cegléd-Szolnok vonalon és a délelőtti
órákban állt helyre a menetrendszerű vo-
natközlekedés. 

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

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

Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
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Fiával és vejével ment 
betörni egy ceglédi férfi

EGY CEGLÉDI ASSZONY ÉRTESÍTETTE a rend-
őrséget, hogy eltűnt az otthonából a kályhá-
ja, a televíziója és három fűkaszája is, ami-
kor betörtek hozzá. A rendőrök két napon
belül azonosítottak és előállítottak egy 48
éves férfit, a 23 éves fiát, valamint 18 éves
vejét. A 23 éves férfit két másik lopással is
összefüggésbe hozták. Egy szomszédos ház-
ból illegálisan vételezett áram, valamint más
telkén kivágott nyolc akácfa szolgáltatta a
további gyanúsítások alapját, de folyik elle-
ne eljárás egyedi azonosító jellel visszaélés,
és orgazdaság vétsége miatt is. Kihallgatá-
sán csak annyit mondott: „A bűncselek-
ményt nem év követtem el tisztelettel!” Apát
és fiát őrizetbe vették, a bíróság azóta mind-
kettejüket letartóztatta. Velük szemben a to-
vábbi eljárást a Ceglédi Rendőrkapitányság
Vizsgálati Osztálya folytatja le.Police.hu

Az állat helyett annak
gazdáját találta el

A CEGLÉDI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG VÁDAT EMELT
egy férfi ellen, aki le akarta lőni egy ismerő-
se kutyáját, ám az eb helyett annak gazdáját
találta el.
A vádirat szerint az elkövető csemői ingat-
lanja padlásán még évekkel ezelőtt talált egy
régi, kétcsövű sörétes vadászpuskát és hozzá
öt töltényt. Emellett 2020 nyarán beszerzett
mellé egy olyan teljesítményű légpuskát is,

amely már lőfegyvernek minősült. 2020. au-
gusztus 10-én a tettes a két tölténnyel meg-
töltött sörétes vadászpuskával megjelent
egyik csemői ismerősénél. Azért érkezett oda,
hogy ismerőse kutyáját lelője, mert tudta,
hogy a házikedvenc elszabadult, majd kárt
tett a környéken egy háziállatban. A férfi in-
dulás előtt alkoholos italt fogyasztott, sőt,
amikor megérkezett, a kutya gazdája is meg-
kínálta pálinkával. Beszélgetésük közben el-
árulta szándékát, majd – a kutyát meglátva –
lövésre emelte a fegyvert, ám ittassága miatt
alkalmatlan volt arra, hogy normálisan céloz-
zon. A fegyver elsült, mielőtt még célozhatott
volna vele, a kilőtt sörétólmokkal pedig a ku-
tya gazdájának jobb lábfejét találta el, ame-
lyet emiatt részben amputálni kellett.
A Ceglédi Járási Ügyészség fegyverrel való
visszaélés és maradandó fogyatékosságot
okozó, foglalkozás körében elkövetett gon-
datlan veszélyeztetés miatt emelt vádat a fér-
fivel szemben. Ügyészség közleménye

Vakcinákat loptak
KORONAVÍRUS ELLENI VAKCINÁK TŰNTEK EL
egy háziorvosi rendelőből Nagykőrösön. –
adott hírt az Origo. A hírportál megkereste a
rendőrséget, ahonnan azt a választ kapták,
hogy valószínűsíthetően március 25-én 16
óra és március 26-án 7.30 óra között a helyi
rendelő hűtőszekrényéből az influenza elle-
ni védőoltások dobozában tárolt 2 Covid el-
leni oltóanyagot tartalmazó ampulla tűnt el.
A Nagykőrösi Rendőrkapitányság lopás vét-
ségének gyanúja miatt folytat nyomozást
egyelőre ismeretlen tettes ellen.

