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A nyomda ügyvezetője

ár több nem hivatalos fórumon már Cegléd is szerepel
azon települések között, ahol van koronavírusos
személy, információnk szerint városunkban – de
Albertirsán és Abonyban sem – volt a mai napig
olyan beteg, akitől a kórházban vett minta pozitív
eredménnyel zárult. Ez azért is lehet így, mert a ceg-
lédi nem kijelölt kórház járványügyi szempontból,

vagyis nem visznek oda igazoltan koronavírusos személyeket.
A ceglédi Toldy Ferenc kórháznál korábban szigorú beléptetési
rendszer lépett életbe. Aki lázas, vagy más koronavírusra utaló
panasza van, még a bejáratnál, a checkpointnál kikérdezik és lá-
zat is mérnek. Ha enyhe tünetek vannak, akkor hazaküldik >>>

Hírek
3

Cegléden még nincs fertőzött
A napokban jelentették be Nagykőrösön, hogy már ott is van diagnosztizált ko-
ronavírusos beteg. Lapunk információ szerint a közeli nagyobb városok közül
Szolnokon és Jászberényben is több koronavírus pozitív beteg van.
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a pácienst karanténba, ha viszont súlyo-
sabb, akkor az újonnan kialakított, úgyne-
vezett „lázas sürgősségire” kerül 48 órára.
Ott azonnali teszt után, – melyet Buda-
pestre küldenek laborba – megfigyelik a
betegeket és ha a második 48 órán belüli
tesztre is negatív a páciens, akkor hazaen-
gedik, vagy az intézmény megfelelő rész-
legére irányítják. Ha pozitív a minta, akkor
a kijelölt kórházba szállítják a beteget, a
közelben a szolnoki és a kecskeméti kór-
ház ilyen intézmény.
A járványügyi protokoll betartása azért még
döcög időnként, így történt egy olyan koro-
navírus gyanús személy esetében is, akit a
mentő hozott a ceglédi kórházba – valószí-
nűleg tévedésből. Cegléden a kapun sem en-
gedték be a beteget, hanem a mentőben ki-
kérdezték és továbbküldték a szolnoki kór-
házba, ahol kiderült, hogy a jászberényi
beteg mintája pozitív lett.
Információink szerint a ceglédi kór-
házban tervszerűen készülnek a tö-
megessé váló fertőzésekre, az izo-
lált terület jelenleg csak négy beteg
megfigyelését teszi lehetővé. A szükség
szerinti bővítéssel elsősorban arra töreked-
nek, hogy az ne a főépületben legyen, ha-
nem külön épületben a kórház területén,
ezzel is vigyázva a betegek és az egészség-
ügyi személyzet biztonságára.

Koronavírus-hírek
MÉG MINDIG NINCS IGAZOLT KORONAVÍRUSOS
Cegléden. – többek között erről is tájékozta-
tott facebookján dr. Csáky András polgár-
mester a húsvéti ünnepek előtt, ahogy arról

is, hogy 5000 maszkot kapott Cegléd
Kínából és arról, hogy Nagypénteken

is nyitva lesz a zöldségpiac.
„Beszéltem a katasztrófavédelem
képviselőjével. Hála Istennek még

nem tudnak koronavírussal fertőzött
betegről. Nincsen illúzióm, hogy város-

unk mentes a fertőzött személyektől, de be-
tegség jeleit mutató, teszttel igazolt személy-
ről nem tudunk. Pont ezért kell betartani az
előírásokat, hogy elkerüljük a fertőzést.
Nem lehetünk biztosak abban, hogy melyi-

covid19

Közterületi fertőtlenítés
NAGYKŐRÖS ÉS ABONY UTÁN CEGLÉDEN is
megkezdték a közterületi fertőtlenítést.
Cegléd Város Önkormányzata döntése alap-
ján a Várvag Nonprofit Kft. a város belterü-
letén található, ülőhellyel rendelkező busz-
megállók és a piac bejáratainak a fertőtlení-
tését végzi el. A tevékenység napi rendsze-
rességgel történik, melyet figyelemfelhívó
táblákkal jelezni fognak. A lakosságot kérik,
hogy figyeljék a táblákat és a fertőtlenítés
időtartama alatt kellő körültekintéssel köze-
lítsék meg a megjelölt közterületi helyeket.
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künk hordozza a vírust, anélkül, hogy tudna
róla. Jelenleg 24 fő van karanténban, mind-
annyian külföldről tértek haza és nem mu-
tatják a betegség tüneteit.”

A POLGÁRMESTER ARRÓL IS TÁJÉKOZTATTA
a lakosságot, hogy „az egyik Cegléden is
üzlettel rendelkező szupermarket működé-
sével kapcsolatban több jelzés érkezett
hozzánk, mely szerint időnként nagy a zsú-
foltság az üzletben és nem tartják be az
előírásokat.” Csáky Andrásnak az üzlet
központjában intézkedést ígértek az üggyel
kapcsolatban.

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

Változások a városi piacon
A VÁROSI PIACON IS VÁLTOZÁSOK LÉPTEK
életbe veszélyhelyzet időtartamára. A vásár-
lóforgalmat az önkormányzat rendeletben
korlátozta, melynek betartását a bejáratoknál
szolgálatot teljesítő biztonsági őrök és ön-
kéntesek is felügyelik. A fedett piaccsarnok 4
bejárata közül 2 a hét elején lezárásra került,
tehát a belépés 2 helyen – az egyik Kossuth
téri bejáraton, valamint az egyik nyitott piac-
rész felőli bejáraton – volt lehetséges.
A csarnok területén nyitvatartási időben egy
időben legfeljebb 30 vásárló tartózkodhat.
Amennyiben a csarnokban tartózkodó vá-
sárlók száma az engedélyezett 30 főt meg-
haladja, beengedésük felfüggesztésre kerül
oly módon, hogy csak akkor kerülhet sor
egy újabb vásárló beengedésére, ha egy má-
sik a piaccsarnokot elhagyja.
A nyitott piactér vásárlóforgalma egyelőre
nem korlátozott, de kérik, hogy mindenki
tartsa egymástól a minimális 1 méter távol-
ságot! A vásárlók az árukhoz ne nyúljanak
hozzá, ne fogják meg, kérjék az árusok se-
gítségét! – szól a piacon történt változásokat
összegző sajtóközlemény.
Dr. Csáky András polgármester a húsvéti ün-
nepek előtt bejelentette: „Az előző évek gya-
korlatától eltérően Nagypénteken nyitva lesz
a piac”, hogy ne csak a szombati napra ter-
helődjön a vásárlók rohama és betarthatóak
legyenek a járványügyi előírások, biztonsá-
gosan vásárolhassanak a ceglédiek. A ceglé-
diek éltek a lehetőséggel és zsúfolásig meg-
töltötték a vásárlók a területet az ünnepek
előtti vásárnapon.

Fotók: Krizsán E
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Katonai járőrök Cegléden
A RENDŐRSÉGGEL EGYÜTTMŰKÖDVE a Ma-
gyar Honvédség Katonai Rendészeti Köz-
pont katonái segítik a kijárási korlátozás be-
tartását többek közt Cegléden is március 28-
án reggel 8 órától.
Szombaton a városok sajátosságait is figye-
lembe véve Budapest, Cegléd, Szigetszent-
miklós, Székesfehérvár, Szolnok, Debrecen,
Hódmezővásárhely, Győr, Tatabánya, Salgó-
tarján és Kaposvár piacain segítették katonai

járőrök a rendőröket, és velük együttműköd-
ve gondoskodtak arról, hogy az állampol-
gárok egyrészt megismerjék a beveze-
tett szabályokat, másrészt betartsák a
rendelet rájuk vonatkozó előírásait. A
kijárási korlátozás szerint az élelmi-
szerüzletben, drogériában, piacon vagy
gyógyszertárban 9 és 12 óra között – az
ott foglalkoztatottak kivételével – kizárólag
65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

Elhalasztott pályázatok
CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA közle-
ményt juttatott el lapunkhoz, melyben tájé-
koztatja a lakosságot, hogy „a koronavírus-
járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet és a
hozzá kapcsolódó korlátozó intézkedések
miatt a 2020. évi I félévi Közbiztonsági,
Városvédelmi és Idegenforgalmi, Humán
Pályázati Keretekre, valamint a Lakossági
önerőből történő járdaépítés és járdafelújí-
tás támogatására vonatkozó pályázati felhí-
vások meghirdetését elhalasztotta. A pályá-

zati felhívások közzétételére az elrendelt
veszélyhelyzet megszűnését követően ke-
rülhet sor.”

Polgármesteri intézkedések
ÁPRILIS ELSEJÉTŐL INGYENES A VÁROSBAN a
parkolás, valamint az önkormányzati lakás-
ban élők lakbérfizetési könnyítésben része-
sülnek a veszélyhelyzet fennállásáig – szá-
molt be a döntésekről dr. Csáky András pol-
gármester és Hegedűs Ágota alpolgármester
a múlt szerdán délután megtartott rendkívü-
li sajtótájékoztatón.

A Fidesz- illetve a Czigle frakció kéréseit
is figyelembe véve, több döntést ho-

zott az úgynevezett helyi operatív
csoport – hangzott el a sajtótájékoz-
tatón. Az egyik az ingyenes parkolás

Cegléden, a másik pedig, hogy
„mindazon lakásbérlők, akik önkormány-

zati lakásban élnek, abban az esetben, ha a
veszélyhelyzettel kapcsolatban vesztették el
állásukat, vagy kerültek lehetetlen anyagi
helyzetbe, a veszélyhelyzet megszűntét köve-
tő hónap utolsó napjáig lakbérfizetési köny-
nyítést kérhetnek, azaz nem kell lakbért fi-
zetniük erre az időszakra.” Hozzátette: az
így felhalmozódott hátralékot a veszélyhely-
zet megszűnését követő hónap utolsó napját
követő 24 hónap alatt kell részletekben meg-
fizetni az éppen aktuális bérleti díjjal együtt.
Ugyanez vonatkozik a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek esetében is, azzal a kü-
lönbséggel, hogy itt a nettó bérleti díjra
mondtak moratóriumot, amennyiben erre
igényt tartanak kérvény alapján.

covid19
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Karantén a
hajléktalanszállóban

BEVEZETTÉK A KARANTÉNT A MAGYAR Vö-
röskereszt Gondoskodás Hajléktalanokat Ellá-
tó Intézményben is. Az intézmény vezetése er-
ről tájékoztatott a facebookon: „a kialakult
helyzetre való tekintettel, intézményünkbe egy
hete bevezettük a karantént! A lakók csak dol-
gozni mehetnek ki! A bevásárlást sem külön-
külön végzik, hanem egy két személy vásárol
mindenkinek, naponta egyszer! Többször fer-
tőtlenítünk ajtókat, kilincset, hálótermeket!
Csatlakozva a helyi kezdeményezéshez masz-
kokat is készítünk, nem csak saját részre! Nem
könnyű ennyi embernek ilyen kis helyen, külö-
nösen azoknak, akik alkalmi munkából élnek!
Ezért is vagyunk különösen hálásak minden
segítségért!” – írták a bejegyzésben.

