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Semmelweis Nap és 
Ápolók Napja

Közösségi Múzeum

Jól halad az uszoda építéseJól halad az uszoda építése

Cegléden június 28-án, a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 
valamennyi rendű s rangú dolgozója a régi jó hagyományokhoz 
híven idén ismét összevontan tartotta a Semmelweis Napot 
az Ápolók Napjával.
(10. oldal)

Ismeretterjesztő írásunk az 5. oldalon

Felújítják a sporttelepet
Elkezdődött a Malomtó széli sporttelep korszerűsítése, 
fejlesztése. Automata öntözést kap és teljesen megújul a 
centerpálya illetve mellé két műfüves is épül. Ez a társasági 
adófelajánlásokra épülő projekt első üteme, amelyre több 
mint kétszáz millió forint gyűlt össze. 
(4. oldal)

Cegléden a Puskaporos utca 5. szám alatti szép paraszt-polgár 
ház kapuján meglepő felirat olvasható: Közösségi Múzeum.  
9. oldal)

Ceglédi siker Szkopjében
A múlt héten rendezték a Macedón fővárosban Szkopjében 
a junior Európa-bajnokságot. A kötöttfogásúak kedden és 
szerdán léptek szőnyegre. A legkisebb súly csoportban 50 
kg-ban a ceglédi Andrási József képviselte a magyar színe-
ket. (14. oldal)
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Az anyanyelvápolóknak 
koncertezett a leánykar

Cegléden tartották az Anyanyelvápolók Országos Konferen-
ciáját. A résztvevők nemcsak az ország minden részéből, de 
a Vajdáságból és Erdélyből is érkeztek az egyhetes táborba. 
A szervező ceglédi Anyanyelvápolók Klubja pedig nem csak 
szakmai, de kulturális programokkal is készült, például a 
gimnázium leánykara adott hangversenyt.

Nem csupán a nyelvi, de más kulturális és történelmi érté-
kekkel, hagyományokkal is ismerkedhettek azok az anyanyelv-
ápolók, akik részt vesznek a már 27. alkalommal megtartott 
országos találkozón. 

A városháza dísztermében a leánykar várta őket, és mutatko-
zott be mindazoknak, akik esetleg még nem hallották a sikert 
sikerre halmozó énekkart.

A táborba a Kárpát-medence különböző szegleteiből is 
érkeztek anyanyelvápolók, így sepsiszentgyörgyi, vajdasá-
gi, óbecsei résztvevője is volt az egyhetes programnak, ami 
egész héten előadásokkal, városnézéssel, irodalmi esttel várta 
a résztvevőket.

A parlament dönt Nagykőrös 
megyeváltásáról. A város jövő 
évtől Pest megye helyett akár 
már Bács-Kiskun megyéhez 
kerülhet, ha az Országgyűlés 
elfogadja a közigazgatási és 
igazságügyi miniszter erről 
szóló határozati javaslatát, 
amely a napokban került fel 
a parlament honlapjára – kö-
zölte az MTI.

A jelenleg Pest megye déli ré-
szén fekvő város megyeváltását 
a település képviselő-testü-
lete kezdeményezte, szerin-
tük ugyanis számos előnnyel 
járna, mind a közigazgatási 
szolgáltatások, mind az egész-
ségügyi ellátás szempontjából 
ha Bács-Kiskun megyéhez tar-
toznának, amelynek székhelye, 
Kecskemét mindössze 16 kilo-
méterre fekszik tőlük – derül ki 
az előterjesztés indoklásából.

Nagykőrös a döntéssel a 
dél-alföldi régióhoz kerülne, 
így előnyösebb helyzetből 
pályázna európai uniós támo-
gatásokra. A képviselő-testület 
szerint a foglalkoztatás bő-
vülését is hozhatja a város 
számára, ha ahhoz a közigaz-
gatási egységhez kerülnek, 
amelyhez az 1950-es megye-
rendezés előtt is tartoztak. A 
városban április 7-én tartot-
tak népszavazást a kérdésről, 
amelyen ugyan a választásra 
jogosultaknak mindössze 33 
százaléka vett részt, így ér-
vénytelen lett, azonban az 
érvényesen voksoló több mint 
6300 ember közül 5600-nál is 
többen szavaztak a megyevál-
tásra. A megyeváltás a soron 
következő országgyűlési és 
önkormányzati választásokat 
nem érintené, mivel – ahogy 
az indoklásban olvasható – a 
választókerületi határok mó-

dosításai választójogi aggá-
lyokat vetnek fel. Nagykőrös 
jelenleg járásszékhelyként 
működik, a járáshoz tartozó 
Kocsér és Nyársapát telepü-
léseknek így más járások-
hoz kell csatlakozniuk, és 
mérlegelni kell azt is, hogy 
Nagykőrös miatt egy új járást 
kell-e létrehozni vagy a tele-
pülésnek kell egy meglévőhöz 
kapcsolódnia.