500 forint miatt támadtak
egy kisgyermekes anyára

LETARTÓZTATTA A BUDAKÖRNYÉKI Járásbí-
róság azt a férfit, aki életveszélyesen megfe-
nyegetett egy kisgyermekes asszonyt a volt
élettársa 500 forintos tartozása miatt. Két
férfi tudta csak lefogni az őrjöngő támadót,
aki ellen önbíráskodás és más bűncselek-
mény miatt indítottak eljárást a nagykőrösi
zsaruk.
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Február 24-én a férfi bement a nő lakásába,
ahol az asszony a két kiskorú gyermekével
tartózkodott. A gyanúsított egy 500 forintos
tartozást követelt az asszonytól, akit életve-
szélyesen is megfenyegetett. Mivel a nő volt
élettársa a szomszédos lakásban tartózkodott,
meghallotta a kiabálást és egy másik férfival
a konfliktus helyszínére sietett. Dulakodás és
lökdösődés alakult ki a két férfi között, majd
a sértett és a vele együtt a helyszínre érkező
férfi, közös erővel kitolta a támadót az utcá-
ra. Az eset következtében a nő nyolc napon
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Egy korábbi büntetőügyben beszerzett el-
meorvos-szakértői vélemény szerint a gya-
núsított mentális betegségben szenved.
Mindemellett szabadlábon hagyása esetén
fennáll vele szemben a bizonyítás megnehe-
zítésének és hasonló bűncselekmény elkö-
vetésének a veszélye, ezért az ügyészi indít-
vánnyal egyezően az ügyben eljáró nyomo-
zási bíró letartóztatta a férfit. A bíróság a
kényszerintézkedés végrehajtásának hely-
színéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elme-
gyógyító Intézetet jelölte ki. A döntést az
ügyész tudomásul vette, míg a gyanúsított és
védője fellebbezett ellene, így a végzés nem
végleges, de végrehajtható. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK

Közúti balesetek
KERÍTÉSNEK ÜTKÖZÖTT egy személygépko-
csi március 25-én reggel Abonyban, a Szol-
noki úton. A kisteherautóban ketten utaztak,
mindketten önerejükből elhagyták az autót.
A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanítot-
ták és átvizsgálták a járművet, majd biztosí-
tották a helyszínt.
ÁROKBA HAJTOTT ÉS FELBORULT egy sze-

mélygépkocsi március 31-én délben a 311-
es út 18-as kilométerénél, Tápiószőlős köze-
lében. A gépkocsiban egy ember utazott,
akit a mentőszolgálat szakemberei kiemeltek
a gépkocsiból. A ceglédi hivatásos tűzoltók
átvizsgálták a járművet, majd biztosították a
helyszínt.
SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT egy sze-
mélygépkocsi április 3-án délután az M4-es
autóút 60-as kilométerénél, Ceglédbercel

közelében. A gépkocsi forgalmi akadályt
okozott, a benne utazó két felnőtt és két
gyermek önerejükből elhagyták az autót. A
ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították
és átvizsgálták a járművet, majd megszün-
tették a forgalmi akadályt.
ÚTTESTRŐL LESODRÓDOTT, ÁROKBA HAJ-
TOTT egy személygépkocsi április 4-én dél-
után Albertirsa és Mikebuda között. A gép-
kocsiban egy ember utazott, aki önerejéből
elhagyta az autót. A ceglédi hivatásos tűzol-
tók áramtalanították és átvizsgálták a jármű-
vet, majd biztosították a helyszínt. – tájé-
koztatta lapunkat Csámpai Attila, a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
megyei szóvivője.



úl vagyunk a 2020-as éven és reméljük,
hogy a járvány elmúltával ismét vissza-
térhetünk a régi kerékvágásba. Bekö-
szöntött a tél, és vírushelyzet ide vagy
oda, de mozduljunk ki a négy fal közül
és élvezzük a természet szépségeit! Ér-
demes tehát bakancsot húzni a hétvégén

és nyakunkba venni az erdőt, mert ilyenkor télen
egészen különleges élmény a természetben ki-
rándulni. Ha olyan szerencsénk van, hogy előtte
hó is esett, még gyönyörűbb a táj.
Olyan kirándulási javaslatokat gyűjtöttünk
össze, melyek nincsenek messze a város-
unktól és kellemes időtöltést, sétát ígérnek a
szabadban.

CSÓNAKÁZÓ-TÓ CEGLÉD
A városközponttól néhány km-re található egy
nagyon kellemes hely, amely alkalmas kikap-
csolódásra, feltöltődésre. Minden évszakban
más arcát mutatja. Ha nincs sok időnk, egy sé-
ta is felejthetetlen lehet a tó körül.