Fertőzött Csemőben
„ÉRTESÍTÉST KAPTAM CSEMŐI KORONAVÍRUS-
fertőzéses pozitív teszt eredményről.” –
tette közzé Csemő polgármestere dr.
Lakos Roland április 10-én. „Az elkü-
lönítés alá helyezett személy jelen álla-
pota/tünetei alapján nem igényel kórházi
ellátását. Csemő község közigazgatási terü-
letén járványügyi megfigyelés alatt lévő szemé-
lyek száma hárommal nőtt, így jelenleg 8 főt
számlál. A hatósági házi karantén elrendelésére
minden esetben azért került sor, mert az új koro-
navírus által okozott megbetegedésben szenve-
dő személyekkel érintkezhettek.” – fogalmazott
közleményében a polgármester.

Lezárták a Budai úti parkot
AZ ÁPRILIS 9-ÉN MEGJELENT, KIJÁRÁSI kor-
látozást meghosszabbító kormányrendelet a
húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli in-
tézkedéseket tartalmaz. Dr. Csáky András
Cegléd polgármestere ennek alapján lezáratta
a Budai úti fürdő környékét az ünnepekre.
„Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszak-

ban számos bejelentés érkezett a polgár-
mesteri hivatalba, mely szerint a

Budai úti fürdő környezetében lévő
szabad területen időnként több
százan szoktak megjelenni, a jár-

ványveszély miatt rendeleti formá-
ban a szabadidőparkot átmenetileg le-

zárjuk. A rendőrkapitány urat kértem ar-
ra, hogy a hatóság szerezzen érvényt ren-
deletünknek. Nyomatékosan kérek min-
denkit, hogy saját és mások egészsége ér-
dekében legyen partner abban, hogy a
rendeletnek érvényt tudjunk szerezni.” –
tette közzé a polgármester.

ÁSVÁNYVÍZ
ÉS KÖTŐELEM ELADÁS

TERMELŐI ÁRON
LAKOSSÁG RÉSZÉRE AZ ALÁBBI ÁRAKON:

minimum vásárlás 1 zsugor

0,5 literes: 1 zsugor 9 db:

40 Ft / flakon
1,5 literes: 1 zsugor 6 db:

50 Ft / flakon
2 literes: 1 zsugor 6 db:

60 Ft / flakon
Viszonteladók részére engedmény!

Vásárlási cím: Cegléd, Külső Pesti út 200.
Nyitva tartás: Hétfőtől-Péntekig 7:00-16:00
Elérhetőségeink: (53) 505-640 vagy (53)505-644

www.german-rt.hu

covid19



9

Újra Fonogram-díjas
Sárik Péter

ÚJRA ELNYERTE A FONOGRAM-DÍJAT Sárik
Péter. Az év hazai jazz albuma vagy hang-
felvétele díjat a Sárik Péter Trió – X Bartók
(szerzői kiadás) című lemeze kapta. A Ma-
gyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Ma-
hasz) által rendezett eseményen 13 hazai és
6 külföldi kategóriában adták át a szakmai
zsűri által odaítélt 2020-as Fonogram-díja-
kat, a koronavírus-járvány miatt ezúttal vir-
tuálisan. A győzteseket online videókban je-
lentették be. Sárik Péter több alkalommal –
más-más formációkban – nyerte már el a
magyar zenei élet Oscar-jának számító elis-
merést: 2014-ben, 2016-ban és 2018-ban is.

Lovagkereszt a ceglédi
közjegyzőnek

MÁRCIUS 15-ÉN A CEGLÉDI DR. ANKA TIBOR
közjegyzőnek, a Magyar Országos Közjegy-
zői Kamara elnökhelyettesének és Jogi Bi-

zottsága elnökének
a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztje
polgári tagozata ki-
tüntetést adomá-
nyozta Áder János
köztársasági elnök.
Dr. Anka Tibor „a
magyar közjegyző-
ség fejlesztését szol-

gáló jelentős szakmai pályafutása, valamint
magas szintű tudományos munkája és a jogi
szakirodalmat gazdagító publikációi elismeré-
seként” kapta az elismerést.

Elhunyt
dr. Szüdi János

ÉLETÉNEK 71. ÉVÉBEN ELHUNYT dr. Szüdi
János jogász. A Demokratikus Koalíció po-
litikusáról az alábbiakban emlékezik: „Dr.
Szüdi János 25 évet dolgozott az oktatásért
felelős minisztériumban. 2002 és 2006 kö-
zött az Oktatási Minisztérium közigazgatá-
si államtitkára, 2006 és 2010 között az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium közokta-

tásért felelős
szakállamtit-
kára volt.
Számos, a
p e d a g ó g u -
sok, iskola-
v e z e t ő k
munkáját se-
gítő szak-
könyv és ki-
advány szer-
zője, illetve
társzerzője.

2010 után a Pedagógusok Szakszervezetét
és az oktatásügyért dolgozó szakmai szer-
vezetek munkáját segítette. 2018-ban a DK
jelöltjeként indult Cegléden, 2018 óta a
DK parlamenti frakciójának munkáját se-
gítette. Szerény személyisége, felülmúlha-
tatlan szaktudása és kimeríthetetlen mun-
kakedve a képviselőcsoport munkáját alap-
vetően meghatározó szakértővé tette. A
Demokratikus Koalíció fájó szívvel búcsú-
zik dr. Szüdi Jánostól. Emlékét és öröksé-
gét megőrizzük.” atv.hu/MTI

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!



10

Váljék egészségünkre!
ÁPRILIS 9-ÉN KÉT KÉZFERTŐTLENÍTŐ auto-
mata került kihelyezésre Kocsér község két
forgalmas pontján. Az automata érzékeli az
alányújtott kezet, majd egy-két másodpercen
belül egy adag fertőtlenítő folyadékot adagol
a kézre. Egyszeri fertőtlenítéshez egy adag
bőségesen elegendő.
- Azt gondoltam, hogy ebben a helyzetben
a képviselői tiszteletdíjamat kötelesség-
szerűen a vírus elleni védekezés megerő-
sítésére kell fordítanom – mondta
Venyingi Zoltán önkormányzati képvise-
lő, akinek kezdeményezéséhez, felajánlá-

sához Hriagyel Csaba polgármester, Bod-
nár András alpolgármester és Gévai Imre
képviselő is csatlakozott.
- Sokat gondolkodtunk, hogy milyen mó-
don tudnánk megtámogatni a lakosság
egészségmegőrző igyekezetét, végül közö-
sen döntöttünk az automata mellett, hiszen
így épp az egyik legnagyobb veszélyfor-
rást tudjuk mérsékelni – mondta Hriagyel
Csaba polgármester. - A mindennapi be-
vásárlás során mindannyian ki vagyunk
téve a veszélynek, már csak egy kilincs le-
nyomásával is. Gondoskodtunk a feltöl-
tésről, az utántöltésről is. Minden kocséri
lakos részesül a segítségből, aki csak
igénybe veszi. Remélem, sokan fogják
használni. Vigyázzunk egymásra, váljék
egészségükre!

„AGAPE” Ceglédi
Református Gyermekotthon

Alapítványa
tájékoztatja az adakozókat,
hogy 2019. évi adó 1%-ból

643,055. – Ft-ot kapott
alapítványunk, amelyet

hálás szívvel köszönünk.

ALAPÍTVÁNYUNK KURATÓRIUMA

Húsvéti szalmanyuszik
DECEMBERBEN A MIKULÁS ÉS MANÓJA, a
Húsvétra készülve pedig nyuszik derítik jobb
kedvre a helyieket Tápiószőlősön. A Faluház és

Könyvtár „átöltöztette a szal-
mabálákat”, hogy örömet csal-
jon a gyerekek és felnőttek ar-
cára. „Ezekben a nehéz hetek-
ben, mikor mindenki élete gyö-
keres változáson megy át és a
hétköznapi rutin is teljesen át-
alakul szerettünk volna a tavasz
beköszöntével mosolyt csalni
az utcára kilépők arcára.
Bár idén a Tojásfa díszítés el-
marad, a nyuszik átöltöztek és
melléjük kikerültek az elmúlt

években iskolás és óvodás gyerekek által készí-
tett tojások. Reméljük, jövőre már lesz lehetősé-
gük a kicsiknek újakat készíteni.” – írták a
könyvtár munkatársai.

Vetőmagok Abonynak
KÉT MÁZSA BORSÓ ÉS UGYANENNYI mázsa bab
vetőmagot adományozott Abony városának
Cegléd Város polgármestere. – erről Pető Zsolt
polgármester számolt be Abony honlapján. „Az
adomány 1/2 - 1/2 kg-os csomagokba kerül és az
elkövetkező napokban eljuttatjuk azok számára,
akik vállalják a vetőmag házi kertben való elül-
tetését. A vetőmag egyszerre segít a friss zöldség
megtermelésében és a kiskert megművelésében.
A képeken Korbély Csabáné Ilike, önkormány-
zati képviselő, szakbizottsági elnök látható, aki a
borsó és a bab kimérését végzi.

Közlemény

Fotó: Bús Csaba/PN



Kerékpárút épülhet
NAGYKŐRÖS TÁBLÁTÓL A GAÁL KASTÉLYIG
tervezett kerékpárút kivitelezési szerződését írta
alá dr. Czira Szabolcs polgármester Nagykőrös
képviseletében és Szabadszállási Mihály ügyve-
zető a kivitelezést végző cég képviseletében. Er-
re a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzé-
si eljárás lezajlását követően kerülhetett sor. La-
punk információi szerint jelenleg a kiviteli ter-
vek készítése és engedélyeztetése van folyamat-
ban, és előre láthatóan hamarosan meg is kez-
dődhetnek a kivitelezési munkák.