Folyamatosan gyűjtik a ve-
szélyes anyagnak számító, 
azbesztet tartalmazó palát 
a Sorház utcában. Az ön-
kormányzat rendelte meg a 
konténereket, amiket szükség 
szerint szállítanak el. Vannak 
azonban, akik egyáltalán nem 
rendeltetésszerűen használják 
a gyűjtőedényeket. 
Az elmúlt napokban egyre 
többen oda hordják a kom-
munális hulladékot is.

A jégeső éjszakáján rendelte 
meg az önkormányzat azokat 
a konténereket, amikbe szak-
szerűen össze lehet gyűjteni a 
veszélyes anyagot tartalmazó 
palacserepeket. A gyűjtőed-
nyek meg is érkeztek, ám a 
lakók legnagyobb meglepe-
tésére és döbbenetére azokat 
nem csak a Sorház utcában 
élők kezdték használni. 

Ráadásul nem arra, mire 
kellene. „Az a tapasztalatunk, 
hogy másik házaktól, más 
helyszínekről idehozzák és 
hiába könyörgünk, kérünk, 
hogy ne tegyék bele csak a 
palát, mert ennek kaptuk, 
bele van dobálva minden és 
itt magyarázunk, ránk se 
néznek, és rakják bele és el-

mennek” – panaszolta Őze 
Albertné. 

Nemcsak azért nagy gond, 
hogy ide hordják a szemetet, 
mert a konténer nem erre 
való, hanem azért is, mert a 
pala veszélyes hulladék, így 
nem kevés költséggel lehet 

elszállíttatni és Tomasovszki 
Tamás elmondta: Ennek az 
elszállítása elég sokba, kilón-
ként 80 Ft-ba kerül, és ha tele 
rakják háztartási hulladékkal, 
aminek tizede az ártalmatla-
nítása, mint ennek, akkor ki 
lehet számolni, hogy mekkora 
kárt okoz azzal, hogy belerakja 
a szemetét ebbe a konténer-
be ahelyett, hogy a veszélyes 
hulladék kerülne bele – ma-
gyarázta a vezető főtanácsos.  

A konténerek addig marad-
nak itt, amíg csak kell. Ha 
megteltek, elszállíttatják és 
újra visszahozzák. Azok szá-
mára is van megoldás, akik 
nem itt a Sorház utcában él-
nek, de szintén ilyen azbeszt 
tartalmú palahulladékuk van. 

A városban mindenhol, ahol 
baj van, összeszedik ezt a ve-
szélyes hulladékot, és el fogják 
szállíttatni. Egy telephelyen 
gyűjtik, majd elszállíttatják – 
mondta Tomasovszki Tamás.

A Sorház utcában egyébként 
egyre több helyen látható már 
az új tető. A lakók elmondták: 
nagyon örülnek, hogy lassan 
helyreáll a rend és újra bizton-
ságban érezhetik magukat és 
értékeiket.

A parlament elé kerül 
a nagykőrösi megyeváltás

  Gyűjtik a törött palát

Mást nem szabad beletenni a konténerekbe!



2013. július 10. Kék ÚjságKék Újság  3

Újra Cegléden táboroztak a régió csel-
gáncsozói. A tábort majd’ 20 éve tartja 
meg minden nyáron a CVSE, hisz így 
minden versenyző saját tudásának és 
súlycsoportjának megfelelő ellenféllel ké-
szülhet akár épp versenyre is. Ahogy tette 
Majer Tibor és Ungvári Attila, akik részt 
vesznek az oroszországi Universiádén.

A mai már tulajdonképpen a levezető 
nap volt. A ceglédiek maradtak és két 
osztrák judós segítette a felkészülést. De 
az elmúlt napokban szinte megteltek a 
tatamik, hiszen ismét nagyon sokan ér-
keztek az edzőtáborba, amit már majd’ 20 
éve rendez meg a CVSE. Eredetileg csak 
a megye versenyezőinek. Aztán régióssá 
bővült, s ma már odáig jutottak, hogy 
20 klub vett részt a táboron – mondta 
Bíró Tamás, mesteredző. Ausztriából, 
Csíkszeredából is jöttek, ők már hagyo-
mányosan több éve ott vannak a táborban. 
„Nagyon jó hangulatú és jó tábor volt, 
nem csak a judo-ról szólt, bár egyértel-
műen a judo volt a főszereplő. De kint 
voltak a versenyzők az Aquaparkban is, 
ezúton is köszönjük, hogy egy kellemes 
délutánt ott a eltölthettek” – tette hozzá 
a mesteredző. 

Ismét csak az Összekötő úti sport-
centrum adta a helyet az edzőtáborhoz. 
Az ilyen táborok egyébként azért nagyon 
fontosak, mert év közben nem minden 
esetben talál saját szakosztályában olyan 
ellenfelet a versenyező, aki mind techni-
kában, mind súlyban vele egyenlő. 

Most pedig különösen fontos volt a fel-
készülés, hiszen a ceglédiek közül többen 
is részt vesznek az egyetemi-főiskolai 
sportolók legnagyobb világjátékán, az 
Universiadén. Majer Tibor jövő szerdán 
lép tatamira, addig talán egy kis pihenés is 
belefér – mondja, de nagyon fontos, hogy 
addig még fogyasztania 
is kell. „A célkitűzés 
az egy érem lenne, az 
az igazság, hogy még 
sokat kell fejlődnöm, 
hogy a nemzetközi 
szintet visszahozzam. 
Attól is függ, hogy kint 
milyen mezőny lesz” – 
mondta a versenyző. 

