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Maradj otthon!

Tartsd tisztán 
a WC-t és a mosdót!

Tartsd tisztán 
a lakásod!

Mozogj
rendszeresen!

Ha beteg vagy, 
hívd fel a háziorvosodat
telefonon!

Ne érintsd meg
az arcodat!

Moss rendszeresen és 
alaposan kezet!

Papírzsebkendőbe 
köhögj, tüsszögj, használat 
után dobd a kukába!

Legyenek  saját 
evőeszközeid, amiket 
használat után azonnal 
mosogass el!

Étkezz változatosan, 
egyél sok zöldséget, 
gyümölcsöt!

Tájékozódj hiteles 
forrásból!

Szellőztess 
rendszeresen!

MARADJ OTTHON! CSÖKKENTSD A VÍRUS TERJEDÉSÉT!
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Tisztelt Olvasó!

A Ceglédi Hírmondó oldalain össze-
szedtük a lapzártáig megjelent minden 

fontos információt a koronavírussal kapcso-
latban, és megtalálhatják azokat a híreket, 
elérhetőségeket, amelyek meghatározzák a 
következő hetekben a ceglédiek életét. Egy 
ilyen bizonytalan helyzetben talán még 
fontosabb, hogy hiteles forrásból tudjanak 
tájékozódni, hiszen egy-egy álhír könnyen 
kibillentheti a nyugalmából az embert és 
pánikot okozhat. 
Amíg a helyzet lehetővé teszi a Ceglédi 
Városi Televízió minden nap friss hírekkel 
és háttér információkkal jelentkezik, amit 

megnézhetnek a televízió műsorában, a ctv.
hu honlapon valamint youtube és facebook 
csatornánkon. Szerkesztőségünk azon dol-
gozik, hogy hiteles, friss információhoz 
juthassanak. 
Kérem, lehetőleg maradjanak otthon 
és tartsák be a higiénés szabályokat. 
Amennyiben emberek közé kell menni-
ük vegyék komolyan a társas érintkezés 
„új”szabályait! Vigyázzanak magukra és 
egymásra!

Pap Zsolt 
főszerkesztő
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A koronavírus-fertőzöttek száma 10-15-szö-
röse lehet azoknak, akikről már bizonyítha-
tó, hogy elkapták a betegséget, ugyanis nem 
mindenki rendelkezik tünetekkel, ezért a 

hivatalos számok és a látencia között óriá-
si a különbség. A kormány újabb és újabb, 
rendkívüli intézkedéseket tesz a járvány 
megfékezésért. 

1. Beutazási tilalom a külföldi állampolgároknak, csak magyar állampolgárok léphet-
nek az ország területére. 

2. Bölcsödék, óvodák, iskolák bezárása – ügyeleti rend működik az intézményekben.
3. Rendezvények általános betiltása, sportrendezvények maximum zártkapusak lehetnek
4. Szórakozóhelyek, mozik, kulturális intézmények bezárása.
5. Kizárólag reggel 6 óra és délután 3 óra között lehetnek nyitva az üzletek- kivéve az 

élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut 
és a higiéniai papírterméket árusító üzletet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati 
segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt.

6. 15:00-ig lehetnek nyitva az éttermek, kávézók, boltok.
7. 2020 végéig felfüggesztették a magánszemélyek és a vállalkozások által a 2020. már-

cius 18-ig megkötött hitelek tőke- és kamatfi zetési kötelezettségét. A rendelkezés a 
babaváró hitel törlesztésére is vonatkozik, de ott a törlesztési futamidő nem hosszab-
bodik meg. A diákhitelt sem kell törleszteni év végéig. 

8. Meghosszabbították a rövid lejáratú vállalkozási hitelek 2020. június 30-ig;
9. A 2020. március 19-től felvett fogyasztási hitelek THM-jét a jegybanki alapkamat 

+5%-ban maximalizálták.
10. A turizmus, vendéglátás, szórakoztatóipar, sport, kulturális szolgáltatások és személy-

szállítás területén egyelőre 2020. június 30-ig jelentősen csökkentik a munkavállalók 
járulékát, nem kell fi zetniük nyugdíj-járulékot, továbbá az egészségbiztosítás díja a 
törvényi minimumra csökken.

11. Szintén 2020. június 30-ig elengedik a KATA szerint adózó taxisok, fodrászok, gáz-
szerelők, burkolók, személyi edzők átalányadó fi zetési kötelezettségét.

12. A kilakoltatásokat és lefoglalásokat felfüggesztik, az adótartozások behajtásával 
együtt.

Kormányzati intézkedések a veszélyhelyzet idején
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Az első szó a köszöneté. Há-
lásan köszönöm az egészség-
ügyben és a szociális ágazatban 
dolgozók áldozatos – fáradha-
tatlan – munkáját. Nélkülük 
ma jóval nagyobb lenne a baj. 

A második szó is a köszöne-
té: köszönöm Önöknek, hogy 
többé – kevésbé betartva az 
előírásokat segítenek nekünk, 
hogy a járvány terjedését le-
lassítsuk. Köszönöm megér-
tésüket és türelmüket. 

Ahogy január végén orszá-
gosan megalakult a járvánnyal 
kapcsolatos un. operatív törzs, 
Cegléden is folyamatosan ülé-
sezik a járvánnyal kapcsolatos 
döntéseket előkészítő helyi 
operatív csapat. Javaslatukat 
is figyelembe véve döntöt-
tem úgy, hogy a bölcsődék és 
óvodák zárjanak be. Ahogy az 
iskolákban, úgy ezen intézmé-
nyekben is biztosított – azok 
számára, akik nem tudják 
gyermekük felügyeletét meg-
oldani – az ügyelet. Nagyon 
fontos, hogy minden igénylő 
számára biztosítjuk az ebédet. 
Ilyen jellegű igényüket az in-

tézménynél kell jelezni és ott 
kapnak részletes felvilágosítást 
az étel átvételét illetően is. 

Más! Nagyon fontos, hogy 

a 65 évnél idősebb honfi tár-
saink maradjanak odahaza. Ők 
vannak leinkább kitéve annak, 
ha megfertőződnek, nagyon 
súlyos következményei lehet-
nek a megbetegedésüknek. 
Nemzetközi adatok szerint a 
koronavírus fertőzés következ-
tében elhunytak több mint 90 
%-a ebből a korosztályból kerül 
ki. A Családsegítő Központ 
munkatársai szükség esetén – 
bevásárlás, gyógyszerkiváltás, 

ügyintézés terén - segítséget 
nyújtanak az idős – elsősorban 
– egyedülálló személyek szá-
mára. A szolgálat a 06-70/935-
8647-es telefonszámon vagy 
a csaladsegito.cegled@ckszsz.
hu e-mail címen érhető el. Az 
önkormányzat minden háló-
zatból ingyenesen hívható zöld 
száma: 06-80/200-064. Ezen a 
telefonszámon kérhetnek se-
gítséget azok az időskorúak, 
akiknek nem megoldott az 
alapvető élelmiszerek beszer-
zése, gyógyszerek kiváltása 
vagy halaszthatatlan hivatalos 
ügyek intézése. 

Itt ragadom meg az alkal-
mat, hogy köszönetet mondjak 
mindazon vállalkozásoknak, 
civil szervezeteknek, magán-
személyeknek, akik felhívá-
somra jelentkezve segítségü-
ket felajánlották. Mindenkit 
lajstromba vettünk és szük-
ség esetén igénybe is vesszük 
szolgálataikat. Nagyon jó volt 
megtapasztalni, hogy a bajban 
a város lakossága összefog. 

Visszatérve egy pillanatra a 
bevásárláshoz, azt lehetőség 
szerint egyedül bonyolítsák 
le. Mielőtt nekiindulunk, gon-
doljuk végig, de még jobb, ha 
leírjuk, hogy mit kívánunk 
beszerezni. A lehető legke-
vesebb időt töltsünk a közös-
ségi terekben. Ezzel egyrészt 
csökkentjük a megfertőződés 

Egy Nemzet és főleg egy ember életében igen ritkán adódnak 
rendkívüli időszakok. Idősebb honfi társaink emlékezetében 
minden bizonnyal örökre bevésődtek az 1956-os forradalom és 
szabadságharc dicsőséges napjai. Napjainkban nem kell fegyvert 
fognunk annak érdekébe, hogy életünket megvédjük. Az elrendelt 
előírások betartása már elegendő lehet arra, hogy elkerüljük a 
nagyobb bajt. Ezzel kapcsolatban engedjék meg, hogy néhány 
gondolatot megosszak Önökkel.

VIGYÁZZUNK MAGUNKRA ÉS EGYMÁSRA!
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lehetőségét, másrészt – tekint-
ve, hogy a legtöbb üzletbe csak 
korlátozott számba engednek 
be vásárlókat – honfi társaink 
bejutását is megkönnyítik. 
Vásárlás során a válogatható 
friss árut (péksütemény, piacon 
zöldség stb.) puszta kézzel ne 
fogják meg, használjanak erre 
a célra kihelyezett fogóeszközt, 
vagy előadótéri műanyag zacs-
kót, illetve kérjék az eladó 
segítségét. Lehetőség szerint 
tartsanak legalább 1 méteres 
távolságot a többi vásárlótól a 
kasszánál történő sorban ál-
láskor is. Fizetéskor válasszák 
a bankkártyás fi zetést, ezzel is 
csökkentve a kézpénzes forga-
lom általi fertőzés lehetőségét. 

Néhány szó a szociális ellá-
tásról. A szociális alapszolgál-
tatások közül az idősek klub-
jában az ellátás felfüggesztésre 
került. A szociális étkeztetés-
ben részesülők az ebédet a 
Szolgáltatótól házhoz szállítva 
kapják meg. Központi rendel-
kezés alapján a bentlakásos 
szociális szolgáltatást nyújtó 
intézményekben látogatási 
tilalom van, illetve március 
17-től a lakók sem hagyhatják 
el az intézményt. Csomagot a 
Bajcsy-Zsilinszky úti otthonba 
a lakók részére névvel ellátva 
a portán adhatnak le.

A helyzetből adódóan az 
egészségügyi ellátásban is je-
lentős változások következtek 
be. A 65 évnél idősebb család-
orvos kollégák a közvetlen 
betegellátásban nem vesznek 
részt, rendelési időben tele-

fonos konzultációt biztosíta-
nak. Minden családorvosra 
érvényes, hogy amennyiben 
elfogyott a gyógyszerünk, 
vagy egyéb igazolásra van 
szükségünk azt is telefonon 
intézzük. Gyógyszert – a be-
teg TAJ számával – és saját 
személyünk igazolásával ro-
konuk, ismerősük is kiválthat 
a patikában. Panasz esetén is 
előbb telefonon konzultáljanak 
háziorvosukkal és az Ő taná-
csuk szerint járjanak el. 

A Kórházban látogatási ti-
lalom van, csak sürgős ese-
teket látnak el. Az intézmény 
3 telephelyén (Kórház, Ren-
delőintézet, Tüdőgondozó) 
belépési pontok kerültek ki-
alakításra. Részletes tájékoz-
tatás az önkormányzat és a 
kórház honlapján továbbá a 
kórház hivatalos Facebook 
oldalán érhető el. Nyomaté-
kosan kérek mindenkit, hogy 
minimálisra csökkentsük az 
egészségügyben dolgozókkal 
a személyes kapcsolatot, mert 
ha Ők megfertőződnek, nem 
lesz, aki ellásson minket. 