Dűlőfelújítás
A MAGYAR FALU PROGRAMBAN NYERT tá-
mogatásnak köszönhetően elkészült a zöld-
halmi Iskola dűlő Lakos dűlőig tartó szaka-
szának új hengerelt aszfaltos burkolata.

Városvédők 2. helyen
A CEGLÉDI VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ Egye-
sület a Mol pályázatán indult, hogy ezévben
Örökségvédő tábort szervezzen gyerekek-
nek. Lapunk, a Ceglédi Panoráma is támo-
gatta a civil szervezetet azzal, hogy támoga-
tásra buzdítottuk a ceglédieket.
A ceglédi városvédők sajnos csak máso-
dikok lettek a körzetben, az országosan in-
dult 151 (!) szervezet között pedig harma-
dikok. A szép eredmény annak köszönhető,
hogy nagyon sokan támogatták szavaza-
tukkal a nemes célt. Az egyesület elnöksé-
ge az alábbiakban köszöni meg a támoga-
tást: „A Ceglédi Városvédő és Szépítő
Egyesület Elnöksége köszönetét fejezi
mindazoknak, akik szavazataikkal, mozgó-
sítással, támogatással, segítették ‘Örök-
ségvédő tábor 2020’ Mol pályázatukat.
Mindenkinek nagyon köszönjük a pályáza-
tunkra leadott szavazatokat! Sajnos a má-
sodik helyen végeztünk, így nem mi nyer-
hettük el a támogatást.”

Köszönet az
adományozóknak

A CEGLÉDI MENTŐÁLLOMÁS DOLGOZÓI köz-
leményben köszönték meg az adakozást és
összefogást, „mindazt a törődést, együttérzést,
figyelmet és szeretetet, amely felénk irányul.
Rengeteg erőt ad számunkra az a gondosko-
dás, amelyben részünk van.” –írták a mentő-
sök és arra kérték a lakosságot, hogy „az elkö-
vetkező hetekben felajánlásaikkal elsősorban
segítsék a nehéz sorsú, rossz anyagi helyzetbe
került, munkahelyüket elvesztő embertársain-
kat, a nélkülöző családokat, a gondokkal küsz-
ködő közösségeket és nem utolsó sorban segít-
sék a Ceglédi Önkormányzat munkáját.
Eddigi felajánlóinknak köszönet: Ceglédi Ci-
vil Összefogás, Dr Kocsis István, jászkarajenői
háziorvos, Ceglédi Zöldházak Fagyizó és Cuk-
rászda, Waffle&Burger Cegléd, Pizza Express
Cegléd. Hálával és köszönettel a Ceglédi Men-
tőállomás dolgozói”
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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

Kikapcsolták a madárriasztót
A KÖRNYÉKEN LAKÓK PANASZA ALAPJÁN ki-
kapcsolják a Kossuth Gimnáziumban a ma-
dárriasztót – erről jelentetett meg közleményt
az iskola. „Az elmúlt időszakban megtörtént a
gimnázium padlásának egészségügyi megtisz-
títása. Ezt követően elektronikus madárriasz-
tó üzembe helyezésére került sor, hogy a pad-
lásra ne költözzenek be újból a galambok. A
riasztó hangja viszont a környéken lakókat za-
varta. Az első jelzések után azonnal megpró-
báltunk változtatni a beállításon. Halkabbra
vettük, de még mindig érkeztek visszajelzések,
hogy zavaró. Több beállítást kipróbáltunk, éj-
szakára kikapcsoltuk a készüléket, de úgy tű-
nik, nem lehet úgy beállítani, hogy az eredeti
célt is elérje, viszont a környéken lakókat se
zavarja. Amíg jobb megoldást nem találunk, a
készüléket kikapcsoljuk. Mindenkitől elnézést
kérünk, akinek ez kellemetlenséget okozott.” –
írták az oktatási intézmény facebookján meg-
jelent közleményben.

Tesco létszámkorlátozás
TÖBB MÁS ÉLELMISZERÁRUHÁZ MELLETT a
Tesco korlátozásokat vezetett be a járvány miatt:
az összes hazai áruházban egy időben csak elő-
re meghatározott számú vásárló tartózkodhat,
olvasható a vállalat szerdai közleményében.
Az intézkedés célja a vásárlók és munkatár-
sak egészségének védelme, valamint annak
biztosítása, hogy az áruházakban mindenki
megtarthassa a biztonságos fizikai távolságot
másoktól. Az új intézkedés a 65 éven feletti-
ek védelme érdekében a nekik fenntartott vá-
sárlási időszakra is vonatkozik: 9 és 12 óra
között az áruházlánc munkatársai mind a lét-
számot, mind az életkort ellenőrzik.

Tőzsdejáték
MÁRCIUS 5-ÉN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE a
XX. Tőzsdejáték országos döntője a Bank
Centerben, ahol a Ceglédi Kossuth Lajos
Gimnázium „Crazy Frogs” csapata az 5. he-
lyezést érte el. A csapat tagjai: Fülöp Attila,
Nagygyőr Flóra és Nagygyőr Gergő (11. d).
Felkészítő tanáruk: Kozma Sándor.



VIRÁGZIK CEGLÉD EGYIK ÉKESSÉGE a mag-
nóliafa a vasútállomáson. POLYHOS MIHÁLY

Képekben

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

EGY LÉPCSŐHÁZ FONTOS DOLGAI járvány
idején: ingyenesen elvihető szájmaszk és
Ceglédi Panoráma
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I. telephely - Albertirsa, Batthyány u. (Albertirsa szélén a 40-es út mellett)

Tel.: 06-30/382-1079
Nyitva tartás: Hétfõ-Vasárnap 800-1500 2020.05.01-én is várjuk vásárlóinkat 800-1500 óráig

KÍNÁLATUNKBÓL
�� cserepes dísz- és balkonnövények

�� futó balkonnövény palánták

�� virágágyásba ültethetõ  
egynyári virágok

�� függeszthetõ edénybe 
ültetett balkonnövények

��mediterrán edényes növények

�� zöldség palánták (2020.04.27-től)
NYITÁS:
2020.04.

18-án
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Halálos baleset 
Nagykőrösön 

MÁRCIUS 19-ÉN 21 ÓRA KÖRÜL egy sze-
mélygépkocsi Nagykőrös belterületén az Ör-
kényi úton eddig tisztázatlan körülmények
között egy oszlopnak, majd egy lakóház fa-
lának ütközött. A baleset következtében a
gépjármű 21 éves vezetője E. Miklós olyan
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a hely-
színen életét vesztette. Az autó másik utasa
egy 18 éves lány súlyos sérüléseket szenve-
dett, őt a mentőszolgálat munkatársai a hely-
színen újraélesztették, majd kórházba szállí-
tották, de ott elhunyt. A helyszínelés ideje
alatt teljes útlezárás volt érvényben.

Kerékpárost gázoltak
Csemőben 

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

Hároméves gyermek 
vesztette életét a tűzben

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

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

Fotók: Farkas Zsolt
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Két embert ölt Nagykőrösön
A PEST MEGYEI NYOMOZÓK ÖT NAP ALATT
azonosították, felkutatták, majd elfogták azt
a román férfit, aki – a gyanú szerint – két
embert ölt meg egy nagykőrösi tanyán.
Egy leégett ingatlanról és két ott talált holttest-
ről érkezett bejelentés a rendőrségre 2020. ápri-
lis 1-jén késő este. A bejelentő, aki öccsét és ap-
ját kereste fel, már csak élettelen testükre lelt a
nagykőrösi bérleményben. Mint később kide-
rült, mindketten erőszakos halált haltak.

A Pest megyei életvédelmi nyomozók adatgyűj-
tés, tanúk kikérdezése után április 7-én hajnalban
kihallgattak egy 18 éves román állampolgárt. Ki-
derült: az állástalan, alkalmi munkából élő, hét
általánost végzett V. Csaba 2020. március 31-én
délután későbbi áldozatai albérlete előtt letá-
masztotta kerékpárját. Bement az udvarra, ciga-
rettát kért, felajánlotta, segít fát vágni. Aprítás
közben beszédbe elegyedett a mellette álló 17
éves fiatalemberrel, aki elmondta, hogy apjával
együtt tele vannak pénzzel. Ezt hallva V. Csaba
meglendítette a baltát, a fejsérülésétől a földre
hanyatló áldozatától elszedte mobiltelefonját,
majd bement a házba és a fiatalember 51 éves
apját is fejbe vágta. Átkutatta táskáját, pénzt
azonban nem talált, a viseltes mobiltelefonnal
hazabiciklizett.
A kettős ölést beismerő, a nagy valószínűség-
gel a nyomok eltüntetésére gyújtott tűzről
hallgató V. Csaba ellen – őrizetbe vétele mel-
lett – több emberen elkövetett emberölés bűn-
tettének megalapozott gyanúja miatt folytatja
le a további eljárást a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnügyi Osztálya, egyben
kezdeményezték a gyanúsított letartóztatását.