Ungvári Attila pe-
dig szinte ahogy ma 
lelépett a tatamiról, 
indul is Kazanyba. 
Tulajdonképpen szá-
mára az elmúlt idő-
szak folyamatosan így 
telt. Szinte többet volt 
külföldön mint itthon, 
edzőtáborokon, verse-
nyeken vett részt. Fél-
év végére már úgy érzi, 
sok volt. „Kaptam igaz 
egy hét pihenőt, de az 
sem a láblógatásról 
szólt, be kellett járnom 
a konditerembe, annyi, 
hogy judomentes volt. 

Az universiadera meg tulajdonképpen 
ezzel a táborral készültünk fel. Remé-
lem, hogy minél jobban sikerült ez a 
felkészülés” – mondta. 

Attila elmondta: nem szeretne jósolni, 
célokat mondani, most az a legfonto-
sabb számára, hogy visszataláljon régi 
önmagához és higgadtan végigküzdje 
mérkőzéseit.

Végeztek az alapozási mun-
kákkal, hamarosan megkezdik 
a téglák rakását a Deák utcai 
bölcsődénél. Bővítik az intéz-
ményt, az új részben két cso-
portszoba és sószoba is helyet 
kap majd. De nem csak bővül, 
meg is újul az intézmény: az 
épület új tetőt, szigetelést kap. 
A város 145 millió forintot 
nyert a beruházásra.

Februárban látványterveken 
mutatták meg, hogyan néz 
majd ki a Deák utcai bölcső-
de a felújítás és bővítés után. 
Most már nemcsak papíron 
látható, a valóságban is kör-
vonalazódik, milyen lesz az 
intézmény az uniós támoga-
tással együtt több mint 160 

milliós beruházás végén. A 
projektmenedzser elmondta: 
az alapozási munkákkal vé-
geztek az új épületrészben és 
a szemfülesebbek remélhető-
leg hétvégén már egy-két sor 
téglát is látnak majd, folyama-
tosan lehet követni, ahogyan 
nő ki a földből a bölcsőde új 
épülete. „Ennyi támogatást 
nem tudom hogy kapott-e 
Cegléd városa bölcsőde fejlesz-
tésre, itt 145 millió forintról 
beszélünk az új Széchenyi 
terv keretében” – mondta 
Szebeni Dávid. 

A bővítés során két új cso-
portszobát és egy sószobát 
alakítanak ki. De a korhadó 
teraszok sem maradnak a 

régiek, az egész épület új 
szigetelést és tetőt kap. Sőt, 
a tervező arra is fi gyel, hogy 
energiatakarékos és környe-
zetbarát legyen az intézmény, 
vagyis napkollektorok bizto-
sítják majd a melegvíz ellá-
tást. Az építkezésen 20 em-
ber dolgozik folyamatosan. 
A bővítés-felújítás csak és 
kizárólag ceglédi vállalko-
zók bevonásával történik. A 
beruházással a vállalt határ-
időre végeznek – mondta a 
projektmenedzser.

Augusztus 21-től már üze-
melnie kell a bölcsőde egy 
részének, legalább az a kapa-
citás meg kell, hogy legyen 
mint ami korábban volt és 

szetember végére, vagy októ-
berre jó lenne, ha elkészülne 
az új épületrész is – mondta el 
Szebeni Dávid. Ez azt jelenti, 
hogy az ősz nagy részében már 
a megnövelt, 104 fős kapaci-
táson működhet a bölcsőde. 

A bölcsődei ellátás az épít-
kezés idején is zavartalanul 
működik, a Dózsa György úti 
tagintézmény fogadja a gye-
rekeket addig is, míg el nem 
készülnek a munkák. A Deák 
utcai épületet akadálymen-
tesítik és mozgáskorlátozott 
parkolót is kialakítanak. A ré-
gen várt beruházás, a bővítés 
után sajátos nevelési igényű 
gyerekeket is tudnak fogad-
ni, gyermekpszichológust és 
gyógypedagógust tudnak majd 
foglalkoztatni.

Jól halad a bölcsőde átépítése

Cegléden táboroztak a régió cselgáncsozói
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Elkezdődött a Malomtó széli sporttelep 
korszerűsítése, fejlesztése. Automa-
ta öntözést kap és teljesen megújul a 
centerpálya illetve mellé két műfüves 
is épül. Ez a társasági adófelajánlásokra 
épülő projekt első üteme, amelyre több 
mint kétszáz millió forint gyűlt össze. 

Jövőre, a második ütemben egyebek 
között a lelátót szeretnék átépíteni. Azért, 
hogy a pálya minden előírásnak megfelel-
jen, a vendég szurkolóknak külön három 
soros beton lelátót építenek, szemben a 
régivel. Erre és a meglévő pályák korsze-
rűsítésére még tavaly nyertek támogatást, 
és idén gyűlt össze a szükséges pénz. 
A CVSE ügyvezető elnöke elmondta: 
Gyakorlatilag 200 millió forintos beru-
házásról van most szó, melynek a teljes 
nagyságrendjét sikerült megszerezni. 
Ez tartalmaz két műfüves pályát, egy 
kis méretűt és egy nagy méretűt, és egy 
centerpálya felújítást. Mindhárom pálya 
villanyvilágítással értendő – tette hozzá 
Horváth József.