Az intézmények működé-
sével kapcsolatos tudnivalók: 
Az Önkormányzati Hivatalban 
időpont egyeztetésre és telefo-
nos ügyintézésre a következő 
telefonszámokon van lehe-
tőség hivatali munkaidőben: 
53/511-404 vagy 53/511-484. 
E-mail címünk: polgarmester@
cegledph.hu A nap 24 órájában 
írhatnak levelet, ahogy tudok 
válaszolok. Az ügyfélfogadás 
aktuális rendjéről telefonon 

érdeklődjenek vagy a cegled.hu 
honlapon közzétett informáci-
ókból tájékozódjanak. Kérjük 
tekintsenek el a személyes 
megjelenéstől!

A Kossuth Múzeum, a Városi 
(felnőtt és gyermek) Könyvtár, 
a Mozi, A Városi Sportcsar-
nok, a Sportuszoda, a Ceglédi 
Gyógyfürdő és Szabadidőköz-
pont továbbá a Kossuth Műve-
lődési Központ bezárt, a koráb-
ban meghirdetett programok 
és előadások elmaradnak. A 
változásokról az intézmények 
honlapjain lehet tájékozódni. 

Kedves Ceglédiek!
Minden részletre nem tud-

tam most kitérni, ezért kérem 
ne habozzanak megkeresni 
telefonon, de inkább elektroni-
kus levél formájában. Mondan-
dómat szeretném azért valami 
jó hírrel zárni. A mai tájékoz-
tatóm, vagyis március 23-ig 
nincs tudomásunk arról, hogy 
ceglédi lakos korona vírussal 
fertőződött volna. Az eddig 
elvégzett tesztek mindegyike 
negatív volt. Karanténba is 
csupán azért kerültek ceglédi 
honfi társaink, mert fertőzött 
területről (feltehetően Olasz-
ország) tértek haza, de mind-
egyikük jól van, nem mutatják 
a betegség tüneteit. Kérem 
vigyázzanak magukra és egy-
másra. Biztos vagyok benne, 
hogy lélekben megerősödve 
foguk kikerülni ebből a vál-
ságos helyzetből. Isten áldja 
Önöket.

Dr. Csáky András
polgármester
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A szociális alapszolgáltatások 
közül az idősek klubjában az 
ellátás felfüggesztésre került. 
A szociális étkeztetésben ré-
szesülők az ebédet a Szol-
gáltatótól házhoz szállítva 
kapják meg.

Az országos tisztifőorvos 
Magyarország valamennyi 
fekvőbeteg-ellátó és bentla-
kásos szociális szolgáltatást 
nyújtó intézményében a fo-
kozott védelemre szoruló 
csoportba tartozók életének 
és egészségének védelme, 

fertőződésük megelőzése ér-
dekében – 2020. március 8. 
napjától visszavonásig – lá-
togatási tilalmat rendelt el, 
és 2020. március 17-étől 
elrendelte az intézmény-el-
hagyási tilalmat is.

A Bajcsy-Zsilinszky úti 
idősotthonban lakók hozzá-
tartozói csomagot vihetnek 
az intézménybe, amit a lakó 
nevével ellátva a portán 
adhatnak le. Az intézmény 
elérhetőségein továbbra is 
érdeklődhetnek az otthon-

ban élő hozzátartozó álla-
potáról.

A Család- és Gyermekjóléti 
Központ szolgáltatásainak 
biztosítása online eszközök-
kel és telefonon történik. 
Indokolt esetben telefonos 
kapcsolatfelvételt követően, 
előre egyeztetett időpontban 
a Központ épületében, vagy 
a kliens lakóhelyén kerülhet 
sor a szükséges esetkezelésre 
és krízisintervencióra – a hi-
giénés szabályok betartása 
mellett.

EGYEZTETÉS
A városi cégek ügyvezetőivel egyeztetett 
a ceglédi operatív törzs a COVID-19 jár-
vány kapcsán felmerülő kérdésekről. Az 
ügyvezetők beszámoltak az eddig megtett 
intézkedésekről és a várható bevételek kiesé-
séről. Zárva tart a Kossuth Művelődési 
Központ, a Gál József Sportcsarnok, a 
Malomtó széli sporttelep és a George 
Pal Filmszínház is. Dr. Csáky András 
polgármester arra kérte a városi cégek 
vezetőit, hogy halasszanak el minden 
tervezett beruházást, vezessenek be 
takarékos gazdálkodást és dolgozzanak 

ki stratégiát arra vonatkozóan, hogy minden 
munkavállalójuk meg tudja tartani az állását. 
Az önkormányzat érdekeit kell néznünk, de 
nem veszítheti el az állását és nem kerülhet 
teljesen kiszolgáltatott helyzetbe egyetlen vá-
rosi cégnél alkalmazott dolgozó sem. – tette 
hozzá a polgármester.

A személyes gondoskodásban részesülők 
ellátásáról
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Az Intézmény három telephelyén (Kórház, Rende-

lőintézet, Tüdőgondozó) egykapus belépési pont 

került kialakításra. A járóbeteg szakrendelésre 

érkezők/betegek/hozzátartozók/látogatók ezeken 

a pontokon keresztül léphetnek az Intézmény 

telephelyére, testhőmérséklet mérés és csekk-

lista kitöltését követően.

A rendkívüli látogatásra vonatkozó engedély: Az 

engedély csak egyszeri alkalomra szólhat. beteget 

naponta csak egy hozzátartozó látogathatja, aki 

az osztályon védőköpenyt, sebészi szájmaszkot 

kap és kézfertőtlenítést követően látogathatja 

meg a hozzátartozóját.

A látogatók által a bent fekvő betegeknek 

behozott csomagok a külső portán kerülnek 

leadásra. A csomagokban romlandó étel, 

hűtést igénylő élelmiszer nem lehet. A be-

tegektől a használt ruhát ugyancsak a külső 

portán vehetők át.

A betegdokumentáció igénylése előtt telefo-

non érdeklődjön a kiadás módjáról 06-53-310-

011/183-as mellék.

Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály: 
Gyermekgyógyászati ambulancia, valamint a 

Gyermekpulmonológiai és Gyermekneurológiai 

szakrendelés SZÜNETEL

Fül-Orr-Gégészeti Osztály: a FOG AMBU-

LANCIA SZÜNETEL, a sürgős esetek ellátása 

munkaidőben a Rendelőintézetben történik.

Ideggyógyászati Osztály (Neurológia): az 

EEG szakrendelés, valamint az Ideggyógyászati 

és Stroke ambulancia SZÜNETEL, a sürgős ese-

tek ellátása munkaidőben a Rendelőintézetben 

történik.

Kardiológiai Osztály: Kardiológiai ambulancia 

– pacemaker gondozás – a betegek tájékoztatása 

alapján CSÖKKENTETT BETEGFORGALOMMAL 

továbbra is az V. emeleten MŰKÖDIK. A Hyper-

tonia ambulancia szünetel. Az Echokardiográfi ai 

ambulancia csak sürgős esetben, kardiológus 

szakorvossal egyeztetett indikációban és idő-

pontban végez vizsgálatot járóbetegek részére. 

A Kardiológiai szakrendelés szünetel, rendelési 

időben telefonos konzultációra van lehetőség a 

Kardiológiai ambulancián.

Belgyógyászati Osztály: Belgyógyászati am-

bulancia SZÜNETEL.

Szülészet-Nőgyógyászati Osztály: A Nő-

gyógyászati ambulancia sürgős ügyeleti ellátást 

igénylő betegek részére ÜZEMEL. Munkaidőben 

járóbeteg csak a rendelőintézetben működő 

szakrendelőkben kaphat ellátást. A szülészeti 

ultrahang szűrés a Rendelőintézetben történik, 

az ultrahang készülék a VI. emeletről átszállításra 

kerül a Rendelőintézetbe.

A Járó- és fekvőbeteg ellátásban csak sürgős-
ségi ellátás történik, minden tervezett műtét 
és tervezett kivizsgálás, valamint a nem sürgős 
járóbeteg szakellátás is halasztásra kerül.! 
A járóbeteg szakellátásra történő előjegyzés 
lezárásra kerül, kivétel a terhesgondozás és 
az egy éves kor alattiak ortopédiai csípőszű-
rése, az onkológiai gondozás és pszichiátriai 
gondozás. Újabb időpont kérésére a korona-
vírus világjárvány lezajlását követően nyílik 
lehetőség.

CSAK SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS VAN!
Járóbeteg ellátás a KÓRHÁZI telephelyen:
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Urológiai Osztály: Az Urológiai ambulancián 

történhet sürgős esetben a járóbetegek ellá-

tása a kizárólag a volt Traumatológiai épület 

földszintjén lévő rendelő helyiségben.

Sebészeti Osztály: A Sebészeti ambulancián 

csak indokolt és sürgős esetben van lehetőség 

ellátásra, előre megbeszélt időpontban, a beteg 

minimális várakozása mellett.

Radiológiai Osztály: A képalkotó diagnosz-

tikában csak a nem halasztható sürgős vizsgá-

latot igénylő betegek ellátása történik meg. A 

daganatos betegek részére elrendelt képalkotó 

vizsgálatok elvégzésre kerülnek.

Traumatológiai Osztály: A Traumatológiai 

ambulancián csak sürgős ellátás történik. Az 

Ortopédiai szakrendelés szünetel, kivéve a 

csecsemők csípőszűrését. A Traumatológiai 

szakrendelésen varratszedésre, gipszcserére, 

gipszeltávolításra van lehetőség. A Plasztikai 

sebészeti szakrendelésre, illetve műtéti ellá-

tásra csak bőrgyógyász beutalójával malignus 

elváltozás vizsgálata és műtéte céljából kerülhet 

sor. Egyéb nem daganatos betegségek, vagy 

elváltozások miatt végzendő plasztikai műtétek 

halasztásra kerülnek a járvány befejezéséig.

Gasztroenterológiai szakrendelésen csak 

sürgős ellátás történik.

Pszichiátriai Osztály: A Pszichiátriai ambu-

lancián nem lehetséges ellátás.

Szemészeti Osztály: Szemészeti ambulancián 

csak sürgős ellátás történhet, ami elsősorban 

munkaidőben a szemészeti szakrendelésen 

történik, munkaidőn kívül készenléti ellátás 

biztosított. Gyermekszemészet szünetel.

Endokrinológiai szakrendelésen a rendelés 

első két órájában telefonos konzultációra van 

lehetőség (8:00-10:00 óráig)19. Aneszteziológiai 

ambulancia szünetel.

Diabetológiai ambulancián a rendelés első 

két órájában telefonos konzultációra van lehető-

ség (9:00-11:00 óráig)20. Központi Laboratórium: 

A Kórházi telephelyen csak sürgősségi esetben 

kerülhet sor járóbeteg vérvételre.

Művese kezelések az eddigi rendnek meg-

felelően történik, valamint zavartalan a fekvő-

beteg kezelése is. A Nephrológiai szakrendelés 

szünetel, az előjegyzett betegek vizsgálatának 

halasztása történik. Rendelési időben szakorvosi 

telefonos konzultációra van lehetőség. Az eryth-

ropoetin kezelést igénylő betegek injekcióval 

történő ellátása a hozzátartozók segítségével 

történik.