Börtönben marad a gázoló
NEM ENGEDIK KI A BÖRTÖNBŐL azt a férfit,
aki tavaly ősszel ittasan halálra gázolta a 17
éves B. Nikolettát a Mizsei úton – így dön-
tött a Budakörnyéki Járásbíróság. A gázoló
visszaeső, korábban már elítélték ittas veze-
tés miatt, sőt kábítószerbirtoklás és garázda-
ság miatt is eljárás indult ellene.
A 31 éves F. Attila Csemő felől haladt
Cegléd irányába, egy utassal Mazdájával. Az
előtte haladó járművek előzésébe kezdett, de
az ittasságából eredő figyelmetlensége miatt
nem észlelte az úttesten egymás mögött ha-
ladó kerékpárosokat. Ezért az előzés befejez-
tével, a jobb oldali forgalmi sávba visszaté-
rését követően a jármű jobb elejével fékezés
nélkül elütötte mind a kettőt. Nikoletta meg-
halt, míg a másik kerékpáros, Bence nyolc
napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Az elkövető és az utasa is észlelte a történte-
ket, ennek ellenére segítségnyújtás nélkül

otthagyták a helyszínt. F. Attila Cegléden, az
Erdő utcában leállította a járművet, majd on-
nan a két férfi egymástól szétválva, gyalogo-
san távozott. A sofőr innen Csemőre ment,
ahol a gépkocsi indítókulcsát és távirányító-
ját az út menti árokba dobta.
A cserbenhagyó gázolót még aznap elfogták
és előállították. F. Attila az előállításáig min-
dent megtett annak érdekében, hogy mente-
süljön a büntetőjogi felelősségre vonás alól. A
baleset helyszínét elhagyta, a tárgyi bizonyítá-
si eszközöket megpróbálta elrejteni, az utas-
társát pedig megpróbálta a vallomástételben
befolyásolni. Kiderült, hogy a férfi már több-
ször volt büntetve ittas vezetés miatt, a mosta-
ni bűncselekményeket is felfüggesztett sza-
badságvesztés próbaideje alatt követte el. Így
aztán annak a veszélye is fennáll, hogy a férfi
újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűn-
cselekményt követne el. A bíróság egyetértett
az ügyészség indítványával és meghosszabbí-
totta a férfi letartóztatását. Forrás: 24.hu



Tűzgyújtási tilalom
A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÁPRILIS 3-ÁN, pén-
teken többek közt Pest megyében is tűz-
gyújtási tilalmat rendelt el. Bács-Kiskun,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves,
Nógrád, Pest és Szabolcs-Szat már-Bereg
megye területén tilos tüzet gyújtani erdők-
ben, fásításokban, facsoportokban, útszéli
fasorokban és ezek kétszáz méteres körzeté-
ben, még a kijelölt tűzrakó helyeken is.
A csapadékszegény időjárás miatt a szabadté-
ri tüzek száma ugrásszerűen megnőtt az el-
múlt napokban, a tűzoltókat idén már három-
ezer szabadtéri tűzesethez riasztották. Ezek-
nek a tüzeknek a 99 százaléka emberi gon-
datlanságra vezethető vissza. Nem minősül
tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű
sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha
az megfelelő szikrafogóval van ellátva.
A szabadtéri tüzek csaknem fele kerti zöld-
hulladék égetése miatt alakult ki – írja az in-
dex.hu. Kerti zöldhulladékot csak ott szabad
égetni, ahol ezt az önkormányzat kifejezetten
erről szóló rendeletben engedélyezi. Ilyen
esetben is csak a rendeletben meghatározott
időben szabad égetni. 

Baleset a 4-es úton 
BALESET TÖRTÉNT ÁPRILIS 4-ÉN DÉLELŐTT
a 4-es főúton az újszilvási elágazásnál, ahol
egy személyautó kanyarodott Szolnok irá-
nyába, és egy Cegléd irányába haladó felte-
hetően nagyobb sebességgel érkező kamion
elé hajtott. A két jármű összeütközött, majd
az ütközés következtében a személyautó, a
leálló sávban álló közútkezelő autójának
csapódott. A személyautóban egy fiatal pár
és egy kisbaba utazott, őket a mentősök a
helyszínen ellátták, majd könnyebb sérülé-
sekkel kórházba szállították.

Fotók: Farkas Zsolt

Álhírt terjesztettek
Abonyban 

A RENDŐRÖK KIHALLGATTÁK AZT AZ ABONYBAN
élő fiatalt, aki egy internetes bejegyzésben
március 18-án azzal riogatta az embereket,
hogy náluk is megjelent a koronavírus. A
rendőrök vádemelést javasoltak a férfi szá-
mára. A rendőrség hivatalos tájékoztatása
szerint a posztban azt híresztelte, hogy
Abony egyik részén megjelent a koronavírus
és mindenkinek félnie kell. Az általa elindí-
tott, majd villámgyorsan terjedő ellenőrizet-
len hírről kiderült, hogy nem igaz, ám ad-
digra már rengeteg emberhez eljutott. A fe-
lelőtlen, sőt jogi kategóriába tartozó csele-
kedet miatt a Ceglédi Rendőrkapitányság
munkatársai rémhírterjesztés bűntettének
megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a
fiatalembert, aki beismerő vallomást tett.   

Police.hu

Ittas sofőr okozott 
balesetet a 4-es úton 

KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE március
28-án a 4-es főúton Cegléd és Szolnok között,
ahol a stop táblát figyelmen kívül hagyva, meg-
állás nélkül Szolnok felé kanyarodott egy Opel
típusú személyautó. Szolnok felől szabályosan
közlekedő Volkswagen az ütközés elkerülése ér-
dekében balra rántotta a kormányt, majd a sza-
lagkorlát mellett sikerült megállnia. Az Opelben
utazó négy fiatal információink szerint ittas volt.
A baleset következtében személyi sérülés nem
történt, csak anyagi kár keletkezett.
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Arcmaszk Banyucitól
SEGÍTS TE IS MÁSOKON! EZEKBEN A NEHÉZ
időkben minden segítség jól jön! Így gon-
dolta a Banyuci Kézimunka bolt tulajdono-
sa is Szűcsné Petró Szilvi. Megoszlik a vé-
lemény, hogy a házilag varrott maszkok vé-
denek-e vagy egyáltalán egészséges ember-

nek szükséges-e
hordani? Ezt a
kérdést nehéz
megválaszolni, de
megvan a szabad
választás joga,
hogy valaki hordja
vagy sem. Tény,
hogy a gyógyszer-
tárakban hiány-
cikk a védőmaszk,
de mégis sokan
keresik akár ma-

guk, akár családtagjaik védelmében.
A bolt tulajdonosa azokon szeretne segíteni,
akik nem jutnak hozzá a maszkhoz. A rövidített
nyitva tartás bevezetése előtt a Ceglédi Össze-
fogásnak adott alapanyagot, de most, hogy saj-
nálatosan több lett az ideje, maga is varrógép
mögé ült. Alig néhány nap leforgása alatt, mint-
egy 120 maszk került ki a varrógépek alól. Bár-
kinek ad, aki kér és jelentkező van bőven. A
maszkok zsebes kivitelben készülnek, szűrő he-
lyezhető bele és bátran mosható és vasalható.

Ceglédi Összefogás csoport
CEGLÉDI ÖSSZEFOGÁS FACEBOOK CSOPORT
néven indult civil kezdeményezés, amely-
hez többezer ceglédi csatlakozott néhány
nap alatt. A civilek elsősorban információ-
kat osztanak meg a felületen, cégektől vagy
magánszemélyektől érkező önkéntes fel-
ajánlások koordinálásában segítenek, köz-
vetítenek. Gyűjtenek orvosoknak, nővérek-
nek, időseknek, szájmaszkokat varrnak.
Szemerédiné Gér Anikó a csoport egyik ve-
zetője bejegyzése szerint: az önkormányzat-
tal összefogva megkezdődött a szociális ét-
keztetés kiszállítása azoknak, akik nem tud-
ták megoldani az ételért való bejutást. Tar-
tós élelmiszert, főtt ételt juttattak el rászo-
ruló családoknak, házisüti juttattak el a se-
gítő szervekhez. A Ceglédi Civil Összefo-
gás csapata április 7-ig (varrónők, adomá-
nyozó, felajánlók) már több, mint 4000
maszkot osztott szét ingyen vagy anyagfel-
ajánlásért cserébe a lakosságnak.

Civil

ÁLLATGYÓGYÁSZATI SZAKÜZLET
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zonban ennek bevezetése számos
szegényebb helyen akadozik.
Sok helyen jelentős gondot okoz
a digitális oktatásra való átállás.
A szegény településeken élők
eleve szükséget szenvednek min-

denben, most folyamatosan tartós élelmi-
szerek és fertőtlenítőszerek beszerzése len-
ne nekik a fontos, nem a tanulás. A gyerekek
kint játszanak az utcán, úgy élik meg az is-
kolák bezárását, mintha egyszerű tanítási
szünetet rendeltek volna el.
Ez a helyzet okozta, hogy az első nap a gye-
rekek nem tudták, hogy mi a napi teendőjük
és mivel nagyon szép idő volt, ellepték a par-
kokat és játszótereket. (Ez még azelőtt volt,
hogy március 18-tól visszavonásig a város-
ban található játszóterek bezárásra kerültek.) 
Sajnos azonban ezen a pár napon a
Vörösmarty téri parkban lévő gyerekek – le-
het, hogy csak unalmukban – elég sok kárt
okoztak. Többek között szemetet hagytak
mindenhol, kidöntötték az óvodások által ké-
szített figyelmeztető táblát, a kerékpáron tolt
bontott ablakok üvegét pont a Vörösmarty
tér közepén lévő gyalogút közepén törték ki
és nekem a legfájóbb, hogy egy élő molyhos
tölgy facsemetét is kitörtek tövestől.

Ajánlom a szülőknek, hogy jobban foglalják
le a gyermekeiket. Ugyanis a tanárok – ne-
kem is van lányom, menyem, aki pedagógu-
sok – állandó készültségben vannak a diá-
kok foglalkoztatására.
Biztos, hogy a szegény családoknak nincs
anyagi lehetőségük, hogy a gyermeknek le-
gyen laptopja, okos telefonja, de ott van a TV5
köztelevízió is, ami állandóan közvetít oktatá-
si műsorokat. A szülők felelőssége most az is,
hogy próbálják levenni a tanárok terhét a digi-
tális oktatással kapcsolatban, amit nekik kellett
most kitalálni, hogyan valósítsák ezt meg. 
A bezártság, a koronavírus miatt kialakult
káosz és a munkahelyek elvesztése nem
csak a szülőkben okoz feszültséget és szo-
rongást, a gyerekek is veszélyeztetettek.
Megfelelő magyarázatok és támogatás nél-
kül könnyen traumatizálódhatnak. Sok szü-
lő arról mesélt, milyen a karantén sajátos
nevelési igényű, szorongó gyerekkel, lázadó
kamasszal vagy ép kisóvodással.
A közoktatásban már hosszú évek óta nincs
helye a kreativitásnak, nehogy önállóan gon-
dolkodjanak a tanárok, vagy bármit csinálja-
nak. Az oktatási kormányzat most behajította
a gyeplőt a lovak közé és azt mondta: csinálja-
tok, amit akartok tanárok, nekünk most fonto-
sabb dolguk van. A szülőknek szükségük lesz
minden kreativitásra, hogy ki tudják rántani a
gyerekeket az unalomból, mert ne legyen két-
ségünk, otthon ülni és interneten egyedül dol-
gozni iszonytatóan unalmas egy idő után.
Ugyancsak a kormány sulykolja, hogy MA-
RADJUNK OTTHON! De azért ne feled-
kezzünk meg arról, ha már ilyen helyzetbe
kerültünk, hogy ha van gyermekünk gon-
dolkodjunk arról is, hogy ne unatkozzanak
és emiatt sok rosszat ne tegyenek, hanem se-
gítsék a pedagógusok munkáját és az otthon
unatkozó gyermekeiket próbálják lefoglalni!