A gyepszőnyeg felújításával kezdődött 
el a munka, de az öntözőberendezés gé-
pészetét is elkezdték kiépíteni, amelynek 
egy 78 köbméteres tartály is a része, de 
eső- és páraérzékelővel is felszerelik. A 
Sportcsarnok Kft. ügyvezetője elmondta: 
Egy teljesen új kútgépészetet fog kapni 
a centerpálya, melyre automatikus ön-
tözőberendezést fognak letelepíteni13 
szórófejjel.

Ennek kell egy technikai hátteret biz-
tosítani illetve egy nagy puffer tartályt 

letenni, ami elegendő vízmennyiséget 
biztosít ahhoz, hogy megfelelő nyomással 
lehessen locsolni a pályát – magyarázta 
Ványi Zsolt.

A szórófejekkel sokkal hatékonyabban 
juttatják ki a vizet, a locsolás kevesebb 
időt vesz igénybe, így gyakrabban fel 
tudják frissíteni a gyepet. Az edzéseket 
szolgálja majd egy nagy és egy kisméretű 
műfüves pálya.  A lelátó és az öltözők 
teljes átépítésével, és egy újabb műfüves 

pálya kialakításával szeretnék folytatni 
jövőre a Malomtó szél fejlesztését. Az 
úgynevezett TAO pályázatot beadták, 
most a válaszra várnak. Egy cselgáncs-
terem, és egy birkózóterem is épülhet, 
aki arra jár egy-két év múlva, nem 
fog ráismerni a Malomtó szélre – véli 
Horváth József. Ez csodálatos a város 
szempontjából és csodálatos a sportolók 
szempontjából is – mondta. A korábbi 
bejelentések alapján ugyanis nem csak 
a látványsportok, hanem más sportágak 
is jelentős anyagi támogatásokra számít-
hatnak a jövőben.

Kézműves, természetjáró, zene és nyelvi 
tábort is indít a művelődési központ. Az 
intézmény idén is sokrétű elfoglaltság-
gal várja a gyerekeket. Az óvodásoknak 
éppúgy kínálnak hasznos és szórakoz-
tató programokat, mint az általános- és 
középiskolásoknak.

A művelődési központ minden nyáron 
gazdag, változatos programot állít össze 
a gyerekeknek. Különböző tematikájú 
táborokba várják a kicsiket és nagyob-
bakat. Hétfőn például népi kézműves 
tábor kezdődik. A gyerekek minden nap 
más és más mesterséget próbálhatnak ki. 
Nemezeléssel kezdenek, majd sorra jön a 
többi foglalkozás. Kedden a kosárfonást 
próbálják ki, amerikai fűzből fűznek 
majd madáretetőt, illetve kapkodó já-
tékot. Szerdán fazekaskodnak, ki lehet 
próbálni a korongozást, a marokedények 
készítését, illetve magát a festést is, 
hogyha kiszárad az agyag, hogyan lehet 

kifesteni – sorolja Détári-Lukács Ágnes, 
művelődésszervező. 

De a szövést és a gyöngyfűzést is ki-
próbálhatják a gyerekek, a hét zárásként 
pedig kiállítást rendeznek az alkotások-
ból. Az óvodásoknak néptánc tábort, a 
középiskolásoknak pedig zenetábort szer-
veznek. Újdonság a természetjáró tábor, 
amely július 15-én kezdődik és amelyre 
még mindig várják a jelentkezőket. Ezen 
a ceglédi nevezetességet ismerik meg 
a gyerekek, az épített örökségeket és a 
természeti értékeket egyaránt, illetve 
elmennek Farmosra ésTörtelre, ahol 
megismerkednek az izgalmas tanyavi-
lággal és a különböző állatokkal, tehát 
egy nagyon izgalmas program lesz – véli 
a művelődésszervező. A természetjáró 
tábor mellett az augusztus 5-től kezdődő 
német és angol nyelvi táborra is várják 
az általános iskolák alsó tagozatos diák-
jainak jelentkezését. 

A magasabb gyümölcsárak 
kompenzálják az alacsonyabb 
termésmennyiséget. A korai és 
a késői meggy- és cseresznye-
fajtákból viszonylag sok gyü-
mölcs termett, kajszi azonban 
szinte egyáltalán nem lesz 
idén. A ceglédberceli szőlő-
sökben, ahol jelentős a jégkár, 
csak fél termés lesz, a többi 
területen jók a kilátások – 
tudtuk meg a szakemberektől.