Járóbeteg ellátás átszervezése a RENDELŐ-
INTÉZETBEN és a TÜDŐGONDOZÓBAN A 

Rendelőintézetben a földszinten lévő vérvételi 

hely csak a kórházzal jogviszonyban lévő orvosok 

által elrendelt vizsgálatok esetében veszi le a 

vért, valamint az onkológiai gondozásban lévő 

betegek esetében, a terhesnők laboratóriumi 

vizsgálata esetében beutaló orvostól függetlenül.

Az alapellátásban elrendelt laboratóriumi 
vizsgálatokhoz az alapellátás részére biztosít-
juk a vérvételi csöveket, amiben az alapellátás 
keretében kell a vért levenni. A levett véreket 
az alapellátás dolgozói adják át az Egészség-
fejlesztési Iroda helyiségében kialakított át-
vevő helyen, ahol a laboratórium munkatársa 
munkanapokon 8.00 és 12.00 óra között veszi 
át a mintákat és adja ki a vérvételi csöveket.

A Rendelőintézetben és a Tüdőgondozóban 
a járóbeteg ellátás csak sürgős esetben tör-
ténhet.

A Gyógytorna és a Fizikoterápiás ellátás 
szünetel, a Rendelőintézetben a magánren-
delések szünetelnek.

Az alapellátást nyújtó rendelésekre érkező 
betegek szintén szűrésre kerülnek a belépési 
ponton.

A Védőnői Szolgálat gyermeket nem a Ren-
delőintézetben fogad, hanem a gyermekorvosi 
rendelőben történik a gondozás.
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A Veolia Energia Magyar-
ország Zrt. 2020. március 
23-ától felfüggeszti ceglédi 
ügyfélszolgálatán a személyes 
ügyintézést. 

Az ezt követő időszakban, a 
zavartalan szolgáltatásnyújtás 
érdekében, ügyfeleink részére 
továbbra is biztosítjuk telefo-
nos és online ügyfélszolgálati 
elérhetőségeinket, illetve a 
0-24 órás, díjtalanul hívható 

műszaki hibabejelentő vona-
lunkat, az ún. zöld számot (06 
80 201 198).

A távhőszolgáltatás díjának 
kiegyenlítésére a csoportos 
átutalási megbízás, a banki 
átutalás, az online ügyfélszol-

gálati felületen a bankkártyás 
fi zetés (vPOS), a készpénz át-
utalási megbízás (postai csekk) 
módozatok állnak rendelke-
zésre, a helyszíni POS termi-
nálon történő bankkártyás 
fi zetés és a készpénzes pénztári 
befi zetés lehetősége szünetel.

További információk válla-
latunk weboldalán, a – https://
tavho.veolia.hu/ – címen ér-
hetők el.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a piac hétvégi vásárlófor-
galmát – annak várható meg-
növekedésére tekintettel – az 
alábbiak szerint korlátozzuk:

A fedett piaccsarnok 4 be-
járata közül 2 lezárásra kerül, 
tehát a belépés 2 helyen – az 
egyik Kossuth téri bejáraton, 
valamint az egyik nyitott 
piacrész felőli bejáraton – 
lesz lehetséges.

A csarnok területén nyit-
vatartási időben (szombaton 
5:00 - 13:00 óráig, illetve 
vasárnap 5:00 – 12:00 óráig) 
egy időben legfeljebb 30 
vásárló tartózkodhat! En-
nek betartását a bejáratoknál 
szolgálatot teljesítő biztonsági 
őrök felügyelik.

Amennyiben a csarnokban 
tartózkodó vásárlók száma az 
engedélyezett 30 főt megha-
ladja, beengedésük felfüggesz-
tésre kerül oly módon, hogy 
csak akkor kerülhet sor egy 
újabb vásárló beengedésére, 
ha egy másik a piaccsarnokot 
elhagyja.

Megkérjük a vásárlókat, 
hogy a piacra lehetőleg egye-
dül jöjjenek, és csak akkor, ha 
egészségesek! Csak annyi időt 
töltsenek a piacon, amennyit 
feltétlenül szükséges!

Kérjük az idős embereket, 
hogy saját biztonságuk érde-
kében maradjanak otthon!

A nyitott piactér vásár-
lóforgalma egyelőre nem 
korlátozott, de kérjük, hogy 

mindenki tartsa egymástól 
a minimális 1 méter távol-
ságot!

A vásárlók az árukhoz ne 
nyúljanak hozzá, ne fogják 
meg, kérjék az árusok segít-
ségét!

Kérjük, hogy a piacon vá-
sárolt meleg ételeket (pl.: 
lángos, sült hal, kolbász, me-
legszendvics stb.) ne helyben 
fogyasszák el!

Fenti óvintézkedések be-
vezetésére a lakosság egész-
ségének megóvása, továbbá 
a piac biztonságos működése 
érdekében van szükség,

Köszönjük megértésüket 
és együttműködésüket, vi-
gyázzunk egymásra és ma-
gunkra!

INTÉZKEDÉSEK A PIAC MŰKÖDÉSÉBEN

Átmeneti ügyfélszolgálati rendet vezet be a Veolia Energia Magyarország Zrt.
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Cegléd Város Önkormányzata 
továbbra is gondoskodik a je-
len közegészségügyi helyzet 
miatt bezárt önkormányzati 
fenntartású óvodák, valamint 
a Ceglédi Tankerületi Köz-
pont és a Ceglédi Szakképzési 
Centrum fenntartásában lévő 
oktatási intézmények tanulói-
nak közétkeztetéséről.

Az intézmények által fel-
mért közétkeztetési igénynek 
megfelelően naponta 11 és 13 
óra között vehetik át az elő-
re csomagolt ebédet az erre 
igényt tartók az alábbi táb-
lázatban látható óvodákban. 

Azon óvodások esetében, 
akik óvodai ügyeletet nem, 
de közétkeztetést továbbra 
is igénybe veszik, kérem, ezt 

jelezzék a vezető óvónőnél az 
az alábbi táblázatban található 
elérhetőségeken. 

Általános iskolások ré-
szére az ebédcsomag át-
vehető: 

• Várkonyi István Általános 
Iskola Széchenyi úti épülete

• Várkonyi István Általános 

Iskola Örkényi úti tagintéz-
ménye (Ugyeri Iskola)

• Táncsics Mihály Általános 
Iskola Eötvös téri épülete

• Táncsics Mihály Általános 
Iskola Budai úti intézménye

Középiskolások részére az 
ebédcsomag átvehető: Ceg-
lédi SzC Bem József Műszaki 

Intézmény neve Címe Óvodavezető Tel.szám

Lövész Utcai Óvoda Lövész u. 2. Szekerné Veres Katalin
loveszovoda@t-online.hu

311-128
500-531

Pesti Úti Óvoda Pesti út 10. Orosz Zoltánné
pestiovi@t-online.hu 310-951

Széchenyi Úti Óvoda Széchenyi út 14. Széchenyiné Lengyel Judit
szechovi@t-online.hu

500-539
310-347
311-789

Budai Úti Tagóvoda Ebédcsomag a Budai Úti Iskolában!
Ugyeri Tagóvoda Ebédcsomag az Ugyeri Iskolában!

Közlemény a közétkeztetés rendjével kapcsolatos 
tudnivalókról és óvodai, bölcsődei ügyelet rendjéről
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Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája épületében.

A Losontzi Egységes Okta-
tási Módszertani Intézmény 
tanulói részére a Losontzi 
EGYMI biztosítja az ebéd-
csomagot.  

Kérjük, azok a családok, 
amelyek több helyen is igény-
be vették a közétkeztetést 
(óvodás, iskolás gyermekek 
is vannak), és az intézmények 
egymástól nagy távolságra 
vannak, így az átvétel nem 
lenne megoldott a rendelke-
zésre álló 2 órán belül, hívják 
az 53/500-506-os telefonszá-
mot, vagy írjanak a ceglediet-
keztetes@gmail.com e-mail 
címre, ahol a munkatársakkal 
egyeztethetik az átvétel hely-
színét. 

Felhívjuk a figyelmüket, 
hogy az ebédcsomagok át-
vételnél családonként egy 
gyermek vagy egy felnőtt 
tartózkodhat a bejáratnál. 
Kérem, fegyelmezetten szí-
veskedjenek várakozni!

Óvodai, bölcsődei 
ügyelettel kapcsolatos 

információk

A felmerült igényekhez iga-
zodva 2020. március 23-tól 
kezdődően bölcsődei ügye-
letet kizárólag a Deák Téri 
Bölcsőde tart. 

Óvodai ügyeletet a követ-
kező intézmények tartanak: 

Széchenyi Úti Óvoda, Lö-
vész Utcai óvoda, Pesti Úti 
Óvoda.

(A bölcsődei, óvodai ellátást 
ügyeleti rendben igénylők 
számára a közétkeztetést to-
vábbra is az adott bölcsőde és 
óvoda biztosítja.)

A védőnői szolgálattal 
kapcsolatos információk 

Az egészséges csecsemő 
tanácsadás a gyermekorvosi 
rendelőkben, gyermekorvos 
felügyelete alatt történik, a 
várandós tanácsadás pedig 
a Rendelőintézetben folyik 
időpont egyeztetés alapján. 

Az újszülött látogatásokat a 
védőnők a házi gyermekor-
vosokkal egyeztetve, közösen 
teszik meg. A családlátogatá-
sokat indokolt esetben végzik, 
melynek során védőfelszere-
lést használnak és a közegész-
ségügyi előírásokat betartják. 
A többi családdal elsősorban 
telefonos, internetes kapcso-
latot tartanak.

JÁTSZÓTÉR

Cegléd valamennyi játszóte-

rét lezárták. Két olyan játszó-
tér van, amely nem bekerített: 
a Gubody parkban, illetve a 
Bajcsy Zslinszky térnél, ott 
szalaggal jelzik, hogy nem 
szabad bemenni. 

A Ceglédi Közös Önkor-
mányzati Hivatalban idő-
pont egyeztetésre és telefonos 
ügyintézésre a következő 
telefonszámokon van lehe-
tőség hivatali munkaidőben: 
53/511-404, 53/511-405 
és 53/511-484, e-mail cím: 
polgarmester@cegledph.
hu, jegyzo@cegledph.hu. 

Az ügyfélfogadás aktuális 
rendjéről telefonon szíves-
kedjenek érdeklődni, vagy 
a www.cegled.hu honlapon 
közzétett információkból 
tájékozódni. 

Kérjük, tekintsenek el a sze-
mélyes megjelenéstől! 

*****
A koronavírussal kapcso-

latos lakossági megkeresések 
gyors és szakszerű meg-
válaszolása: 06-80-277-455 
vagy e-mail: koronavirus@
bm.gov.hu  
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DIGITÁLIS OKTATÁS
A kormány intézkedése alapján minden is-
kolában elkezdődött a digitális távoktatás. 
A tapasztalat szerint a pedagógusok nagyon 
jól alkalmazkodtak a megváltozott oktatási 
rendhez, az első napokban még ismerkedtek 
az új rendszerrel, majd elkezdődött élesben 

is az online oktatás.  A szakmai képzésben 
is a digitális oktatási eszközök veszik át a 
főszerepet – nyilatkozta Buncsák Gábor a 
Ceglédi Szakképzési Centrum főigazgató-
ja. Elmondta: minden rendelkezésre álló 
eszközzel azon dolgoznak, hogy a diákok 
eredményes tanévet zárhassanak normál 
időben lezajló vizsgákkal.
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2020. március 17. napjától a 
VÁRVAG Nonprofi t Kft .-nél 
az ügyintézés tekintetében 
az alábbi intézkedéseket ve-
zetjük be:

A telefonos és e-mail útján 
történő ügyintézés zavartala-
nul működik.