MÉSZÁROS IVÁN

Nem szeretnék és nem is szabad eb-
ben a komoly helyzetben a koronaví-
russal viccelni vagy kihasználni a
helyzetet, ezért ezt én sem teszem.
Az viszont igaz, hogy a koronavírus
járvány és következményei össze-
függnek ezzel. Ugyanis 2020. márci-
us 16-tól kormányunk kihirdette a ta-
nítási szünetet és helyette távoktatás
bevezetését rendelte el.

a

Facsemetét is kipusztít a koronavírus?
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incs olyan fél óra a médiában,
hogy ne hívnák fel a figyelmet
a kontaktus kerülésre. Felhív-
ják a figyelmet, hogy az áru-
házban sokáig ne nézelődjünk,
ne fogdossuk az árút és ne tré-

cseljünk. Ennek ellenére a tapasztalatom a
mai napon a következő 9 és 12 óra között:
Első: idős hölgy vásárló gondosan viseli
szájmaszkját, ahogy a szabály előírja. Orr,
száj takarva, a maszk oldalt az archoz simul.
Minkét kezén gumikesztyű. Mindenre gon-
dolt. Aztán megáll a gyümölcsös rekesz
előtt és mivel körülötte senki nincs, átválo-
gatja kesztyűs kezével az egész rekesz al-
mát. Azután kivesz 3 darabot az összefog-
dosott gyümölcsök közül. Pozitívum: fi-

gyelmeztetésemre válasza, „igaza van”.
Második: két idős férfi a nyitott péksütemé-
nyek előtt beszélget, maszk nélkül. A beszél-
getés jó hangos, mindenre kiterjed. A vásár-
lók kerülgetik őket. Mindez történik egy mé-
terre a nyitott, nem védett pékárúktól.
Harmadik: Bejárat előtt gondosan 3 méterre
szívja a cigarettát. Erősen, szinte folyamato-
san köhög, valószínű a dohányzástól. Majd,
ahogy látni szoktuk, földre dobja a csikket,
gondosan eltapossa és természetesen előko-
tor egy százast és behelyezi a bevásárló ko-
csiba. Kezdődik a vásárlás.
Mind ez nem több mint 15 perc alatt. Gratu-
lálunk. Vigyázzunk egymásra, ismétli a mé-
dia. Bizony úgy látszik, nem elég gyakran.
Üdvözlettel: DR. HABONY PÁL

n
Tapasztalatok járványidőben

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

mit tenni. (…) akik kivágták, olyan szép he-
lyen emelték meg az autót, hogy a karosszé-
ria is sérült... így hétfőn az autó megy is a ka-
rosszériáshoz, aki helyre hozza azt, amit ők
elbarmoltak... Figyeljetek nagyon, aki teheti,
álljon garázsba, elzárt helyre, máskülönben
lehet a tolvajok egy éjszaka meglátogatják új-
ra a környéket. Szégyenletes! A tolvajok szé-
gyelljék magukat. Undorító dolognak tartom
más emberek vagyonát rongálni és lopni,
hogy aztán a saját hasznára fordítsa.”

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

Katalizátorokat lopnak újabban Ceg -
léden a belvárosban, de Nagykőrö-
sön is. Több olvasónk keresett meg
minket azzal, hogy az éj leple alatt
megrongálták az autóját. Egy káro-
sult a Facebook-on hívta fel a figyel-
met a jelenségre.

Olvasói levél
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több hónapig tartó munka után a
homlokzat is megszépült, de az
ügyféltér is nagyobb lett, amire
azért is szükség volt, mert ez a
környék legnagyobb választékú
lámpaáruháza, nagy vásárlókör-

rel. Toronyai Andrea tulajdonossal az ügy-
félkörről és az áruválasztékról beszélgettünk:
- Kétezer csillár- és lámpa termékünk van,
ezen kívül árusítunk dísz- és ajándéktárgya-
kat is. A nálunk vásárolható egyedi termé-
kekkel a pincétől a padlásig, a kültéri vilá-
gítástól a medencevilágításig tudnak mun-
katársaink ajánlani akár termékcsaládokat
is. Katalógusból is lehet rendelni, de a bolt-
ban lévő választék is rendkívül gazdag: az
egyszerűtől a prémium kategóriás terméke-
kig mindenféle árkategóriát, minőséget és
stílust képviselő áru megtalálható. Akár

komplett világítási rendszerre is kidolgo-
zunk árajánlatot, amivel kedvezményeket
tudunk biztosítani a kedves vevőknek.
- A vevőkör főleg ceglédi?
- Azt mondhatom, hogy 50 százalékban he-
lyiek vásárolnak, de a környező települések
lakói teszik ki a vásárlói kör másik felét. Akár
messzebbről is eljönnek azokért az egyedi, ki-
váló minőséget képviselő termékekért, ame-
lyeket multiknál nem lehet megvásárolni.

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

a
Megújult lámpabolt



z átadásról személyes tájékozta-
tót tartott az egyház az iskolá-
ban a nevelőtestületnek és a
szülőknek és a jogszabályi elő-
írások szerinti szavazás is lezaj-
lott. A történtekről és a tervekről

Hajek Leventét, a Ceglédi Hit Gyülekeze-
te szóvivőjét kérdeztük.  
- Ahogyan azt megtudtuk, a szavazás a múlt
héten zajlott le és a szülők meggyőző több-
séggel támogatták, hogy a tagintézmény
egyházi fenntartásba kerüljön. Ez mennyi-
ben befolyásolja a miniszter döntését? 
- Valóban, nagy volt az érdeklődés a szülők,
az alkalmazotti közösség és a diákönkor-
mányzat részéről is, hiszen 80 % feletti volt
a részvétel a szavazáson, ami azt mutatja,
hogy komolyan vették a véleménynyilvání-
tási jogukat, és nem bízták a döntést a vélet-
lenre! A szülői szavazáson 95% -os támoga-
tást kapott az egyházi fenntartásba történő
átadás, vagyis immáron nem csak a fenntar-
tó, hanem a szülők is azt szeretnék, ha 2020
szeptemberétől az iskola
a Hit Gyülekezete fenn-
tartásában működjön to-
vább. Azt látjuk, hogy a
szülők a hiteles tájékoz-
tatás, a hiteles szakmai
program megismerése
után, véleménynyilvání-
tásukkal a bizalmukról biztosítottak minket,
amikor az egyházi fenntartás mellett döntöt-
tek. Alapvetően meghatározó a szülők véle-
ménye az intézményi fenntartó váltás eseté-
ben, ugyanis a miniszter nem adhatja át a je-

lenlegi hatályos jogszabályok szerint az ál-
lami fenntartású intézményt egyházi fenn-
tartásban, ha az érintett szülők legalább fele,
plusz egy fő nem járul ehhez hozzá.   
- Milyen terveik vannak a továbbiakra vo-
natkozóan?
- Oktatási-nevelési szempontból nagyon
hasznos, ha az óvodában és az iskolában
azonos szakmai stratégia alapján történik a
képzés. Az ugyeri családok gyerekeinek
egyik része a helyi iskolába, másik része

az utca másik oldalán levő helyi óvodába
jár, nem egyszer a nagyobbik testvér hoz-
za-viszi a kisebbik testvérét. Meggyőződé-
sünk, hogy mind szakmai, mind szociális,
mind családpolitikai szempontok alapján
az a helyes út, ha az óvoda és az iskola egy
fenntartásban működik, és a különböző in-
tézmények szakmai céljai kiegészítik, tá-
mogatják egymást. Ez a nevelők, a szülők
és a gyermekek szempontjából egyaránt
fontos.
- Melyek az iskolai tájékoztatón elhangzott

A Hit Gyülekezete iskolaátvétele mellett döntöttek a szülők is Ugyerben. A
Várkonyi István Általános Iskola Örkényi Úti Tagintézményét az állami fenntartó
2020 szeptemberétől tervezi a Hit Gyülekezetének egyházi fenntartásába adni,
erről a hivatalos miniszteri döntés május végén várható.

a

Interjú
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legfontosabb alkalmazottakat, diákokat
szülőket illető információk?  
- Csokorba szedve talán a következők: 
Alkalmazás, bérek, juttatások tekintetében
• a jelenlegi alkalmazotti közösség tagjai-

nak munkaszerződését határozatlan időre
megköti;

• minden alkalmazottat a jelenlegi munkakör-
ében (vezető, osztályfőnök, diákönkormány-
zatot segítő, munkaközösségvezető stb.) sze-
retne átvenni és tovább foglalkoztatni;

• a munkaszerződésekben vállalja a közal-
kalmazotti jogviszony alapján járó ked-
vezmények juttatását, beleértve a jubileu-
mi jutalom kifizetését;

• további anyagi kedvezmények is megille-
tik az alkalmazotti közösséget (cafetéria,
minőségi bérpótlék stb.);

Intézménykép, nevelési program ügyében
• a nevelőtestület maga alakíthatja ki az in-

tézmény nevelési programját a hatályos
törvényi szabályozások (NAT, kerettanter-
vek) betartásával;

• kiemelt hangsúlyt kap a Biblia által meg-
fogalmazott alapelvek érvényesítése, a ma
már általánosnak mondott erkölcsi és eti-
kai szabályok betartása és betartatása;

• feladatának tekinti egy olyan nevelési-ok-
tatási kultúra kialakítását, melynek ered-
ményeit egy nem felekezeties, de keresz-
tény szellemiségű oktatási modellben va-
lósít meg;

Hitéletet illetően
• a fenntartó kijelenti, hogy az iskola és az

óvoda nem a hittérítés helyszíne, minden
alkalmazott magánügye a saját vallása, an-
nak gyakorlása;

• a hitoktatás lehetőségét továbbra is bizto-
sítja más egyházak (katolikus, református,
evangélikus, izraelita, baptista, pünkösdi
stb.) képviselői számára is a hit és er-
kölcstan tantárgy keretében, de aki nem
igényli a hitoktatást, annak továbbra is az
erkölcstan (etika) tantárgyat kell tanulni a
hatályos jogszabályok szerint;

• szilárd etikai értékrend és erkölcsi igé-
nyesség közvetítése a cél, ezek eléréséhez
kívánatos, hogy kialakuljon a gyerekek
felelősségtudata önmagáért, környezeté-
ért, az együttműködés igénye és képessé-

ge, a munkához való pozitív viszony.
Egyéb fontos információk:
• iskolabuszok beállítására kerül sor 2020

szeptemberétől (minden gyerek iskolába
és óvodába szállításáról és délutáni haza-
szállításáról gondoskodik az Egyház);

• minden tanév elején, minden új első osz-
tályos tanulónak ingyenesen biztosítja a
kötelező tanszerkészletet (iskolatáskával
együtt); 

• egy a jelenleginél mélyebb (artézi víz) kút
fúrásával szeretné megoldani a jobb vízel-
látást;

• az iskola és az óvoda egyaránt ingyenes
gyermekétkeztetést biztosít;

• összehangolja az iskola és az óvoda mun-
karendjét, különös tekintettel az egy csa-
ládhoz tartozó gyerekek iskolabuszokkal
történő zavartalan utaztatása érdekében.