A tavaszi aszály és a virág-
zás idején érkezett hőség sem 
kedvezett a gyümölcsfáknak. 
A középérésűek kötődtek a 
legrosszabbul – tudtuk meg 
Klément Györgytől, aki Hír-

adónknak elmondta – a sze-
désük is igen szaporátlan volt. 
A korai és késői érésű fajták 
azonban megfelelően teljesí-
tettek. Ez illetve a magasabb 
felvásárlási árak mentik meg 
a gazdákat a ráfi zetéstől. Idén 
az ipari meggy ára volt olyan, 
mint más években az étkezé-
si meggyé. Persze ez az ár a 
nagybanira vonatkozik, nem 
a kilós mennyiségre, hanem 
a több tízmázsás tételekre 
Ez mindenképpen kárpótolja 
a gyümölcstermesztőket – 
mondta a gyümölcsösgazda.

A felvásárlók – a konzerv-
gyárak, és a nagybani piacon 

is – a szezon elején többet 
kínálnak a gyümölcsért, mint 
később. Ezért érdemes sietni 
a szedéssel, és a korai fajták 
is előnyt élveznek. A pálin-
kafőzdéknek azonban minél 
nagyobb cukortartalmú, vagy 
éppen túlérett gyümölcsre van 
szüksége, így a későn leszedett 
termést elsősorban nekik ér-
demes kínálni – mondta el 
Klément György.

A barackfélék esetében is vál-
tozatos a kép. A kajszi fák szin-
te egyáltalán nem virágoztak, 
így gyümölcs is alig lett. Őszi-
barackból pedig igen kevés 
van a környéken, amelyiknek 

a növényvédelmére odafi gyel-
tek, ott szép termés lesz. Az 
almások is ígéretesek, persze 
amelyiket megkímélte a jég. 
A szőlőben ellenben jelentős 
károkat okozott. Klémenték 
ültetvényén a Chardonnay 
táblát verte meg a jég. „Nincs 
egy ép fürt, vagy a fél fürtöt 
leütötte, bogyó rengeteg be 
van repedve. Ilyenkor nem tud 
mást tenni a termelő, mint 
azonnal rámenni növényvédő 
szerrel” – mondta a termelő.

Az év eleje különben kedve-
zett a szőlőnek, csak a virág-
záskor jött esős idő az arra 
érzékeny muskotályféléknél 
mindössze 20 százalékos kö-
tést eredményezett.

Nem járnak idén rosszul a gyümölcstermelők

Felújítják a Malomtó széli sporttelepet

Izgalmas táborokat kínál a művelődési központ
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Az idei nyárelőn Magyarkani-
zsáról érkezett a hír, elkezde-
ődött a kérészek kirajzása. Ez 
a mai napig nem akármilyen 
jelenség és esemény a Tisza 
mentén. Tiszaörvény és Sze-
ged közötti folyószakaszon 
népes fi hgyelőcsapatok lesik 
a Tisza partán s csónakokba 
ülve a nagy látványosságot. Jó 
lenne ezt a jelenséget, s vele 
együtt e kérész-fajt is nemcsak 
védetté, hanem hungaricum-
má minősíteni. Ugyanis ahogy 
a Volga torkolatánál egyedül-
álló módon él a volgai lótusz, 

hasonló védelmet igényelne 
a tiszavirág is, amely már el-
tűnt nyugat-Európa folyóiból. 
Újabban vannak adatok arra, 
hogy a Duna vízminőségének 
javaulásával, visszatérni lát-
szik e rovarfaj a Dunához is, 
vagyis a fővárosban létező ut-
canév, ti. Dunavirág csak nem 
emléknév, mint a Vizafogó.

Szabó Sándor az idén időt 
s fáradságot nem kímélve el-
ment tiszavirágokot fotózni, 

de sajnos, még nem a Gerje 
torkolatnál, bár annak a köze-
lében is megfi gyelte a különös 
nászrepülést. E ritkán látott 
jelenséget lapunk címlapján 
és a „szokott” helyen is köz-
hírré tesszük.

A tiszavirág (Polingenia 
longicauda) a kérészek rend-
jébe tartozik. 8-12 cm hosz-
szú, színpompás rovarfaj, a 
szárnyainak fesztávolsága 
eléri a 6-7 cm-t. A nász után 
a víz felszínére rakják le a 
petéiket, és lesüllyedve a fe-
nékzetbe, belefúrják magukat 

az iszapba. A lárvák elsősorban 
sziklák, kavicsok alatt élnek, 
a dús növényzet között és az 
üledékben élnek. A kifejlett 
példányok közismerten rövid 
életűek, azaz kérész-életűek... 
Kis fejükön rövid csápok, nagy 
összetett szemek és három 
pontszem látható. Szájszerve-
ik csökevényesek. Az ivarérett 
állatok rövid felszíni életük 
során nem is táplálkoznak, 
bélcsatornájukat levegővel 

pumpálják fel, hogy köny-
nyebben tudjanak repülni. A 
kifejlett kérészek nem túl jól, 
csapongva repülnek.