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

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

A személyes ügyintézés csak 
különösen indokolt esetben 
vehető igénybe, kizárólag elő-
zetesen telefonon egyeztetett 
időpontban.

A VÁRVAG Nonprofi t Kft . 
irodájának előterében gyűj-
tőládát biztosítunk, ahová a 
papíralapon is eljuttathatják 
hozzánk a benyújtani kívánt 
beadványokat.

Amennyiben a fentiek el-
lenére várakozni kell, kérjük 
Önöket, hogy azt az iroda 

épülete előtt szabad levegőn 
tegyék. Kérjük Önöket, hogy 
a foglalt időpontra is lehető-
leg kísérő nélkül érkezzenek, 
kizárólag az ügyintézéssel 
érintett ügyfelek jöjjenek. 
Az irodában az ügyintézés 
folyamatos, a veszélyhelyzet-
ben is törekszünk feladataink 
maradéktalan ellátására.Az 
intézkedések visszavonásig 
érvényesek.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a koronavírus 
járvány terjedése miatt a Fizetőparkolás személyes 

ügyfélszolgálata bizonytalan ideig szünetel.
A fi zetőparkolók megszokott módon üzemelnek.
Kérjük Önöket, hogy bérletvásárlási szándékaikkal, 

valamint pótdíjjal kapcsolatos kérdéseikkel telefonon 
érdeklődjenek, a 06/53-505-241 telefonszámon.

A parkolási bérletek elektronikusak, ezért a bérle-
teket fel tudjuk rögzíteni, amelyről átutalásos számlát 
készítünk. A bérletek befi zetésének határideje 10 nap. 
A számlákat átvehetik ügyfélfogadási időn kívül te-
lefonos időpont egyeztetést követően. 

A pótdíjak befi zetése postai úton a kihelyezett fi ze-
tési felszólítóhoz mellékelt csekken, vagy átutalással is 
rendezhető. Pótdíj átutalásnál kérjük megadni közle-
ményben az eset számát, amely a kihelyezett fi zetési 
felszólítón szerepel, illetve a gépjármű rendszámát.

Változások az ügyfélfogadásban!



16. oldal

Felmerül a kérdés, kell-e a kul-
túrával foglalkozzunk ezekben 
a hetekben. A válasz egyértel-
mű: KELL! Kell, mert a koro-
navírus járvány gyökeresen 
megváltoztatta a kulturális és 
művészeti területen dolgozók 
életét is, és több ezren érintet-
tek a ceglédi színházlátogatók 
közül.

A kormány rendeleteit kö-
vetve előbb korlátozta rendez-
vényei megvalósítását, majd 
teljesen bezárt látogatói előtt a 
Kossuth Művelődési Központ. 

A megváltozott helyzetről 
kérdeztem Détári-Lukács 
Ágnes ügyvezető igazgatót.

A kialakult helyzet ben-
nünket is fájón, mondhatni 
húsbavágóan érint, gyermek 
és felnőtt színházi bérletesein-
ket éppúgy, mint városi prog-
ramjaink iránt érdeklődőket, 
s azokon közreműködőket. 
Átérezzük a helyzet súlyos-
ságát saját „bőrünkön” és 
családtagjaink által egyaránt.

Az elmúlt években színhá-
zi előadásaink, koncertjeink, 
ismeretterjesztő előadásaink, 
kiállításaink kimagasló érdek-
lődés mellett, gyakran teltház-
zal zajlottak. Jelen helyzetben 
közösségi tereinkben nem 
tudunk látogatókat fogadni.

Külön fejtörést jelent, hogy 
bérleteink elkeltek, és szá-
mos un. terembéres rendez-
vényünk jegyértékesítése is 
megtörtént. Most türelmet 

kérünk jegyvásárlóinktól. 
Kollégáim azon dolgoznak, 
hogy az elhalasztott előadá-
soknak új, mindenki szá-
mára elfogadható időpontot 
találjanak. Amennyiben ez 
esetleg a későbbiekben nem 
felel meg valakinek, termé-
szetesen lehetősége lesz a jegy 
visszaváltására. 

Jelenleg azt látjuk, hogy a 
Városnapok, a Gyereknap és 
a Laska Fesztivál elmarad.

Azonban kollégáim minden 
igyekezetükkel azon van-
nak, hogy az év második fe-
lében újra tudjuk indítani 
programjainkat. Készülünk a 
Mesekert előadásaira, bizako-
dóak vagyunk a meghirdetett 
táborainkkal kapcsolatban, 
a nyári jazz péntekekről sem 
mondunk még le.

Dolgozunk az államalapí-
tásunk méltó megünneplésén 
és szervezzük a Kossuth To-
borzót. Szakmai publikáció-

kat készítünk, digitalizálunk, 
dolgozunk a minőségbiztosí-
tásunk stratégiai tervén, szak-
mai- és szociális segítséget 
nyújtunk. Felajánlottuk az 
intézmény autóját a város-
nak, dolgozóink diszpécser 
szolgálatát.

Emellett online üzemmódra 
váltottunk. Elindult a „Mo-
zogj otthon – mozogj velünk” 
mozgalom. Facebook felüle-
tünkön ingyenes online órá-
kat tartanak oktatóink: Szé-
kely Sára női tornára, Veres 
Ádám jóga órára, Gyöngyösi 
Ildikó senior örömtornára 
várja az érdeklődőket és elér-
hető a Kerekítő foglalkozás is.

Törekszünk minél több élő 
színházi közvetítésre, mú-
zeumlátogatásra felhívni a 
fi gyelmet. Műszakos kollé-
gáink előre hozták a nyári 
karbantartási munkálatokat, a 
nagytakarítás is folyamatban 
van. Olyan összefogásnak, 
empátiának vagyok idebent 
nap nap után szem és fülta-
núja, ami ebben az elkeserítő 
időszakban tartja bennem is 
a lelket. Mert a szívem, a szí-
vünk vérzik! Büszke vagyok 
a kollégáimra.

Remélem, hogy hamaro-
san újra nyitott kapukkal 
várhatjuk közönségünket. 
Mindenkinek jó egészséget, 
türelmet kívánok. Minden 
rendben lesz!

KozI

KULTÚRA A KORONAVÍRUS ÁRNYÉKÁBAN
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Egyik napról a másikra válto-
zott meg a napi életritmusunk, 
a megszokott életvitelünk a 
járványveszély miatt, ezt pedig 
nem könnyű kezelni. Senki-
nek sem. Teljesen normális, 
ha most jobban szorongunk 
és stresszesebbek vagyunk – 
mondta dr. Szabó-Balogh Vi-
rág klinikai szakpszichológus, 
aki arról is beszélt, hogyan 
vészelheti át a legjobban a 
gyerek, a felnőtt és az idős ezt 
a viszonylag hosszúnak tűnő 
időszakot. 

Nagyon fontos beszélni 
arról, hogy hogyan lehet át-
keretezni a jelen helyzet fe-
szültségét, hogy lehet ebből 
valami pozitívumot kihozni, 
különben nagy esély van arra, 
hogy egy pánikreakció indul 
el társadalmi szinten, ami in-
kább lenne destruktív, mint 
előre vivő. A kérdés az, hogy 
hogyan lehet derűsebben látni 
mind egyéni, mind családi és 
társadalmi szinten. A krízis-
állapot velejárója, hogy az ösz-
szetartozás, az egymásba ka-
paszkodás érzése felerősödik. 
Nő az egymás iránti empátia, 
az önzetlen segítségnyújtás, ez 
pedig komoly lelki erőt jelent-

het mindenkinek-fogalmazott 
Szabó-Balogh Virág. Fontos, 
hogy vegyük komolyan a ve-
szélyt, de a pánik érzése ne 
hatalmasodjon el rajtunk. 

Csak hiteles forrásokból érte-
süljünk a friss hírekről és néha 
próbáljunk kikapcsolódni. 

Keressünk olyan elfoglalt-
ságot, ami örömet okoz, süs-
sünk, olvassunk és nézzük 

meg kedvenc fi lmjeinket. A 
gyerekeknek el kell magyaráz-
ni mi történik, mindenkinek 
a saját életkorához illeszke-
dő módon. Nagy felelőssége 
van abban a szülőknek, hogy 
semmiképpen ne keltsenek 
pánikot a kicsikben és a jö-
vőbe mutató, reménnyel teli 
mondatokat is halljanak apu-
kájuktól, anyukájuktól. 

Az időseket, amiben csak 
tudjuk segítsük, legyünk ve-
lük türelmesek és fogadtas-
suk el, hogy segítséget kérni 
és elfogadni-főleg egy ilyen 
helyzetben-egyáltalán nem 
a gyengeség jele! 

A pszichológus azt java-
solja, ha úgy látjuk egyedül 
nem bírunk megküzdeni a 
stresszel, akkor forduljunk 
szakemberhez. A www.pszi.
hu oldalon is van erre lehe-
tőség. Ingyenesen online 
vagy telefonon keresztül 
segítenek.

Hogyan bírkózzunk meg 
a szorongással?
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Az Európa bajnok vízilabdázót, Jansik Szi-
lárdot köszöntötte  a polgármester és az al-

polgármester a Városházán. A sportoló január 
27-én szerezte meg csapatával a győzelmet 
és ezzel eddigi pályafutása legszebb érmét is. 
Jansik Szilárd magyar bajnoki címmel, Magyar 
Kupa, Bajnokok Ligája és Európai szuperkupa 
győzelemmel is büszkélkedhet. Elmondta: ha 
a tokiói olimpiát megtartják, ott is be szeret-
nék bizonyítani, hogy a magyar vízilabda a 
világ legjobbja.



JANSIK SZILÁRDOT KÖSZÖNTÖTTÉK

A frakcióvezetőkkel történt előzetes egyeztetést követően – az 
Ő támogatásukat bírva – a március 16-ig héten úgy döntöt-
tem, hogy a testületi ülések összehívását bizonytalan időre 
felfüggesztem. A bizottsági ülések még megtartásra kerültek, 
így az elmaradt 19-i testületi üléssel kapcsolatos a döntések 
lényegében megtörténtek. A későbbiekben a frakcióvezetőkkel 
történő telefonos egyeztetést követően fogok döntéseket hoz-
ni, akkor ha azokban konszenzus van.

Dr. Csáky András
polgármester

KÖZLEMÉNY
A Fidesz-KDNP önkormányzati képvise-
lőcsoportja támogatja mindazon polgár-
mesteri erőfeszítéseket, amelyek az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány meg-
előzése, illetve következményeinek elhárítása 
érdekében Cegléden szükségesek.

Tekintettel a jogszabályi környezetre a kép-
viselőtestület feladatait – kevés kivétellel – a 
veszélyhelyzet időszakában a polgármester 
látja el. Arra biztatjuk Polgármester Urat, 

hogy éljen a jogszabály adta lehetőséggel 
és politikai támogatásunk tudatában tegye 
meg a szükséges intézkedéseket. Javasoljuk, 
hogy hatáskörében szíveskedjen a gazdasági 
következmények feltérképezésre is lépé-
seket tenni, illetve mérlegelje a szociális 
bérlakások díjfizetési kötelezettségének 
felfüggesztését, akár feltételekhez kötötten, 
akár teljes körűen.