CEGLÉD – GERJE-MENTI SÉTA
A Gerje-patak a Gerje-Perje vízszabályozá-
sakor vette fel a mai formáját. Mocsaras terü-
leten alakult ki. Pilisen ered (érdemes az ere-
déséhez is tenni egy kirándulást) és Csíkos-
pataknak is nevezték a benne élt csíkhal mi-
att. Akár hiszik, akár nem, valamikor vízi-
malmok is őröltek a vizén. Ritka síkvidéki
forrás, amely egészen a Tiszáig elvezet. A ví-
rusjárvány hatására egyre többen fedezik fel
és tesznek egy sétát a partja mentén. Javasla-
tunk: A sétát érdemes a Török Ignác utca vé-
gében található Gerje-hídnál kezdeni és a Kő-
rösi út irányába haladni, majd tovább sétálni
a patak partján a Természetvédelmi területig. 

ALBERTIRSA – DOLINA
Piciny gyöngyszem, 37 hektár területen.
Tanösvénye 1200 méter hosszú. Itt simul

bele a Gödöllői-dombság az alföldi tájba.
Növény és állatvilágának jórésze csak itt
él meg. Rögtön a bejáratnál a padnál meg-
állva, már megérezhetjük, hogy egy külön-
leges világba jutottunk el. Ajánljuk a tan-
ösvényt végig járni, az információs táblá-
kat elolvasni. 

NAGYKŐRÖS – PÁLFÁJA ERDŐ 
Az erdő az egykori homokpuszta tölgyesek
szép maradéka. Nevét a „Pál fája” matuzsá-
lem korú kocsányos tölgyről kapta. Korát
közel 500 évre saccolják. A parkolótól in-
duló tanösvényen érdemes végig sétálni és
élvezni az erdő hangulatát, csendjét. A visz-
szaút még izgalmasabb lehet, ha a Ceglédet
Csemővel összekötő erdei úton jönnek.

ÓCSA – LÁPERDŐ SÉTA
Ócsa is tökéletes bizonyítéka annak, hogy
az élményekért nem feltétlenül kell a vi-
lágvégére menni. A tanösvény a város kö-
zelében fekvő Nagy-erdőből indul. Az er-
dő különlegessége, a megvastagodott tövű
enyves égerfák, melyek támasztógyökere-
ik segítségével tartják magukat az
ingoványban, emiatt lábasfáknak
is nevezik. A varázslatos erdőben
olyan érzése van az embernek,
hogy a fák közül bármelyik pilla-
natban előbukkanhat néhány kis
tündér.
Ha Önöknek van egyéb kirándulá-
si javaslatuk a környéken (esetleg
fotóval együtt) küldjék el a ceglédi
Tourinform Irodának és közzétesz-
szük a Facebook oldalunkon! 

TourinformCegléd
2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 

T: 53/500-285 e-mail:
tourinform1@cegledikultura.hu

t
Térségi kirándulóhelyek

Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft. GÁZKA

ZÁNOK MÁRKASZERVIZE

Tel.: 0
6-53/31

2-485 Mobil: 06-20/9713-873
www.spindelbau.hu
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Képekben
Cegléd melletti tanyán

KICSI ÉS NAGY, MA MÁR KEVÉSSÉ ISMERT ős-
honos háziállatok: különleges baromfik, bo-
zontos mangalicák, összebújó rackabárányok,
a mezőn szabadon legelésző lovak, marhák és
borjaik – nagyszüleink paraszti életmódjának
letűnt világa elevenedik meg egy Cegléd mel-
letti tanyán. A természet közeli élet szabadsá-
gának is megvan az ára: nem könnyű előte-
remteni a gazdálkodóknak az önfenntartás-
hoz, a megélhetéshez szükséges javakat. A
gazdának reggeltől estig bőven akad dolga a
birtok körül, gyakran el is fárad a nap végére,
mégse vágyik már egy pillanatra se vissza a
kényelmesebb városi életbe...                     KE

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.