Fajtól függően a lárvák egy 
év, estleg pár hónap alatt 
20-30-szor vedlenek! A kifej-
lett példányok vedlése nem 
mindig sikeres, sokszor em-
beri beavatkozásra (!) van 
szükség. Az utolsó vedlés 
lényegében kifejlett korban 
történik, amely főleg tavaszi és 
nyáreleji rajzáskor fi gyelhető 
meg, vagyis amikor násztán-
cukat járják, illetve repülik. 
A tiszavirág rajzása az esti 
órákban kezdődik és körül-
belül két-három órán át tart. A 
rajzás nyitányaként az agyagos 
partoldalban élő hároméves 
lárvák felemelkednek a víz fel-
színére, ehhez a kültakarójuk 
alatt felhalmozódó gázra van 
szükségük. A víz felszínéen 
bújik elő a lárvabőrből a szár-
nyas rovar.

Először a hím szubimágók 
jelennek meg, a partra repül-
nek, ahol vedléssel alakulnak 
párzóképes imágókká. A ved-
lés során az állat röpképtelen, 
a rovarevő madarak örömére. 
Az imágóvá átalakult, hosszú 

farktoldalékkal rendelkező 
hímek közvetlenül a víz felett 
repülve keresik a nőstényeket.

A nőstények a lárvabőrből 
kibújva azonnal párzóképesek. 
A párzás után a nőivarú egyed 
a víz felett repülve megkezdi 
a kompenzációs repülést. 
Ilyenkor a folyó felett 5-10 
m magasságban haladnak a 
folyás iránnyal szemben, majd 
távolabb leereszkednek a víz-
re, ahol lerakják a petéiket. A 
peték lesüllyednek a meder-
fenékre, majd a kikelő lárvák 
befúrják magukat a meder 
falába, és a víz felé nyitott 
vájatban élnek a következő 
három évben, tíz-százezres 
egyedszámú telepeken.

Az egykor Európa-szerte 
elterjedt faj napjainkra a kon-
tinens legnagyobb részéről 
eltűnt, hazánkban nagy tö-
megben már csak a Tiszá-
ban és mellékfolyóiban él. 
2012 augusztusában a javuló 
vízminőségű Dunán ismét 
megjelentek a kérészek, bár 
a tudósok a Duna tiszavirág 
állományának csökkenését 
jósolják – különösen a mos-
tani nagy árvíz után.

ESDÉ

  Két kép – két szerző 

Tiszavirágzás Várkonynál

Július 6-án a Fotó Art Fotósiskola által 
szervezett Photo Weekenden a több 
száz fotós egész nap amellett, hogy több 
ezer képet készített a jobbnál jobb fotós 
helyszíneken, részvételével segítette a 
Gyermekmentő Alapítványt. 

Az iskola tanárai, asszisztensei vala-
mint a csodálatos modellek, sminkesek 

és fodrászok is karitatív vállalták, hogy a 
rendezvényt munkájukkal segítik, így a 
nap végére közel egymillió forint gyűlt 
össze az alapítvány adománygyűjtő lá-
dájába. A Photo Weekendnek teret adó 
Erzsébetligeti Színházban nyolc hely-
színen tizenhat fotótéma és érdekes 
előadások tették vonzóvá ezt a napot a 

hobbi és profi  fotósok számára. A port-
rétól a művészi aktfotózásig, a tárgy és 
reklámfotós témákon át a kreatív eskü-
vőfotózás is kipróbálható volt a hétvégén.

A rendezvény mellé álltak a legnagyobb 
fényképezőgép gyártó és forgalmazó cé-
gek is. Így a legújabb és legmodernebb 
eszközök is kipróbálhatók voltak a nap 
folyamán.

www.photoweekend.hu

Egy hím példány utolsó vedlése

A nász és halál együtt (Szabó Sándor fotói)

Egymillió forint a Gyermekmentő Alapítványnak
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Megnyíltak a trafi kok, az országban több mint 
ötezer helyen. Van, ahol még pakolnak, és 
csak pár nap múlva fogadják a vevőket, de 
Cegléden mind a 19 trafi k megnyitott. A do-
hányboltok többségében nem csak cigarettát, 
hanem szeszes italt, üdítőitalt és van, ahol 
lottót is lehet venni. Az adóhivatal szigorúan 
ellenőrzi majd, hogy 18 év alattiakat is ki-
szolgálnak-e a trafi kokban. Ez ugyanis tilos, 
sőt nem csak hogy nem lehet őket kiszolgálni, 
de a kiskorúak még a dohányboltokban sem 
tartózkodhatnak.

Szép, rendezett polcokkal, dohányáruk 
bő választékával nyitott meg ez a Kőrösi úti 
trafi k. Hetek óta készültek a vevők fogadásá-
ra. A tulajdonos, Takács Hajnalka elmondta, 
folyamatosan rendelték az árut, készleteztek, 
áraztak. Napokkal ezelőtt is még pakoltak, 
ahhoz, hogy teljes termékpalettával tudjanak 
elsején nyitni.

Az országban összesen több mint ötezer, 
Cegléden 19 trafi k nyílt meg. A nemzeti 

dohányboltok egységes felirattal és logóval 
vannak ellátva. A vásárlók közül van, aki 
még kissé bátortalanul lép a trafi kba, de 
a bolttulajdonosok szerint a vevők hamar 
hozzászoknak majd a dohányboltokhoz. „Van, 
aki kíváncsi, van olyan aki örömmel jön, egy 
helyen mindent meg tud vásárolni, az összes 
beszállítótól van már elseje óta termékünk, 
bízunk benne, hogy jó tapasztalatokkal fá-
radnak ki a kedves vásárlók” – reménykedik 
Takács Hajnalka. 