Köszönettel:
dr. Ferenczi Norbert

frakcióvezető
FIDESZ-KDNP Cegléd

Elmaradnak a testületi ülések
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Civil kezdeményezésre, né-
hány nap alatt több mint 3900 
tagra bővült a Ceglédi Össze-
fogás csoport a facebookon. 
Szemerédiné Gér Anikó in-
dította el, amihez nagyon 

sokan csatlakoztak már eddig 
is. Mindenki abban nyújt tá-
mogatást, amiben tud. Többen 
szájmaszkokat varrnak, amit 
felajánlanak a kórháznak és 
akiknek szükségük van rá. 

Van, aki ételhordásban, be-
vásárlásban, gyógyszerki-
váltásban segít, míg mások 
digitális eszközöket aján-
lottak fel olyan diákoknak, 
akik nem tudnának tanulni 
az új oktatási rendszerben. 
A Toldy Kórház osztályára, 
az orvosoknak, nővéreknek 
folyamatosan visznek élelmi-
szert és szájmaszkokat.

A táblácskák és a gyémántprogram alapítója, Vámos Robi készítette a járványhelyzet idejére, szeretettel:

CEGLÉDI ÖSSZEFOGÁS
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CEGLÉDRŐL SZÓLT 
A KOSSUTH RÁDIÓ
Ceglédről jelentkezett a nem-
zeti ünnep kapcsán a Kossuth 
rádió Az Országjáró című, élő 
műsorban a város kulturális, 
gasztronómiai és történelmi 
érdekességeivel ismerkedhettek 
a hallgatók. A rádiósok a Kos-
suth Múzeumba és a Délibáb 
Kávézóba is ellátogattak. Igye-
keztek minden hagyományt, a 
városra jellemző sajátos értéket 
bemutatni.

Ugyan a március 15-i ünnepségek elmarad-
tak, a Kossuth szobor talapzatát számos vi-
rág, kokárda és rajz díszítette az ünnepen. Az 
óvodások és diákok már napokkal korábban 
megemlékeztek az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharcról. Az emlékezés virágait 
a térség országgyűlési képviselője, Földi 
László, a polgármester, dr. Csáky András, 
az alpolgármester, Hegedűs Ágota helyezte 
el. Néma főhajtással emlékezett a Cegléd 
és Ipartestületének vezetősége, a Czigle 
Egyesület vezetője és több tagja, valamint 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom, vala-
mint a Jobbi Ifj úsági tagozatának képviselői. 

CSENDES EMLÉKEZÉS
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

21. oldal

„Érsek Imrét, a Sebők nyomda 
gépmesterét és nyomdászát 
március 17-én tömegesen 
keresték föl a szakmabeli ifj ú 
nyomdászok és melegen üd-
vözölték őt hasznos, értékes 
munkásságának 50 éves év-
fordulója alkalmából. Mind 
a négy helybeli nyomda kép-
viseltette magát ez ünnepélyes 
alkalommal. A makói nyom-
dászok szép babérkoszorút 
küldtek az ünnepeltnek, ahol 
9 évig dolgozott. Ugyszintén 

Makóról küldött özv. Bódi 
Andrásné egy babérkoszorút. 
Bicskei Béla a Sebők nyomda 
fi atal szakmunkása egy saját-
kezüleg készített emléklapot 
adott át, csinos aranykeretbe 
foglalva, mig Sebők István 
nyomdatulajdonos egy ezüst 
dohánytárcával, a Sárik nyom-
da személyzete egy remek 
képesalbummal, a ceglédi 
nyomdászok pedig egy há-
romszínnyomású közös em-
léklappal, dr Tranhoff er Ágnes 

orvos egy díszes konyakos 
készlettel kedveskedett Érsek 
Imrének. Gutenberg János a 
könyvnyomtatás feltalálásával 
nemcsak ezreket, milliókat 
foglalkoztató világiparnak ve-
tette meg az a alapját, de az ő 
találmánya eredményezte azt, 
hogy a tudomány megszünt 
egyesek kiváltsága lenni, de az 
egész emberiség közkincsévé 
vált. Ennek a csodálatos je-
lentőségű iparnak 50 év óta 
áll szakadatlan szolgálatában 
Érsek Imre. Egy egész emberi 
élet! Még ha nem is ilyen érté-
kes hivatásszolgálatában telik 
is el ez az emberöltő, még ak-
kor is teljes tiszteletet érdemel 
a munka. … Vasárnap este 
az ünnepelt vendégül látta 
tisztes házánál a kartársakat, 
ahol a szerkesztőségünk is 
megjelent, amely alkalommal 
dr. Antal István szerkesztőnk 
méltatta Érsek Imre mun-
kában eltöltött éveinek igaz 
érdemeit. Kívánt neki és csa-
ládjának megelégedett, békés 
és hosszú életet.”

(Ceglédi Kisgazda, 
XVI. évf., 12. sz., 

1935. március 24., 3. o.)

Érsek Imre nyomdász 50 éves jubileuma 
(1885-1935)
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Elhalasztja az önkormányzat a civil szerveze-
teknek szóló pályázati kiírást. Teszik mindezt 
azért, mert a pályázatokhoz csatolandó hiva-
talos papírok beszerzése most nehézkes. De a 

pénz megvan és amit elmúlik a járványveszély, 
kiírják a pályázatot – mondta a szakbizottság 
elnöke, Kónya Ágnes.



Március 29-ig voksolhatunk 
a MOL Alapítvány webol-
dalán a helyi érték program 
jelöltjeire. Versenyben van a 
Ceglédi Városvédő és Szépítő 
Egyesület is. 
A fődíj 500 ezer forint, amely-
ből a ceglédiek örökségvédő 
tábort szervezne. 7-18 éves 
fi atalokat szeretnének meg-
ismertetni a helyi értékekkel, 
más települések városvé-
dőivel csereprogramokat 
szerveznének például papír-
gyűjtést,fa- és virágültetést, 
és helytörténeti előadásokat. 

SZAVAZZUNK! … SZAVAZZUNK! … SZAVAZZUNK!

SZAVAZZUNK! … SZAVAZZUNK! … SZAVAZZUNK!
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Könyvajánló

Egy nyugdíjas asszony ajándé-
ka a szövetségi kapitánynak, 
Mezey Györgynek, a sikeres 
selejtezők után

A koronavírus, ami talán egy 
utolsó fi gyelmeztetés, sok tekin-
tetben átalakítja az életünket, 
a 2020-as év terveit minden-
képp átírja. Ha betartjuk a 
szabályokat, remélhetőleg nem 
lesz sok áldozata, és komoly 
feladatunk védeni az idősebb 
korosztályokat. 

Ez még a jövő, térjünk visz-
sza az idei évhez és a könyv-
ajánlóhoz: többek között az is 
biztos, hogy elmarad a 2020-
as foci Európa Bajnokság, 
ahová a magyar válogatottnak 
még van valamennyi, apró 
esélye kijutni, pontosabban 
a 2021-es, elhalasztott EB-re. 
Ez most szinte elérhetetlen 
vágyálom, pedig volt idő, ami-
kor még komoly helyezésben 
reménykedett a fél ország. 
Nem az Aranycsapatról van 
most szó, hanem az 1986-os 

VB-ről, a mexikói Mundial-
ról. Most Benedek Szabolcs 
megírta ennek a csapatnak a 
történetét, a balladáját. Mert 
valóban egy ballada, egy hő-
sökkel és reményekkel teli 
időszak története, ami végül 
minden korábbinál nagyobb 
csalódással végződött. Aki 
akkor, 1986-ban legalább 5-6 
éves volt, biztosan emlékszik 
a rigmusra: „Itt a húsvét, itt 
a nyúl, magyar-brazil há-
rom-null”. Most csak álmo-
dunk arról, hogy egy EB-re 
valahogy kisurranjunk, de 
akkor még úgy jutottunk ki 
a jóval nehezebben teljesít-
hető világbajnokságra, hogy 
csoportelsőként végeztünk, 5 
győzelemmel és 1 vereséggel 
olyanok előtt, mint Hollandia, 
Ausztria és Ciprus. 

Akkor mindenki azt gon-
dolta, hogy éremesélyes a 
válogatott, amiben olyan já-
tékosok szerepeltek, mint 
a főnemesi családból szár-
mazó Esterházy Márton, az 
író, Esterházy Péter testvére, 
vagy Disztl, Kiprich, Détári, 
Garaba; az a csapat, ame-
lyik a felkészülési időszakban 
megverte többek között Bra-
zíliát és az NSZK-t. Azonban 
bravúr vagy tisztes helytállás 
helyett jött a Moháccsal vagy 
Trianonnal felérő, a szovjet 

csapattól elszenvedett 6-0-ás 
vereség. Azóta is rengeteg 
teória és magyarázat született 
arról, hogy mi lehetett az oka 
ennek a katasztrofális vereség-
nek, ami végleg elindította a 
magyar válogatottat a lejtőn. 
Benedek Szabolcs nem ma-
gyarázatot akar találni, nem 
azt állítja, hogy tudja, mi 
miért történt, egyszerűen 
csak méltó emléket szeretne 
állítani hőseinek, akik azon 
az egyetlen, érthetetlen na-
pon kívül olyan meccsekkel, 
olyan játékkal tették boldoggá 
a magyar focidrukkereket, 
amit sajnos azóta sem láthat-
tunk. Benedek Szabolcs nem 
ítélkezik, és nem okoskodik; 
mindössze szeretné a könyv-
ben bemutatni, tinédzserként 
milyen lelkesedéssel várta ő is 
a meccseket, és hogy milyen 
fantasztikus menetelés előzte 
meg a Mexikói VB-t. 

Pap Zoltán

Benedek Szabolcs: Ballada egy csapatról
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Menekült tanárok a Czeg-
lédi Magyar Királyi Állami 

Kossuth 
Főgimnáziumban

1. rész
Száz évvel ezelőtt írták alá 
a trianoni békeszerződést, 
amelynek következtében az 
ország területe kétharmaddal 
csökkent, a magyar nyelvű 
lakosságból pedig közel 3,5 mil-
lióan határon kívülre kerültek.

1918. november végére a 
cseh, román és szerb katonák 
– az antant beleegyezésével 
–  megközelítően elérték azt 
a határvonalat, amely ma is az 
országok közötti államhatár. 
Ezzel párhuzamosan minden 
megszállt területen bevezették 
a nem magyar közigazgatást, 
a köztisztviselőknek, közal-
kalmazottaknak (pl. tanárok, 
hivatalnokok, vasutasok) fel 
kellett esküdni az új hatalom-
ra. Ezt sokan nem tették meg, 

ezért megindult a magyar la-
kosság kiutasítása, menekülése 
a megszállt területekről. Nincs 
egyértelműen elfogadott adat, 
de a legtöbb szakirodalom 400 
000 főre teszi a pár év alatt a 
csonka Magyarországra me-
nekültek számát.