Ez utóbbi különösen indokolttá teszi a szak-
mai és pedagógiai érvek mellett az iskola és
az óvoda egy fenntartás alatt történő mű-
ködtetését, a családok támogatása, a szociá-
lis háló fokozatos és egységes kiépítése ér-
dekében!
További kérdések esetén szívesen áll az egy-
ház az érdeklődők rendelkezésére előre
egyeztetett időpontban, hogy további felme-
rült kérdésekre válaszolhasson, és az intéz-
ményekre vonatkozó további szakmai terve-
it bemutathassa. Az Oktatási Főigazgató
közvetlen elérhetősége oktatas@hit.hu és a
helyi gyülekezeti titkárság közvetlen elérhe-
tősége cegledhit.titkarsag@gmail.com bárki
számára adott, ide várja a leendő intézmény-
fenntartó a szülők az iskolával és az óvodá-
val kapcsolatos további észrevételeit. 



z akció célja az, hogy minél több
egészségügyi intézmény rendel-
kezzen hasonló eszközökkel ez-
zel elősegítve a biztonságos be-
tegellátást.
A Ceglédi Szakképzési Centrum

- Digitális Közösségi Alkotóműhelye helyi
szinten a Cegléd, Jászberényi út 2. szám
alatt alakult meg még 2019-ben. A 3D alko-
tás és nyomtatási technológia kiemelt fon-
tossággal bír az oktatási intézményben.
A COVID-19 vírus terjedésének lassítása
érdekében a Ceglédi Szakképzési Cent-

rum is csatlakozott egy önkéntes kezde-
ményezéshez miszerint a digitális alkotó-
műhelyében elhelyezett 3D nyomtatóival
az egészségügyi dolgozók számára alkal-
mas arcvédő pajzsokat készít. A nyomta-
tott arcvédő pajzsok több területen is fel-
használhatók. Az egészségügyi dolgo-
zóknak, például a szemüveges orvosok-
nak ez az egyik legideálisabb védőfelsze-
relés, hiszen számukra a védőszemüveg
viselete egyébként problémát okozna. A
fejpánt alapanyagát tekintve PLA mű-
anyagot használtunk, a pajzs részéhez pe-
dig plexi helyett átlátszó fóliát. Az arcvé-
dő könnyen fertőtleníthető ózongenerá-
torral illetve felületfertőtlenítővel, mely
így többször használható.
Az eddig elkészült több mint 100 db arcvé-
dő pajzsot a ceglédi Toldy Ferenc Kórház
és Rendelőintézet egészségügyi dolgozói
részére adományozzuk. A munka nem áll
meg, igyekszünk még több arcvédőt készí-
teni, többek között a mentőállomás alkal-
mazottainak is. A jó gyakorlatot megosztva
az országban a digitális közösségi alkotó-
műhelyek már több ezer db arcvédő pajzsot
készítettek. 

BERÉNYI CSABA Digitális Közösségi Alkotóműhely

A koronavírus elleni harc világszerte je-
lentős erőket mozgatott meg, 3D-
nyomtatással foglalkozó csoportok ala-
kultak, hogy orvosi eszközöket, alkat-
részeket, védő felszereléseket gyártsa-
nak a kórházaknak. Sajnos, az arcvédő
pajzs is hiánycikk a világpiacon. Cseh
mintára azonban sikerült olyan védő-
eszközöket tervezni, majd nyomtatni,
amelyek nagyban hozzájárulnak a ko-
ronavírus elleni küzdelemhez.

a

Arcvédő pajzs az alkotóműhelyből  
Suli
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z esemény március 2-6. között
rendeztük meg. A hét során a
közgazdasági ágazaton tanuló di-
ákok számos előadáson vehettek
részt különböző pénzügyi és vál-
lalkozói témákban. Ezenkívül

szerda délután egy nagyon jó hangulatú „ka-
csajátékon” mérték össze az iskola tanulóiból
(informatikusokból is!) verbuvált csapatok
vállalkozói és pénzügyi tudásukat. A játék vé-
gén értékes nyereményeket vehettek át a
győztesek. A jókedvhez hozzájárultak a peda-
gógus kollégák saját készítésű pizzái, amelye-
ket pillanatok alatt elfogyasztottak a diákok.
Az előadásokon többek között hallhattunk a

Fogyasztóbarát Lakásbiztosításról, a banki
biztonságról, valamint bepillantást nyerhettünk
a tőzsde működésébe is. Ezenkívül több vál-
lalkozás vezetője is mesélt a diákoknak a cé-
gük tevékenységéről, a kezdetekről, nehézsé-
gekről, valamint az abból történő kilábalásról.
Vendégeink között köszönthettük többek kö-
zött Spindelbauer Attilát, a Ceglédi Ipartes-
tület elnökét, Szabó László budapesti vállal-
kozót, Pjeczka Attilát, aki a Raiffeisen Bank-
tól érkezett, Cselédes Ilonát a MABISZ-tól,
Szathmáry Juditot az Állami Számvevőszék-
től. A visszajelzések alapján minden előadás,
beszélgetés hasznos volt, a diákok plusz is-
meretekkel gazdagították tudásukat.
A hét eseményeit színesítette még az osztá-
lyok közötti plakátverseny (pénzügyi és vál-
lalkozói témában), valamint a kollégák
többsége ezen a héten valamilyen formában
beépítette a tananyagba a pénzügyeket.
SZEKERNÉ CSÁK ÁGNES munkaközösség-vezető

Immár sokadik alkalommal vett részt
a CSZC Közgazdasági és Informatikai
Szakgimnáziuma a Pénz7 nevű or-
szágos témahéten.

a
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himlőt a tudomány sikerrel iktatta
ki, amely a történelem folyamán
legtöbb áldozatot szedte, még a
20. században is 300 millió embert
ölt meg. Magas lázzal kezdődik,
majd a testen hólyagos kiütések je-

lennek meg, amelyek elgennyesednek. A bete-
gek 30 százaléka meghal, a szerencsés túlélők
a vakság vagy maradandó hegek az arcon, ko-
paszság, meddőség okozója. Himlőben vesz-
tette életét V. Ramszesz fáraó, I. József, ma-
gyar király, II. Péter cár, Mária angol királynő
és XV. Lajos francia király is. Kölcsey szem-
hibájának is ez a felelőse. Kialakult vele némi
immunitás, az indiánok 95 %-át kipusztította.
A kolera órák alatt képes a gyereket megöl-
ni. Folyamatos hányás,
vízszerű hasmenéses ro-
ham során akár óránként
1-1,2 liter vizet is veszít-
het az ember és a kiszá-
radás miatt a betegek
60%-a meghal. A bakté-
rium a fertőzött ember
székletével, hányadéká-
val terjed és ivóvízbe jut-
va tömeges halálozást
okoz. Magyarországon az 1830-as években
a súlyos járvány miatt 250 ezer ember halt
meg. Több falut karantén alá kellett helyez-
ni, a munkába indulók visszatartása idézte
elő a nagy koleralázadást. 
A pestis magas lázzal kezdődik, majd a hón-
aljon, nyakon fájdalmas, elfeketedő duzza-
natok (bubók) alakulnak ki. Ha ezek kifa-
kadnak, a véráramba kerülve vérmérgezést
és halált okoznak. Még rosszabb, ha a kór el-
éri a tüdőt, mert onnan már cseppfertőzéssel
terjed, a halálozási aránya közel 98%-os. Bár
Magyarországon a pestis kevésbé pusztított,
mert nem volt nagy tengeri kikötőnk, mégis
V. László, Luxemburgi Mária magyar ki-

rálynő és Hunyadi János is emiatt halt meg.
A tífuszjárvány 1566-ban átírta történelmün-
ket. Buda alá érve I. Miksa császár seregéből
30 ezer ember meghalt tífuszban, a járvány
végigsöpört a keresztény világon. A török itt
maradt. Amikor Napóleon visszavonult
Moszk vából, 300 ezer katonája halt meg tí-
fuszban. Az 1848-49-es szabadságharc buká-
sát az orosz csapatok fertőzöttsége fokozta. A
tífusz ruhatetűvel terjed, az élősködő széklete
rákerülve az ember bőrére, a mikrosérülé -
sekkel a baktérium a véráramba kerül. Ér-
gyulladásból érelzáródás alakul ki, a magas
láz mellett a fő gond a szív, vesék és végtag-
ok károsodása, elhalása.
A malária a 20. század közepéig Magyar -

országon is népbetegség
volt. Harmadnapos hideg-
lelésnek, mocsárláznak
hívták. Ettől szenvedett
Beatrix királyné, II.
Rákóczi Ferenc, akik túl-
élték a 40-41 fokos lázat,
a vele együtt járó szívrit-
muszavart, vérszegénysé-
get és sárgaságot. A beteg-
ség híres áldozata volt