Az országban több olyan trafi k van, ahol 
lottóterminál is működik, de újságot és 
édességet is lehet árulni a trafi kokban. Az 
adóhivatal szigorúan ellenőrzi, hogy 18 év 
alattiakat ne szolgáljanak ki, sőt előírás, 
hogy kiskorú nem tartózkodhat a dohány-
boltban. A mintegy ötezer trafi k listája a 
nemzetidohány.hu honlapon található meg. 
Vannak olyan dohányboltok, amelyek csak 
néhány nap múlva nyitnak meg, Cegléden 
már mind a 19 megnyitott.

Szép, színes és gazdag vá-
lasztékot kínált július első 
pénteken a ceglédi piac, annak 
dacára, hogy a nagybaniról 
bevásároló és több standot is 
elfoglaló hiénák, álkisterme-
lők még a nyár kellős közepén 
sem koptak ki a sorokból. Az 
igazi őstermelők kedvező áron 
kínált portékáikkal elárasz-
tották a piacot, nyüzsgött is 
a tömeg rendesen, egyhamar 
nyúlós fülűvé váltak a friss 
zöldséggel és gyümölccsel 
telő cekkerek.

Ízelítőül fel is jegyeztem 
néhány termék árat, ame-
lyek most a nagy bevásár-
lóközpontok kínálatával is 

versenyre keltek. Érdemes 
hát kimenni, nézelődni és vá-
sárolni a sok-sok természetes 
vitaminbombából!

A krumpli kilója 100-180.- 
forint között mozgott, ha-
sonlóan a csomókba kötött 
sárgarépáéhoz, míg fehérrépát 
már egy ötvenesért is lehetett 
kapni, tisztességes köteggel. 
Az uborka ára 250.-és 300.- fo-
rint volt átlagosan. A gyenge 
zöldbabot 450.-forintért mér-
ték, konyhakész, csomagolt 
nyolcvandekás gyalult tököt 
kiporciózva, kaporral a tetején 
250.- forintért láttam. Egy ki-
sebb zacskó mák 300.-forintba 
került. A félkilós fejtett újbab 

mérettől függően 4-600 forin-
tot kóstált. A tököt kilónként 
háromszázra, míg a kelká-
posztát négyszázra tartották. 
Volt még cseresznye 480.- fo-
rintért, de gyönyörű meggyet 
is árultak átlagban háromszáz 
forintért. Már 350.- forintért is 
lehetett vásárolni apróbb sze-
mű, mézédes sárgabarackot, 
a nagyobbakat és a nektarint 

volt, aki hatszázra tartotta. 
A zamatos, ám jókora szel-
lentéseket kiváltó arabicska 
körte 350.- forintot kóstált. 
A lecsónak való fehérpaprikát 
már kétszázért meg lehetetett 
vásárolni, a méretesebbeket 
350.- forintért árusították. 
Megjelent az őszibarack is, 
400.-forintot írtak az ártáblá-
jára. Szőlőt csak egy árus tett 
ki a pultjára, 800.- forinttal jól 
megkérte az árát. Már sokfelé 
kéklett a szilva, mindössze 
háromszázért. Apró műanyag 
tálkákban ribizli és málna 
kellette magát, kétszázért, 
ugyanennyi áfonya egy har-
mincassal került többe. Egy 
cső főznivaló kukoricáért száz 
forintot kértek. Számomra 
a legnagyobb meglepetést a 
Dél-Amerikából hozott ba-
nán és a melléje tett magyar 
sárgadinnye okozta, mind-
kettőt 248.- forintért árulták 
kilogrammonként.

A virágosok során olcsó 
pénzért ajánlgatták a nyár 
vidám színeiben pompázó 
csokrokat s már láttam kis 
köteg bódítóillatú levendulát 
is alig többért egy gombóc fa-
gyi áránál, azaz kétszázötven 
forintért.

Írta, fényképezte: 
kőhalmi

Piaci körkép

Megnyitottak a Nemzeti Dohányboltok
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A városházának és a kataszt-
rófavédelmi szerveknek a 
vész beálltával szinte azon-
nal megkezdett kárelhárítási 
intézkedéseiről kérdeztem 
Czesznák Tamást, a VÁRVAG 
Kft. ügyvezető igazgatóját, két 
nappal az események után.

– Látva az óriási erejű vi-
hart, azonnal felvettük a kap-
csolatot a katasztrófavéde-
lemmel, akik azon nyomban 
megkezdték a károk felméré-
sét.  Földi László polgármester 
is ott volt a legsürgetőbb 
intézkedések meghozatalánál, 
az éjszaka közepén. Kinyittat-
tuk a Hobby áruházat, hogy 
onnan, a rászorulók részére a 
város pénzén vásárolt fóliával 
a tűzoltók a szomszédos tele-
pülésekről jött kollégáikkal 
együtt azonnal meg tudják 
kezdeni a megrongálódott 
tetők azonnali lefedését. Igen 
nagyszámú bejelentés érke-
zett, a fóliázást vasárnap is 
folytatták, mégis mindenhol 
ott voltak, ahová hívták őket! 
A VÁRVAG Kft. pedig már va-
sárnap fóliadepót nyitott a jég 
miatt fedél nélkül maradottak 
megsegítésére.