A gimnázium tantestületé-
nek létszáma az I. vh. éveiben 

(amikor már kialakult a 12 
osztály) és a húszas években is 
általában 21-23 fő között moz-
gott. Ez a kinevezett tanárok 
számát jelentette. Két tanév-
ben (1918/19-es és 1919/20-as 
tanév) nem készült Értesítő. 
(Évkönyv) Ries Ferenc igaz-
gató 1920 őszén egy összevont 
Értesítőt adott ki, amelyben az 
olvasható, hogy a tantestület 
létszáma a két tanévben 53 
fő volt. Egyszerre 53 tanár 
foglalkoztatása nagyon sok-
nak tűnik, hiszen ezekben a 
tanévekben is 11-12 osztály 
járt az iskolába. 

A két tanévben nagyon 
nagy változások történtek. 
Abonyban és Albertirsán ún. 
gimnáziumi előkészítő tan-
folyamot indítottak, amely a 
ceglédi gimnáziumhoz tar-
tozott. Ide akkor összesen 
11 tanárt neveztek ki. Az ő 
nevük is szerepelt az 53 fő 

VELÜNK ÉLŐ TRIANON
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között, jóllehet nem a ceglé-
di gimnáziumban végezték 
munkájukat. Az 53 fő között 
olvasható azon tanárok neve 
is,  akik csak a tanév egy ré-
szében tanítottak, vagy itt 
volt állásuk, de valamilyen ok 
miatt a feladatukat nem tud-
ták ellátni. Négy tanárt mint 
„kommunista agitátort...” le-
tartóztattak,   öt tanárt pedig 
a  „kommunizmus idejében  
tanúsított magatartása” miatt 
állásából felfüggesztettek.  Az 
1919. szeptember 9-én meg-
tartott tantestületi alakuló 
értekezleten mindösszesen 19 
tanár vett részt. Dobó Zoltánt, 
Mayer Pétert, dr. Oppel Jenőt 
és Velker Jánost internálták 
a románok. Irányi István és 
dr. Szarka Gyula közlekedési 
okok miatt nem tudott Ceg-
lédre jönni. 

Ugyanezen az értekezleten 
köszöntötte az igazgató az 
akkor idehelyezett menekült 
tanárokat:  „....A tanári testü-
let új tagjai Cserghő Mihály és 
a cseh-szlovákok által kiutasí-
tott Miklósy Ferenc, Paulovics 
István és Tittel Lajos.... dr. 
Simon László is, aki már áp-
rilis hónapban volt kénytelen 
hasonló körülmények között 
elhagyni a csehek által meg-
szállt területet...” Nehezítette 
a tantestület helyzetét, hogy 
több tanár állást változtatott, 
két tanár meghalt spanyol-
náthában, (infl uenza) illetve 
volt, aki abban az évben ment 
nyugdíjba. 

Az iskolai „Tanári Törzs-

könyv” adatait tekintve 27 
olyan tanár volt, aki korábban 
a trianoni határon kívül taní-
tott és csak 1918. augusztus 
végétől került iskolánkba. A 
trianoni békediktátum alá-
írása (1920. június 4.) előtt 
közülük 21 fő érkezett Cegléd-
re. A menekülés gyakorlatilag 
1918 nyarától folyamatos volt, 
de az 1919-es évben volt a 
legjelentősebb. A békekötés 
aláírása után mindössze 6 
olyan tanár érkezett, akinek 
előző munkahelye a határon 
kívülre esett.  

A menekült tanárok közül 
14-en a későbbi Románia, 12 
fő a későbbi Csehszlovákia, 1 
fő pedig a későbbi Jugoszlávia 
területéről jött az anyaország-
ba és így Ceglédre. 18 tanár 
volt a 27 főből 40 évesnél 
fi atalabb. Az állam próbálta 
kinevezett  állásba helyezni a 
menekülteket, ezért jellemző 
volt a  tanárok gyors állásvál-
toztatása: 12 kolléga két éven 
belül más iskolába került. De 
volt 8 tanár, aki több évtizedig 
tanított iskolánkban. A két vi-

lágháború közötti ún. „nagy” 
tantestület meghatározó sze-
mélyei közül heten menekült 
tanárok voltak. Ők: Piros 
Kálmán (39),  Jóbai János 
(32), Szeleczky Mihály (26),  
Velkey János (26), Vizsolyi 
Gyula (20),  dr. Simon László 
(19),  Schmidt A. István (19). 
(A zárójelben lévő szám a 
ceglédi gimnáziumban töltött 
éveket jelenti.)  

A 27 menekült tanárból 10 
fő a ceglédi gimnáziumból 
ment nyugdíjba. 12 tanár más 
iskolában folytatta munkáját, 
5 kolléga pedig „aktív” korá-
ban halt meg. Közülük négyen 
az idejövetelük után pár hó-
nappal vagy évvel hunytak el. 

(A cikksorozathoz az adato-
kat döntően a gimnázium irat-
tárából, az 1948-ig megjelenő 
Évkönyvekből (Értesítők) és 
az ún. Tanári Törzskönyvből 
vettem.) 

A cikk bővebb változata a 
facebook/ trianon 100. cegléd 
oldalon olvasható!

Dr. Kürti György
ny. gimn. igazgató

VÁRJÁK A VERSEKET!
Versíró pályázatot hirdetett a Városi Könyvtár. Nincs kor-
határ megkötés, a téma a és terjedelem is szabadon választ-
ható. Bárki elküldheti a maga által írt költeményt, melyeket 
később majd a nagyközönség 
is megismerhet. A versek el-
küldési határideje április 11. 
A pályázatra emailben várják a 
verseket az ikonyvtar@cegledi-
kultura.hu címre. Az elküldési 
határidő: április 11.
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Kiszel Mihály Cegléden két íz-
ben szolgált katolikus papként, 
a munkás fél évszázadából hu-
szonhatot városunkban töltött. 
Rengetegen tisztelték és sze-
rették. Mihály atya nem csak 
lelki, de fi zikai tevékenységével 
is mély nyomott hagyott Ceg-
léden. Március 14-én hunyt 
el. Kiszel Mihály 75 éves volt. 

Kiszel Mihály tavaly febru-
árban, lapunknak korábban 
interjújában mesél életéről, 
a ceglédi évekről: „háborús 
gyermek vagyok, mert 1945-
ben születettem Kistarcsán. 

Vácon szentelték fel 1968-
ban. Először 1975-ben ke-

rültem Ceglédre. Korompay 
atyával nagyon jó kapcso-
latba kerültem, apámként 
szerettem őt. Általános isko-
lásokat tanítottam hittanra a 
templomban. A középiskolás 
érdeklődők a kápláni szo-
bámba jöttek keresztény ok-
tatásra. Összejöveteleinket 
a TV adásmentes napján, 
hétfőn tartottuk. Mind töb-
ben lettünk, és átmentünk az 
oratóriumba. Rengeteg fi atal 
vett részt vasárnap a kilenc 
órás diákmisén. Megnőtt az 
érdeklődők száma, amikor 
az egyházi énekeket gitárkis-
érettel, zenekarral adtuk elő 
„beat misén”. A hagyomány 
máig él Cegléden. Emellett 
sokat eskettem, kereszteltem, 
temettem. Ezután Lakitelken 
voltam plébános, majd 1984-
től újra Ceglédre jöttem és 
maradtam húsz évig. Itt éltem 
meg a rendszerváltást és azt, 
hogy ismét méltó társadalmi 
elismerést kapott az egyház” 
– emlékezett vissza az atya.

IN MEMORIAM KISZEL MIHÁLY
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MANIPULÁCIÓÓÓ!
Még mostanában is gyakran 
alarmíroz a telefon, s egy fül-
simogató hang közli: „Ha meg-
rendeli…, ha eljön…” Sejthető, 
hogy jól „kimanipulálnak” 
ilyenkor a jámbor néppel. 

Manipuláció mozgatja a 
világot, nagy a verseny, min-
denki nyertes akar lenni. He-
lyezkedéssel, előzgetéssel, 
mint a cseles autós a csúcsfor-
galomban. Nehéz meghúzni a  
(záró)vonalat: mi a szabályos 
manőver vagy a másokat le-
szorító önérdek.  A mai er-
kölcs bábeli zűrzavarában a 
szemesnek – a szemtelennek 
– áll a világ. 

Mi a manipuláció? Önző 
érdekből alkalmazott hamis 
információ; ravasz mester-
kedés, félrevezetés. Burkolt 
módon akar befolyásolni, 
mások gondolkodását, érzé-
seit, végső soron cselekvését 
irányítani. Ősi viselkedés. 
Szellemesen fogalmazta meg 
a lényegét az ókori görög Pla-
tón: A szamarat ló gyanánt 
kell eladni. 

Hogy ez a sunyi szándék 
mennyire része az emberi 
jellemnek, igazolja az, hogy a 
klasszikus irodalmi alkotások-
ban is sorsdöntő eszközként 
jelenik meg. Shakespeare Ot-
hello című drámájában Jago 
manipulálja Othellót azzal, 
hogy gonosz tervet sző: félté-
kennyé teszi hazugul azáltal, 
hogy sejteti a tiszta és hűséges 
feleség, Desdemona hűtlensé-
gét. Ottó – Katona József Bánk 
bán című művében – csalárd 
szavak áradatával akarja el-
érni aljas célját, megkapni a 
tisztességes Melindát.

És a reklám? „A reklám az, 
ha bebeszéljük az emberek-

nek előre, hogy valaminek 
örülni fognak.” (Rejtő Jenő) 
A tömegtermelés, a tömeg-
fogyasztás és a tömegmédia 
okozza agresszív előretörését. 
Lélektani fogásai: a reményt 
használja ki (egészségesebben, 
jobban élhetünk), a hiúságra 
épít (szebbek, fi atalabbak le-
szünk), félelemkeltéssel hat 
(keringési zavarok, szívprob-
lémák), adatokkal érvelnek 
(tízből kilenc orvos ezt ajánlja. 
– Ki ellenőrizte?), híres sztár 
a reklámarc (ha ő is…?) 

Hogyan védekezhetünk 
ezek ellen? Minden befolyá-
soló szándékot kritikusan kell 
fogadnunk. Több forrásból 
szerezzünk információkat. 
Akinek szilárd az elve, nem 
lesz könnyű préda. 

Persze, van hasznos ma-
nipuláció is – a természet-
ben. „Nem tesz egyebet a 
fa csúcsán ülő madár sem, 
miközben hangosan énekel, 
hogy reklámozza magát a 
nászrítusban egy nősténynek.” 
(Konrad Lorenz)

Koltói Ádám

Jegyzet

Hivatali ügyintézési tudnivalók
Mostantól szerdán sem fogadnak ügyfeleket a Polgár-
mesteri Hivatalban – tájékoztatott Dr. Diósgyőri Gitta. 
Csak akkor van lehetőség személyes ügyintézésre, ha 
halaszthatatlan az ügy, például az anyakönyvi ügyintézés 
és az esküvő is ide tartozik, A házasságkötéseket egyelőre 
nem függesztették fel, a menyasszonyon, vőlegényen és 
a két tanún kívül 20 fő vehet részt rajta. Mindemellett a 
gyűjtőládát is visszahelyezték a hivatal elé, kérik a lakos-
ságot ebbe helyezzék kérelmeikeit.
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– Árad belőled a nyugalom, 
a szeretet. Nyilván, ez a ki-
egyensúlyozott gyermek-
korodból fakad. Mesélj a 
családodról.

– Szentesen születtem, nem 
vagyok tősgyökeres ceglédi, 
de 3 éves korom óta itt élek. 
Szüleim egészségügyi dol-
gozók voltak, így költöztünk 
munkájuk kapcsán Kecske-
métre, végül Cegléden kötöt-
tünk ki. Az óvodát már itt, a 
Kőrösi úti oviban kezdtem. 
Remek négy évre emlékszem 
vissza, igazi felhőtlen gyer-
mekévek voltak!