Nagy Sándor, Kolumbus és Lord Byron is. A
malária azonban nem a múlté – világszerte
évente egymillió ember halálát okozza, 70%-
uk terhes nő vagy gyerek. 
Az elmúlt 150 évben öt járvány söpört végig a
világon. A mostani, Covid-19 a hatodik. Az I.
világháború végén, 1918-ban a spanyolnátha
okozott pandémiát, mintegy 50 millió ember
halálát okozta.
1956-ban Kínában kezdődött az ázsiai influ-
enza, amely egészen 1958-ig tartott. A
H2N2-es vírust pedig először egy délnyugat-
kínai tartományban mutatták ki. Szerte a vi-
lágon sok áldozata volt, a számukat 3-4 mil-
lióra becsülik. Akkor is elsősorban az idősek-

a
Járvány-történelem
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magyar nyelv hetét hagyományo-
san áprilisban tartják meg. (Idén
április 20-30. között.) Aktuális a
központi téma mottója: „Trianon
100”. Azaz: a határon túli magyar-
ság nyelvi helyzetének áttekinté-

se. Elgondolkodtató a tények szembeállítása. 
A trianoni békeszerződés 58. cikkéből:
„Egyetlen állampolgár sem korlátozható
egyetlen nyelv szabad használatában…”
Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (Barce -
lona, 1996.), 12. cikk: „Mindenkinek joga van,
hogy közügyekben, magánéletében minden te-
vékenységét saját nyelvén folytassa…”
Tudományos (!) kutatások megállapítása: A
határon túli kisebbségben élő magyarok
nyelvhasználati jogai – eltérő mértékben –
korlátozva vannak. 
1920 után úgy szabdalták fel az országot,
hogy nem esett egybe a politikai és a nyelvi
határ. A magyar nyelvet alárendelték az adott
állam érdekeinek. Megindult a beolvasztás.
Az 1989/90-es fordulat változást hozott. Az
európai egységesülés, a határok megnyitása,
az emberek szabad mozgása, a kultúra és az
internet csökkentette az elszigetelést. De
megmaradt a kisebbségek nyelvi hátránya.
Néhol mély a szakadék az adott jog és a ka-
pott gyakorlat között. Ennek következtében
viszont a magyar nyelv megőrzése érzelmi
tartalmúvá vált, az identitást erősíti.
Milyen társadalmi szerkezetben élnek a kinti
magyarok? Tömbmagyarság (Székelyföld),
szigethelyzet (Felsőőr – Oberwart – Auszt ri á -
ban), szórványhelyzet (Szlovéniá ban). Tekint-
sünk az „Óperenciás-tengeren” túlra is. 
Mi a helyzet a diaszpórában (szórványban, pél-

dául Amerikában) élő magyarok nyelvi létével? 
Sokkal bonyolultabb a valóság. Sajnos, már
az is kérdés lehet: ki a magyar? Három, élet-
korban különböző csoport van: még anya-
nyelvként őrzik a magyart, származásnyelv-
ként ismerik, idegen nyelvként tanulják. Az
utóbbi kettő kétnyelvűséget jelent, s a mér-
leg nyelve a helyi beszéd felé billen. 
Jellemző egy mai amerikai magyar család
mindennapja. A szülők magyarul szólnak a
gyerekekhez, akik ugyan megértik ezt, de a
biztonság kedvéért lefordítják magukban
angolra. Hol így, hol úgy, legtöbbször ke-
verten hangzik a felelet. Egymás között vi-
szont a fiatalok angolul beszélnek. Ezzel el-
lentétben: erős a magyarságtudatuk, bár ez
nem a nyelvben, hanem a táncban, étkezés-
ben, hitgyakorlásban mutatkozik meg.
S mi a jövő a határon túli magyarok nyelv-
használatában?
Várható, bár lassítható folyamat: fokozódó
beolvadás, nyelvszűkülés. Ennek főbb oko-
zói: a magyar népesség fogyása, a fiatalok
el- és kivándorlása, az európai globalizáció,
az angol nyelv hódító előretörése az érvé-
nyesülés eszközeként. (Ez érvényes határa-
inkon belül is. Friss példa: vészhelyzetben,
karanténban angol szóhoz menekül a ma-
gyar ember: home office.)
A rózsa kedves. A szélrózsa nem. Mert irá-
nyába országnyi magyart tartóztatott és so-
dort a történelem. Hitet hittel üzenünk köl-
tői szavakkal.
„A nyelv ma néktek végső menedéktek.”
(Reményik Sándor) „Amíg egy cseppig él az ősi vér
… , / nincs oly erő, mely szavunk elveszít-
se.” (Dutka Ákos) KOLTÓI ÁDÁM

a
Nyelvünk Trianonja

re volt veszélyes a vírus. Ettől enyhébb volt a
hongkongi influenza, ami 1968-69-ben
ugyanúgy végigsöpört a világon – kevesebb
áldozattal. Szintén világjárványt okozott a
HIV, ami a szerzett immunhiányos tünetet,
vagyis az AIDS betegséget idézte elő. 1981
óta az áldozatok száma meghaladja a 36 mil-

liót; legfőképp Afrikában pusztít a mai napig.
A legutóbbi nagy járvány okozója a H1N1 ví-
rus; 2009-ben jelent meg, sokáig sertésinflu-
enzának nevezték. A mostani pandémia meg-
ismerése, az ellene való küzdelem és még is-
meretlen számú áldozata tovább írja az em-
beriség fekete krónikáját.                      ESDÉ
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tavalyi nagyon hosszú és feltű-
nően meleg őszt érzékelték a ro-
varok is. A kertemben nemcsak a
virágok nyíltak bátran október

végén az aranyló napsugarak hatására, ha-
nem félig télies állapotukból felébredtek a
lepkék – és a két tücsök is újra játszotta szo-
kott zenéjét. Nézegetem a kisokos könyve-
met. A lepkék a rovarok legismertebb cso-
portja, a szárnyukat cserépszerűen fedik ap-
ró pikkelyek. Olyan nagy a fajgazdagságuk,
hogy számuk közel van a 200 ezerhez, job-
bára éjjeli életmódúak.
A kertem lepkéinél is megfigyelhettem,
hogy a lepkék pödör nyelvüket kiegyenesít-

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

repülésüket. Sokféle trükköt bevetnek a túl-
élésért: álcázás, riasztás, vagy mimikrinek
nevezett megtévesztésre is képesek. A lep-
kéket szokás tenyészteni, egyik világkiállí-
tás témánk volt a híres Lepkeház.
A városszéli kertemben ősszel 8-10-féle faj
egyedei mámorosan repkedtek. A fecskefar-
kú lepke és kardos lepke volt talán a legfel-
tűnőbb. Azonban nem kevésbé tetszetős a
nappali pávaszem, ami szinte csak az első
hóval egy időben keres menedéket a fák re-
pedéseiben, fáskamrában. Ha a nyakamban

Képekben

a
Lepkekert

Fecskefarkú lepke

Kardos lepke

Nappali pávaszem

Közönséges gyöngyházlepke
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Mintabolt Cegléd, Árpád utca 21.
Nyitva tartás: kedd-péntek 10-18,
szombat: 8-1200

Vasárnap és Hétfő zárva 

Klément Borház Gyümölcslé Üzem
Cegléd, Külső-Budai út hrsz. 0340/15
Nyitva tartás: kedd-pèntek 10-1600, szombat 9-1300

Vasárnap és Hétfő zárva 

Facebook: Klementcsaladiboraszat
Instagram: klementborhaz
E-mail: klementborhazleuzem@gmail.com 

Erősítse immunrendszerét a 

Klément Borház
100%-os szűretlen gyümölcsleveivel!

Megtalálhatja köztük a kedvenceket:

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

Jöjjenek be boltjainkba és kóstolják meg vitaminbombáinkat!

van a fotómasina, alig marad lehetőségem ki-
figyelni, hogy egy-egy közönséges gyöngy-
házlepke, hajnalpír lepke, vagy kis kék bog-
lárka a kerti látogatásuk után hová tartanak,
és mi lesz a végzetük: természetes halál vagy
az ügyes madarak begyében teljesedik be a
sorsuk… Nézem, nézem ezeket a csodás lé-
nyeket, s még egy pajkosan röpködő sakk-
tábla lepke is képes elvonni a figyelmemet a
mindennapok gondjaitól. A lepkék tudnak
valamit, mert szépek és kápráztatnak – rá-
adásul veszélytelenek.           SZABÓ SÁNDOR

Hajnalpír lepke

Kék boglárka

Sakktábla lepke
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gyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy pillanat, amikor a
ceglédi alkotók egyik tagja kita-
lálta, hogy legyen Cegléden is, –
mint a környező nagyobb város-
okban – a kortárs festőknek lehe-

tősége arra, hogy rendszeresen megmutas-
sák festményeiket, fotóikat, grafikáikat, és
lehetőséget nyújtsanak a vásárlásra is.
Kinek lenne ez jó? Jó lenne a ceglédi alko-
tóknak, mert nemcsak az ágy alá, vagy a
szekrény tetejére kerülnének a műveik, ha-
nem gazdára találnának. Jó lenne azoknak a
ceglédi, vagy bárhonnan a világból Ceg -
lédre érkező művészetpártoló embereknek
is, akik nem szeretnének tömény giccseket
szobáik, éttermük, vagy szállodájuk falán
látni, hanem valami eredeti gondolat szív-
ből jövő, őszinte megfogalmazását szeret-
nék naponta a környezetükben megcsodál-
ni. És itt jön a csattanó: Cegléd polgármes-
tere dr. Csáky András rábólintott, helyet ad
a kezdeményezésnek: minden hónap első
vasárnapján délutánonként 3-5-ig a Város-
háza aulájában.
Na, ebből lett aztán
a nagy kavalkád!
Egyesek lelkesen
fogadták a hírt, jött
az ötletelés: „Le-
gyen Ceglédi Mont-
 martre!” Mások
gyorsan lelomboz-
ták a lelkeseket:
„ M o n t m a r t re ?
Nem, az túl bekép-
zelt lenne, hiszen a
legnagyobb festők
alkottak ott, külön-
ben is a Mont -
martre festői egy
egészen különleges

életformában festettek!” A nagyon lelkesek
már plakátokat is készítettek, egyik jobb
lett, mint a másik! Aztán lecsillapodtak a
kedélyek, a bemutató neve Városháza Ga-
léria lesz.
De ki fog ügyelni arra, hogy a giccsfestők
ne tudjanak „beszivárogni”? Egyesek sze-
rint a végzett képzőművészek dolga legyen,
megfelelő juttatásért ez a feladat. Mások
szerint ez nem megoldás, hiszen pont azért
árusítja képeit az alkotó, mert tovább szeret-
ne alkotni, ahhoz pedig festővászon, festé-
kek, ecsetek kellenek.
Egyesek szerint kevés festékkel is össze le-
het maszatolni úgy egy papírlapot, hogy az
művészi legyen. Igen ám, de ehhez idő is
kell, márpedig az idő is pénz, amíg a csóró
festő fest, addig felkopik az álla, ha nem tud
eladni néha egy-egy darabot.
Kedves ceglédi műkedvelők, műértők és
művészetek iránt érdeklődők! Jó hírem van:
a Városháza Galéria a járványveszély el-
múltával megnyitja kapuit!