z időjárás még
mindig erőskö-
dik. Pedig
mennyi szép
emlék forog
közszájon. Már

„március 15-én levetettük a
cipőt, sokszor a hosszú nad-
rágot is – és mentünk az ün-
nepségre. De most? Semmi
sem olyan…” Tényleg
nem. Akkor Sztálin Józsi

bácsi szigorú tekintete és Rákosi mindig opti-
mista képe simogatta az iskolások kobakját.
Persze arra a ma már idős emberek kevésbé
emlékeznek, mikor a párt ötletére, tavasszal –
lóhátról vetették a tavaszi magvakat, alig
megolvadt felületű talajra. Beszolgáltattunk,
igaz, más néven ma is. Miközben elmerül-
nénk a politika változó tüneményeiben, az ab-
lak előtt a tuja havasan alig utal a tavaszra.
Vagy mégis? A virágot már megtalálja a mé-
hecske, mert a kaptárban fogyóban a méz és
nektár is, pollen is kellene. Viszont a kerti sáf-
rányok teszik dolgukat: nyílnak, s kinyíltak.
Olyan szeszélyes a tavaszunk, hogy bemutat-
ják a virágaikat napos időben, vagy éppen ha-
vas időben. Az őszibarack didergő bimbóit
nem tudja elrejteni, hátha akkora a csészele-

velek hatása, hogy a
bibék túlélik. Némi-
képp veszélyesebb a
birs helyzete, mérge-

sen borzolja pu-
ha szőrzetét, ta-
lán fel tudja fog-
ni a beáradó hi-
deget. Igaz, a
májusi virágzá-
sig még hosszú
küzdelemre ké-
szülhet. Lepke
hernyónk viszont
jól telelt, jó hús-
ban van, nem is
fázik. Bár maga-

biztossága oktalanság, mert a következő per-
cekben a lepke-álom megszakadt. De fekete-
rigóm begye így a kertben fehérjedús táplá-
lékhoz jutott.                            SZABÓ SÁNDOR

a
Didergő virágaim

Képekben

Első mintavétel 
nektárból, pollenből…

Ezek a bimbók mást is jelentenek

Még 
bundába 
öltözött a birs

Szegény hernyó, 
utolsó percei 
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Ősi bölcsesség, hogy „nincs új a nap
alatt”… A járványhelyzetre is igaz,
hogy a történelem ismétli önmagát,
sőt a maszkviselési kötelezettséget
sem 2020-ban a Covid-19 vírus kap-
csán találták fel. Képek a spanyolnátha
járvány idejéből… ESDÉ

100 éves a spanyolnátha
História
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lég sűrűre sikeredett a tavaszi
szezonunk, ugyanis volt pár el-
maradt meccsünk, melyeket be
kellett iktatni, így két meccset is
kellett játszanunk egy héten. A
tavaszi szezonban eddig 8

meccset játszottunk, melyen 4-4 győzel-
münk és vereségünk van. A 12 csapatos baj-
nokság 9. helyén állunk úgy, hogy 2-vel ke-
vesebb meccset játszottunk, mint az előttünk
lévő csapatok. Volt gólzáporos győzelmünk
(10-3) a Bátonyterenye csapata ellen úgy,
hogy több mint egy félidőt vészkapussal
kellett lejátszanunk sajnálatos sérülés miatt.
Parázs meccsből sem volt hiány! A negye-
dik helyezett csapatot idegenben óriási tak-
tikai fegyelemmel és küzdeni akarással tud-

tuk két vállra fektetni (5-4). Voltak „kötele-
zően” hozható meccseink és persze voltak
vereségeink is. A vereségek ellenére is na-
gyot fejlődött a csapat és kiegészülve az új
edzővel, próbálunk minél előrébb végezni a
tabellán, illetve fejlődni taktikailag és játé-
kilag is. A csapat meg is kapta az új meze-
ket és az új futsal cipőket, melyek segítenek
majd az előrelépésben. 
A jövő héten is két mérkőzés vár ránk,
egyik sem ígérkezik könnyűnek, de mindent
meg fogunk tenni a három pont megszerzé-
séért. A sérülteknek minél hamarabbi
gyógyulást kívánunk, várjuk vissza őket, hi-
szen fontos tagjai a csapatnak!
Hajrá Startolunk SE-PIMI

MAJLÁTH ÁRPÁD

Véghajrához érkezett a regionális felnőtt futsal bajnokság Pest megyei csoport-
ja! A Startolunk SE-PIMI együttesének április végén fejeződik be a bajnokság. 

e
Közeleg a szezon vége

34