– Ez folytatódott az álta-
lános iskolában is?

– Kiváló pedagógusokat, 
összetartó osztályközösséget 
kaptam a Táncsics iskolában, 

amiért hálás vagyok a sors-
nak! Orosz tagozatos voltam, 
hálával gondolok Ballayné 
Klárika nénire és a sok kedves, 
tiszteletreméltó tanáromra! 
Meghatározó volt számomra 
kedves osztályfőnököm, Ba-
ranyiné Kati néni. Az ő indít-
tatására kezdtem szavalni, az 
irodalmi színpad tagja lettem. 
Szombatonként névadókon 
vettünk részt kis műsorunk-
kal a Tanácsházán. Állandó 
szereplője voltam az iskolai 
ünnepségeknek, búcsúztattam 
a ballagókat, majd búcsúztam 
végzős társaim nevében. Cso-
dálatos évek voltak, szerettem 
táncsicsos lenni!

– Felteszem, az említett 
légkör, a kiváló tanárok 
fontos szerepet játszottak 

abban, hogy pedagógus 
lettél?

– Így van, a pályaválasztá-
som abszolút erre az időre 
tehető. 5. osztályosként már 
a babáimnak „tanítottam” a 
napi leckémet. Megadtam a 
módját, naplót vezettem, ke-
serves munkával ellenőrzőt 
készítettem „tanítványaim-
nak”. Persze minden turpisság 
azonnal beírásra került! A kö-
zépiskolából már középfokú 
óvónői képesítéssel léptem ki, 
mivel az Óvónőképző Szak-
középiskolában érettségiztem 
Nagykőrösön. Innen egyenes 
út vezetett tervem megva-
lósításához, a Tanítóképző 
Főiskolán végeztem Jászbe-
rényben testnevelés-népmű-
velés irányultsággal 1980-ban. 
Szakmai gyakorlatom helyéül 
természetesen kedves isko-
lámat választottam, ahol a 
legmagasabb szintű szakmai 
indíttatást kaptam Fölföldiné 
Rozikától és Pellesné Éva né-
nitől. Mondanom sem kell, itt 
ragadtam 40 évre!

„Rengeteg 
szeretetet, erőt, 

energiát kaptam 
a gyerekektől”

Mester-
ségem 
címere

Aki a pedagógus hivatást választja, az egy életre elkötelezi 
magát. Mintát jelent a rá bízott gyermekeknek, szüleiknek, 
Mintát mindazoknak, akik kapcsolatba kerülnek vele. Nekem 
is mintát jelentett. MINTÁT JELENT! Talapka Mihályné az 
egyik legkedvesebb Ember, tiszta szívű, kiváló Tanító, akivel 
két évtizeden keresztül dolgozhattam. Andi 40 évet töltött a 
pedagógus pályán, s március 15-én nyugdíjba vonult.
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– Megható, hogy meny-
nyi szeretettel mesélsz az 
ifjúságodról, a számodra 
fontos emberekről. Miben 
volt más a Te gyermekko-
rod, mint a mai gyerekeké?

– Mi, akkori gyerekek gond-
talan, nyugodt, szeretettől 
fűtött időben és környezetben 
éltünk. Tiszteltük a felnőtte-
ket, szüleinket, nevelőinket, 
fenntartás nélkül ittuk a sza-
vukat. Nem kételkedtünk a 
kimondott szó hitelességében, 
tudtuk, minden rólunk és ér-
tünk szól. Azt hiszem ebben 
rejlett a siker, feltétel nélküli 
tiszteletet és szeretetet ad-
tunk és kaptunk. Társainkkal 
örömmel játszottunk együtt 
vagy töltöttük el a szabadidőt 
iskolában és azon kívül is! Mi-
csoda zsúrokat rendeztünk, 
felejthetetlen! Ma felgyorsult 
világban élünk, sok-sok ér-
dekes, hasznos dolog mellett 
elmegyünk. Pedig, ettől volt 
igazán felhőtlen és meghatá-
rozó gyerekkorunk, fi gyeltünk 
egymásra!

– Négy évtizeden keresz-
tül egyengetted több ezer 
kisgyermek szárnybonto-
gatását alsó tagozaton. 
Fáradhatatlanul igyekeztél 
élményt, új ismeretanyagot 
nyújtani számukra a dél-
utáni foglalkozások alkal-
mával is.

– Mindig fontos volt szá-
momra tanítványaim műve-
lődése, szabadidejük hasznos 
eltöltése. Már munkám első 
éveiben is minden városi 

rendezvényen megfordultam 
kis csapatommal, ahol csak 
lehetett. Fontosnak tartom a 
helyi rendezvényeket, hiszen 
értünk, nekünk szerveződnek. 
A színház, a mozi, a könyvtár 
a szívem csücske. A Ceglédi 
Galéria remek foglalkozásait 
a mai napig nem hagyhatom 
ki! A mai, rohanó világban 
sem tudok jobb helyet a gye-
rekeknek a megpihenésre, 
elcsendesedésre. Természe-
tesen a nyaraim sem teltek 
gyerekek nélkül, főiskolásként 
már táboroztam napközisek-
kel. A több mint négy évtized 
alatt, rengeteg szeretetet, erőt, 
energiát kaptam a gyerekek-
től, persze sokat tanultam is 
tőlük. A pillanatnyi nehéz-
ségeken átsegített az öröm, a 
büszkeség. Számtalan sikeres, 
boldog felnőtt révbeérésének 
lehettem részese. Ez az igazi 
boldogság!

– Nehéz az elválás?

– Persze! Aki ennyi ideig 
napi kapcsolatban volt gye-
rekekkel, nem tudja végérvé-
nyesen letenni a lantot.

– Ezek szerint ezután sem 
szakadsz el teljesen az is-
kolától.

– Továbbra is megyek, se-
gítek, ha szükség van rám! A 
napi rohanás szorításán persze 
enyhítenek a nyugdíjas napok. 

– Ezek a napok már a 
felmentési idővel, néhány 
hónappal ezelőtt elkez-
dődtek. Mivel töltekezel?

– Nem unatkozom, befeje-
zem a félkész kézimunkáimat, 
olvasom a régóta várakozó 
könyveimet, rejtvényt fejtek, 
agytornázom! Lányaim felnőt-
tek, kirepültek. Petra kutató 
biológus, jelenleg agykutató 
Debrecenben. Nórim Szegeden 
él, közgazdász. Munkájukból 
adódóan ritkán jönnek, mos-
tantól én megyek hozzájuk!

KozI
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Sorozatunkban a Ceglédi 
Rendőrkapitányság munká-
ját és szervezeti egységeit mu-
tatjuk be. Most Budai Zoltán 
rendőr alezredessel, az Al-
bertirsai Rendőrőrs parancs-
nokával beszélgettünk eddigi 
rendőri munkájáról és az őrs 
tevékenységéről.

– Még középiskolás korunk-
ban hárman barátok meg-
beszéltük, hogy rendőrök 
leszünk, ám a testültbe csak 
én kerültem be. Felvételi ké-
relmet nyújtottam be a Szegedi 
Rendőr Szakközépiskolába 
és a Rendőrtiszti Főiskolára 
is. Mindkét helyen sikerrel 
jártam, s megfogadva csa-
ládom tanácsát az RTF-et 
választottam, ahol bűnügyi 
szakon szereztem diplomát 
2001-ben. Még az év július 
1-ével szolgálatba álltam 
az Érdi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztályán, 
hadnagyként, ahol az akkori 
nevén Őr- és Járőrszolgálati 
Alosztályra kerültem. Az al-
osztályvezető helyettesítése 
során feladatom volt többek 
között az eligazítás, beszámol-
tatás, statisztikakészítés és a 
technika eszközök ellenőrzése. 

Alig félév elteltével a Diósdi 
Rendőrőrsön megbízott őrs-
parancsnok-helyettes lettem, 
egészen 2003 november végé-
ig. A következő hónaptól visz-
szakerültem a kapitányságra a 
járőrszolgálati alosztályvezető 
mellé eredeti beosztásomba. 
Nyugállományba vonulása 
után – nyertes pályázatomnak 
köszönhetően – 2005. április 
1-étől én vettem át a beosztást, 
egészen 2009. augusztus 15-ig, 
mikor is átkerültem a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság, Rendészeti Igazgatóság, 
Közlekedésrendészeti Osztály, 
Szigetszentmiklósi Autópálya 
Alosztályára, tiszti szolgálat-
irányító parancsnokként. Ahol 
később helyettes, majd egy év 
múltán alosztályvezető lettem. 
A Ceglédi Rendőrkapitányság 
állományába 2014. április 1-én 
kerültem, először megbízott, 
majd kinevezett parancsnoka 
lettem az Albertirsai Rendőr-
őrsnek. Napi bejáró vagyok, 
ugyanis feleségemmel és két 
gyermekünkkel Szigetszent-
miklóson élünk – mondta 
Budai r. alezredes.

– Kérem ismertesse az 
őrs illetékességi területét, 

hatáskörét és a bűnelkö-
vetési tendenciákat.

– Illetékességi területün-
kön négy település található: 
Albertirsa város, ahol az őrs 
székhelye van, Ceglédbercel, 
Dánszentmiklós és Mikebuda 
községek. A térségben több, 
mint 20 ezer ember lakik. Mi 
vagyunk a legnyugodtabb 
szeglete a kapitányságnak az 
elkövetett bűncselekmények 
számának és összetételének 
tekintetében. Példaértékű az 
együttműködésünk az ön-
kormányzatokkal, melyek 
támogatják a működésün-
ket, például három éve jár-
őrautót vásároltak közösen a 
részünkre.  A bűnügyi munka 
átalakításával január elsejétől 
a vizsgálati munka maradt az 
őrsön, s annak felügyeletét a 
kapitányság vizsgálati osztály-
vezetője vette át. Az intézke-
dés az ügyfélközpontúságot 
szolgálja, mivel ezen ügyek 
feldolgozása továbbra is ná-
lunk folyik, ezzel sok utazástól 
kíméljük meg az érintetteket. 
A felderítési munka a továb-
biakban az őrsparancsnokra és 
a helyettesére hárul, bizonyos 
megkötésekkel. 

Bemutatkozik a Ceglédi Rendőrkapitányság



31. oldal

Az elkövetések zöme a va-
gyon elleni bűncselekmé-
nyekből kerül ki, amelyek 
főként kisebb súlyú lopások. 
A betöréses lopások száma el-
enyésző. A másik nagy szelet a 
bűncselekmények körében, a 
közlekedési bűncselekmények 
közé tartozó ittas járműve-
zetés. A mi területünkön is 
előfordul a közlekedés bizton-
sága elleni bűncselekmények 
kategóriájába sorolható szint-
beli vasúti kereszteződésekben 
(vagyis a vasúti sorompónál) a 
csapórúd letörése. A személy 
elleni bűncselekmények közül 
leggyakrabban a zaklatással és 
a különböző fokú sérülést oko-
zó testi sértéssel találkozunk. 
Hatáskörünkbe tartozik a köz-
biztonsági feladatok ellátása 
is, amelynek két csoportja a 
közrendvédelmi tevékenység 
és a közlekedésrendészeti fel-
adatok. Megjegyzem komoly 
bűnmegelőzési funkciója van a 
rendszeres közterületi rendőri 
jelenlétnek. Ezzel is erősítjük a 
lakosság szubjektív biztonság-
érzetét.  A közrendvédelmi 
intézkedések szükségességéről 
három csatornán is értesü-
lünk. Gyakran telefonálnak 
be az őrsre az állampolgárok, 
de hívhatják a szolgálati jár-
művek mobiltelefonját is. A 
Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Tevékenységi Irányí-
tási Központjától is (ahová a 
112-es hívásokat is kapcsolják) 
rendszeresen kapunk intézke-
dést igénylő tájékoztatást. A 
járőrkörzetekben elsősorban 

gépkocsizó szolgálatot látunk 
el, melynek során rendszere-
sen kapunk bejelentéseket. 