KISZELY MARGÓ

e
Alkotók
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A hét festménye

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

A megviccelt téma
P. RÓNAI GÁBOR: KVARTETT CÍMŰ festmé-
nye négy festőnőt ábrázol. Mindnyájan a
Benedek Péter Rajzkör tagjai már időtlen
idők óta. Balról jobbra: Gyöngyösi-Bartus
Zita, Horváth Klára, Kiszely Margó, Bogdán
Márta.
A fest-
mény P.
R ó n a y
G á b o r
ö n á l l ó
kiállítá-
sára ké-
szült a
múlt év
k a r á -
c s o n y
e l ő t t i
utolsó ki-
állítása volt az Otthon Kávézóban, Cegléden.
Az akkori kiállítás legnagyobb festménye
friss, laza ecsetvonásokkal ábrázolja a 4 fes-
tőtársnőt, ahogyan egymás mellett, szinte
egybeforrva állnak és mindent elsöprő véd-
vonaluk és egységük a művész eszébe juttat-
ta az elmúlt történelmi időszak egységbe
forrt három neves alakját.(Festmény felső
széle.) Persze nem kell ebben semmiféle tör-
ténelmi hovatartozást vagy elkötelezettséget
keresni, mert ez csak egy játék, egy pajkos
vicc, az alkotó szabad világából.             KM



háromszoros Európa-bajnok,
Londonban olimpiai ezüstérmes
Lőrincz Tamás a tavaly szeptem-
beri vb-n aratott sikere után ke-
rült a rangsor élére, s továbbra is
ott van, annak ellenére, hogy

idén nem
i n d u l t
ranglista-
v e r s e -
nyen, így
a februári
Eb-t is
kihagyta.
A 33 éves
b i r k ó z ó
az idei
évben a
t o k i ó i
olimpiára
tervezte a
csúcsfor-
mát, az Eb-t is ezért hagyta ki, így különö-
sen fájó volt számára a játékok jövő nyárra
halasztása.

Az MTI-nek a múlt heti döntés után nem
sokkal elárulta, hogy rosszul érintette a hír,
egy órára volt szüksége, hogy valamelyest
megeméssze azt. Mint mondta, az idei játé-
kok lett volna az utolsó nagy dobása, azt kö-
vetően családjára, két kicsi gyermekére sze-
retett volna koncentrálni. Az első sokk után
viszont előre néz, a szerettei pedig támogat-
ják abban, hogy a jövő évre felkészüljön és
harcba szálljon az olimpiai bajnoki címért.
Öccse, az idei Európa-bajnokságon és a ta-
valyi világbajnokságon is ezüstérmes
Lőrincz Viktor éppen az Eb-második helyé-
vel előzte meg a rangsorban a vb-győztes

Zsan Belenyukot a 87 kilósok között. A 29
éves, 2017-ben Eb-győztes birkózó 14 pont-
tal áll az ukrán sztár előtt.                        MTI

A világbajnoki címvédő Lőrincz Tamás
a kötöttfogásúak 77, míg öccse, Viktor
a 87 kilogrammos világranglistáját ve-
zeti a Nemzetközi Birkózó Szövetség
(UWW) legfrissebb rangsorában. 

a

Lőrinczék a világranglista élén
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Sztojka
Norbi
két  ke -
réken

A CEGLÉDI SZTOJ-
KA NORBERT
ÉLETE legna-
gyobb kihívására
készül, 1500 kilo-
métert fog meg-
tenni kétkeréken
– erről beszélt a
vira.hu hírportálnak. Norbi a ceglédi Losontzi
István Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola gyermekotthonában cseperedett fel,
szüleit sosem ismerte. A szakmatanulás mellett
mindig szívesen sportolt, versenyszerűen futott

és úszott is, sőt
2013-ban átúszta a
Balatont, de az új
szerelem a bicikli-
zés. Rendszeresen
részt vesz verse-
nyeken és most
Párizs lett az
úticélja, országúti
kerékpározással.
„Terveim szerint
napi 100 km-t fo-
gok menni – egy

darabig a Duna-menti kerékpárút vonalán –,
így közel 1 hónap lesz a teljes út, mely több
országot is érint. Szerencsére van néhány
szponzorom is, akik támogatnak ebben.” –
számol be Norbi, aki 2021 nyarán tervez in-
dulni. Norbi egyébként jelenleg Soltvad -
kerten él, ahol dolgozik, de ápolja a ceglédi-
ekkel a kapcsolatot. „Nagyon szerettem
Cegléden élni, ezért nehéz szívvel váltam
meg ottani nevelőimtől, barátaimtól, de to-
vábbra is jó kapcsolatot ápolok velük.
Igyekszem minden nyáron meglátogatni
őket, és nem is akárhogyan, hiszen ha tehe-
tem, biciklivel megyek hozzájuk. Egyébként
Cegléd és Soltvadkert között a közúti- és az
utazási távolság összesen 89.39 km.”
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Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

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

Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd

Jansik Szilárdot 
köszöntötték

DR. CSÁKY ANDRÁS POLGÁRMESTER és He-
gedűs Ágota alpolgármester asszony kö-
szöntötték Jansik Szilárdot, a vízilabda
Európa-bajnoki címe kapcsán.
A 25 éves Jansik Szilárd pályafutása leg-
szebb éveit éli, hiszen 2017 óta egyre na-
gyobb számban sorakoznak dicsőségfalán az
aranyérmek. Klubjával 2019-ben mindent
megnyert, amit csak lehetett, Magyar bajno-
ki címmel, Magyar Kupa, Bajnokok Ligája
és Európai Szuperkupa győzelemmel büsz-
kélkedhet. De ezek mellett a nagyszerű sike-
rek mellett, minden sportoló vágya és álma,
hogy az adott sportág válogatottjába beke-
rüljön. Szilárd ezt az álmot valóra váltotta.
Január 27-én Budapesten Európa-bajnok
lett. Ez alkalomból köszöntötte őt a város
vezetése, megköszönve, hogy hazánknak és
szülővárosának a magyar válogatott tagja-
ként ismét dicsőséget hozott. 

Fotó: Szokolai Attila



Cegléden prémium minőségű
belvárosi társasházban

75-140 m2-es lakások 
megvásárolhatók, leköthetők

- hőszivattyús hűtés-fűtés
- napelempark

- választható exkluzív 
burkolatok, szaniterek

- elektromos, távirányítós redőnyök

Érdeklődni: 06/20 915-3389
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Megújult a gokart park
A CEGLÉD, CSEMŐ ÉS NYÁRSAPÁT határán
lévő Bognár Gokart park idén megújulva
várja az egyéni látogatókat. Tavaly ősszel
Leader pályázat támogatásával, több mint 21
millió forintból újították fel az 5000 m2-es
pályát, amely 3 centis új kopóréteget kapott.
A 2004-ben nyílt pálya nagy népszerűség-
nek örvend évek óta, rendeznek országos
versenyeket is a – 2012-es bővítése óta –
leghosszabb magyarországi gokartpályán.
Idén a tavaszi versenyek azonban biztosan
elmaradnak és rendezvényeket sem lehet
tartani a parkosított, virágos parkban.
Bognár István tulajdonos lapunknak el-
mondta: a járvány miatt megcsappant a láto-
gatottság, csoportokat nem fogadhatnak, de
egyénileg lehet sportolni a pályán.
- A gokartozás is sportlehetőség, szabadidős

tevékenység, ami a jelenlegi szabályok szerint
egyénileg gyakorolható. A hatalmas, 5 hektá-
ros területen nem kell csoportosulni, könnyű
betartani az ajánlott távolságot. A gépeket fo-
lyamatosan fertőtlenítjük, tavaly óta pedig kö-
telező a saját arcmaszk használata, amit itt is
meg lehet vásárolni. – mondta el a tulajdonos.
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kilogramonként 

napi árfolyamon

fizetünk is érte. 
Ugyanitt többféle gépjármű típushoz, 

bontott alkatrészeket is értékesítünk.

Fémhulladék
Ócskavas, színesfém, rossz akkumulátor?Cégünk továbbra is kiemelt áron felvásárolja öntől kiselejtezett elektronikai

és fémhulladékát.

Építési törmelék
Építési, bontási törmelékétől 

gyorsan megszabadulhat, 

mert a Lom-Fém 2006 Kft 

telephelyén olcsón lerakhatja.

Kérésére Cegléd területén, konténereket is kihelyezünk:
- a 4 m3-es konténer elszállítási költsége 16.000 Ft- 6 m3-es konténer elszállítási költsége 24.000 Ft

Cégünk várja régi és új ügyfeleit 

Cegléden, a Törteli út 22. 
szám alatt, a kórház után baloldalon, 

a vasúti átjáró előtt.
Ha kérdése van hívjon minket a 

06-70-908-3442-es telefonszámon.

Nyitva tartási idő:
hétfőtől péntekig: 8-16 óráig, 

szombaton: 8-12 óráig.

Lom-Fém 2006 Kft. 
14 éve az Ön megbízható partnere!

AutóbontóRonccsá vált autója? Vagy egyszerűen csakmegunta? Akkor mondja ki nyugodtan,hogy Lom-Fém 2006.Hivatalos bontási igazolással, gépjárművétvéglegesen kivonathatja és még 



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

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

renault.hu

SUV a Renault-tól
Renault KADJAR
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RMár fix havi 49 000 Ft*-tól

2 millió forint befizetése esetén
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ST-MOBILE KFT., 2700 CEGLÉD, MÉHÉSZ U. 18., TEL./FAX: 06 53 311 904