Elsősorban a hideg, téli idő-
ben a körzeti megbízottak, a 
családsegítő szolgálattal és 
a polgárőrséggel együttmű-
ködve egyfajta tanyagondnoki 
szolgálatot is ellátnak. Foko-
zott figyelmet fordítunk az 
idős, egyedül élő emberekre. A 
kötelezően ellenőrizendő ob-
jektumok mellett igyekszünk 
a járőrútvonalakat a minden-
kori bűnügyi, közlekedési 
és közbiztonsági helyzetnek 
megfelelően alakítani. Ennek 
során fi gyelembe vesszük a 
települések lakosainak, ön-
kormányzatainak és polgár-
őreinek a jelzéseit. A nyári 
turisztikai idényben pedig 
gyakoriak a visszatérő, de-
monstratív ellenőrzéseink a 
frekventált létesítmények és 
intézmények környékén.

A közlekedésrendészeti fel-
adatok közül a közlekedésren-
dészeti osztály munkatársaival 
közösen rendszeresen haj-
tunk végre sebességmérést, 
és igyekszünk ellenőrzéseink-
kel kiszűrni az ittas vezető-

ket. Vizsgáljuk a járművek 
műszaki alkalmasságát, s a 
jogszabályban foglalt egyéb 
feltételek meglétét. Kiemelt 
figyelmet fordítunk a bűn-
megelőzésre. Központi és sa-
ját készítésű bűnmegelőzési 
témájú anyagokat juttatunk 
el a lakossághoz és iskolák-
ba, s e célból igénybe vesszük 
a helyi médiát. Felkérésre 
előadásokat tartunk az isko-
lákban. Mind a négy telepü-
lésünkön működik polgárőr 
egyesület, amelynek tagjai-
val kiváló az együttműködé-
sünk. Közös járőrszolgálatot 
és rendezvénybiztosításokat 
végzünk s a bűnmegelőzési 
munkában is számíthatunk 
rájuk. Összegzésül büszkén 
jelenthetem ki, hogy a megyei 
rendőrkapitányságok közül 
a ceglédi a legjobbak közé 
tartozik az eredményességi 
mutatóit tekintve, amihez az 
őrsünk állománya is hozzá-
járult.  Köszönet illeti azokat, 
akik a közrend és közbiztonság 
fenntartása érdekében végzett 
munkánkat támogatták és tá-
mogatják. 

Kőhalmi
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Kovács Árpád: „2000-ben 
születtem Cegléden. Édes-
apám Kovács Béla, aki szintén 
birkózó volt, édesanyám Kri-
bus Erzsébet, egy testvérem 
van.

Cegléden a Táncsics Mihály 
Általános Iskolába jártam, 
majd Pesten tanultam tovább, 
a Csanádi Árpád Sportisko-
lában. Itt szereztem meg az 
érettségi bizonyítványomat 
a 2018/2019-es tanévben. Jó 
tanulónak nem mondanám 
magam, az átlagnál mindig 

egy kicsivel többet kellett ta-
nulnom az adott dolgozatra. 
Ezt a heti 7 edzés nem feltétlen 
könnyítette meg, ám igyekez-
tem a tőlem telhető legjobbat 
nyújtani. Nem tartozott az 
erősségeim közé a matema-
tika, de a magyar nyelv és az 
irodalom mindig is érdekelt. 
Főként az irodalom, és azon 
belül a versek voltak, amik 
felkeltették az érdeklődésem. 
Az erősségeim közé sorolnám 
még az idegen nyelvet is. A 
továbbtanulás is szerepel a 

terveim között, konkrétan 
a pszichológia, az mindig is 
érdekelt.

Meghatározó emberek, 
szakemberek a pályafutásom-
ban a szüleim, akik mindent 
megtesznek értem és a bá-
tyámért, és gondolom, nem 
lesz meglepő, ha a ceglédi 
Lőrincz testvéreket említem, 
mint példakép.

Lassan 13 éve, hogy birkó-
zom, a sport mindig is nagy 
szerepet játszott az életemben. 
A napjaim szerves része lett a 
birkózás, ma már el sem tud-
nám képzelni edzés nélkül. A 
napom nagy részét edzésekkel 
töltöm, amikor csak tudom. 
Délelőttönként eljárok edző-
terembe erősíteni, este pedig a 

Kétszeres magyar bajnok birkózásban, s most már korosztályos 
válogatott. Kötöttfogásban is remekül szerepelt, ám jelenleg 
szabadfogásban a juniorok 70 kg-os mezőnyének honi leg-
jobbja. Kovács Árpád számára egy álom valósult meg azzal, 
hogy magára öltheti a címeres mezt. 

SPORTTEHETSÉGEK

– Megvalósult álom a válogatottság
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hatos és a fél nyolcas edzése-
ken veszek részt, így előfordul, 
hogy este már sok erőm nem 
marad bármit is csinálni. Így 
inkább napközben próbálom 
elintézni a dolgaim, amik 
mostanában elsősorban a 
tanulásban merülnek ki. Min-
den nap Cegléden edzek, kedd 
kivételével, amikor Pestre 
járok fel keretedzésre a többi 
edzőpartner miatt. A vasárnap 
az egyetlen nap, amikor nincs 
edzés, ilyenkor már nagyrészt 
csak pihenek és készülök a 
következő hétre.

A kötöttfogás sem áll távol 
tőlem, de a mostani eredmé-
nyeim alapján a szabadfogást 
szeretném választani.  Édes-
apám és a többiek szerint is, 

akik láttak birkózni, mind ezt 
a fogásnemet javasolják, és én 
is inkább ezt preferálom, hisz 
ebben jobban otthon érzem 
magam.

Kétszer sikerült eddig ma-

gyar bajnokságot nyernem, 
de legnagyobb eredményem-
nek a válogatottságot mon-

danám. Ez volt az, 
ami eddig még nem 
sikerült, és amiről 
mindig is álmodoz-
tam, hogy a nem-
zetközi versenyeken 
én is képviseljem a 
hazámat. Hazudnék, 
ha azt mondanám, 
hogy egy kicsit még 
felfoghatatlan szá-
momra. Már tavaly 
keményen elkezdtük 
a felkészülést, és el-
döntöttem magam-
ban, minden tőlem 
telhetőt megteszek 

azért, hogy válogatott lehes-
sek. Talán tényleg a legjobb 
szó az lenne rá, hogy álom. 
Nagy vágyam volt mindig is, 
hogy a magyar címert a szí-
vemen viselve birkózhassak. 

Egyszer már valóban elő is 
fordult, hogy álmodtam róla.

Az idei legkomolyabb meg-
mérettetés nyáron az Euró-
pa-bajnokság lesz Szkopjéban. 
Magammal szemben nagyok 
az elvárásaim. Természetesen 
mindig szeretném, ha a dobo-
gó legfelső fokán állhatnék, de 
a realitás talaján maradva: pél-
dául az Európa-bajnokságot 
is szeretném úgy zárni, hogy 
azt mondhassam magamról, 
jól birkóztam és mindent 
megtettem, amit csak tudtam. 
A kontinensviadal kapcsán 
– ha megrendezik, a korona-
vírus közbeszólhat – ponto-
san nem tudom még, hogy 
a szakvezetés mit vár el, de 
valószínűleg ők is és mindenki 
más is velem együtt reméli a 
legjobbakat. S ha most nem 
adatik meg, akkor is készülök 
a további megmérettetésekre.”

VGM
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Orvosi és gyógyszertári ügyeletek

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Március 26. Patika Plus Gyógyszertár (TESCO Áruház) Malomtó szél 30. Tel: 500-252

Március 27. Tömörkény Gyógyszertár Rákóczi út 46-49. Tel: 310-524, 30-531-8675

Március 28. Szent Imre Gyógyszertár Szent Imre h.u. 22. Tel: 315-845

Március 29. Kígyó Patika Reggel u. 2. Tel: 315-114

Március 30. Felszegi Gyógyszertár Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Tel: 500-785

Március 31. Szent Anna Gyógyszertár  Kőrösi út 11. Tel: 316-620

Április 1. Belvárosi Gyógyszertár  Szabadság tér 9. Tel: 500-079

Április 2. Gyógyír Gyógyszertár Rákóczi út 7. Tel: 319-200

Április 3. Pingvin Patika Múzeum u.2-4. Tel: 500-295

Április 4. Schulek Gyógyszertár Kőrösi út 51. Tel: 500-603, 30-531-8678

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy házi-
orvosukat, házi gyermekorvosukat ne 

személyesen, hanem telefonon, e-mailen 
keressék, a megszokott rendelési idejükben 
távkonzultációt végeznek. A telefonbeszél-
getés során háziorvosuk eldönti, hogy mi a 
további teendő.

Városunkban a 65 év feletti egészségügyi 
dolgozók védelme érdekében a betegvizsgálat 
tekintetében helyettesítési változások léptek 
életbe, azonban minden háziorvos elérhető 
telefonon!

A cegled.hu oldalon az összes alapellátó 
Szolgáltató elérhetőségei, tovább kattintva 

az utcajegyzék, a rendelési idők is meg-
találhatók.

Háziorvosi ügyelet telefonszáma 
a következő: 

06/1- 301-6969
A központi segélyhívó számai 

változatlanok: 
112, 104

A központi háziorvosi ügyelet szóbeli
tanácsadásra használható telefonszáma:

06-20/983-9269
A háziorvosi rendelők telefonvonalai le 

vannak terhelve! Kérjük, legyenek megértőek, 
türelmesek!
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Kéthetente Ceglédről

Tisztelt ceglédiek!

A következő hetekben különösen fontos, hogy 

hiteles forrásból tájékozódjanak a koronavírus 

járvánnyal kapcsolatok hírekről. A Ceglédi Városi 

Televízió minden hétköznap 18.00  órakor friss 

híradóval és háttérinformációkkal jelentkezik, 

beszámol az országos hírekről és a ceglédi in-

tézkedésekről is. 

A televízió adása fogható digitális antennával a 

MindigTv adásában, a UPC, a Telekom, az Invitel 

és a PR-Telecom kábelszolgáltatók kínálatában, 

a ctv.hu honlapon valamint a CTV youtube és 

facebook csatornáján. Amennyiben nem találja 

adásunkat hívja a szolgáltatója telefonos ügy-

félszolgálatát, ők pontosan fogják tájékoztatni, 

hogyan érhető el a CTV műsora.

UPC: Tel: 1221
INVITEL: Tel: 1443

Telekom:  Tel: (53) 322-555
PR-Telecom: 2700 Nagykőrös, 

Széchenyi tér 15.
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Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés és Szerviz