A tömérdek víz gyors elve-
zetésére beindítottuk a G1-es 

csatornát, amelybe azonban 
tömérdek ág és hordalék ke-
rült a vihar miatt. Az ÖKOVÍZ 
Kft. illetékes munkatársai, 
mint már olyan sokszor most 
is azonnal ott teremtek kot-
rógépükkel, hogy szabaddá 
tegyék az elfolyó víz útját. 

Az önkormányzat illetékes 
szakemberei is első hívásra 
megjelentek a vészhelyzet 
tetthelyen és végezték a dol-
gukat, ahogy a mindig ilyen 
estben, nem nézve a vasárna-
pot. A polgármester is szem-
mel tartotta az eseményeket, 
pedig aztán neki és a több 
önkormányzati munkatársnak 
tömérdek feladata volt a Nem-
zeti Vágta és a Laskafesztivál 
harmadik napi programjainak 
zavartalan lebonyolításában. 
Köszönöm mindenkinek, aki 
részt vett a munkában!

****

Földi László polgármester 
június 25-én, a városházán 
tartott sajtótájékoztatóján 
többek között ismertette a 
hétvégi viharral kapcsolatos 
eseményeket elmondva azt is, 
hogy mintegy hatvan - hetven 
épület fedelét tette tönkre a 
jégeső. A polgármester in-
formációi szerint mintegy 
hatvan-hetven lakást ért ilyen 
jellegű kár a városban.  

A városvezető ismertette, 
hogy a Széchenyi úti sor-
házaknál tönkrement pala a 
nemzetközi és hazai szabvá-
nyok szerint veszélyes anya-
got, azbesztet tartalmaz, s 
a légzőszerveknek komoly 
károsodást tud okozni. Annak 
begyűjtését, elszállítását és 
megsemmisítését csak spe-
ciális cég végezheti. Ezen 

munkálatok két és félmillió 
forintos költségét az érintett 
lakók helyett átvállalja az 
önkormányzat, továbbá díj-
mentesen gondoskodik három 
gyűjtőkonténer kihelyezéséről 
a Sorház utcába.

Megtudtuk azt is, hogy a 
viharkárra való tekintettel a 
ceglédi családi házas övezet-
ben egyszeri, ingyenes zöld-
hulladék begyűjtést végeztet 
az önkormányzat, melynek 
első napja július elsején lesz.

Földi László arra is kitért, 
hogy megkezdte a tárgyalá-
sokat az OTP bankkal, meg-
tudva, hogy milyen megoldás 
létezik azok számára, akiknek 
komoly anyagi gondokat okoz-
hat a tetőszerkezet javítása. 
Kijelentette, hogy aki most 
szerződést köt „Lakás-taka-
rékpénztárra” nevű ügyletre, 
akkor hitelelőleget vehet fel. 
Ebben a hitelkonstrukcióban 
az OTP megelőlegezi a hitelt, 
s aki folyamatosan törleszti 
azt, akkor harminc százalékos 
állami kiegészítést kap rá. „Azt 
gondolom ez jó konstrukció a 
bajba jutottak megsegítésére” 
– mondta a polgármester, aki 
emellett kérte, hogy aki ren-

delkezik épületbiztosítással, az 
forduljon biztosítóhoz mielőbb 
és kérje kára megtérítését.

– Az önkormányzat meg-
próbál központi vis major 
alaphoz fordulni, illetve be-
adni egy pályázatot a jégverés 
okán. Bízom benne, hogy 
a biztosító, a bank, az ön-
kormányzat és a károsultak 
családtagjaik segítségéve,l 
sikerül mindenkinek úrrá 
lenni ezen a helyzeten és a 
vihar okozta károkat mielőbb 
helyre tudják hozni – zárta 
gondolatait Földi László. 

kőhalmi 

  Kétszer ad, aki gyorsan ad

Leszakadt az ég Ceglédre
Ceglédre június 22-én későn este óriási vihar zúdult, hatal-
mas jégesővel párosulva. Az ítéletidő pillanatok alatt csurig 
töltötte a vízelvezető rendszert, az utcákon hömpölygött a 
víz, jónéhány pince megtelt a csapadékkal s a kegyetlen jég 
komoly károkat okozott a kertekben, gyümölcsösökben, és sok 
autó tetejét is behorpasztotta az égi áldás, továbbá rengeteg 
háztetőt tett tönkre az ítéletidő.

MAGÁNRENDELÉS
Dr. Baranyi Klára főorvos

PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS 
MAGÁNRENDELÉSE

Hétfő: 17-20 óráig:  Cegléd, Ady Endre u. 10.
Kedd és csütörtök: 16-20 óráig: 

Cegléd, Magyar u. 14.
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Éppen 100 esztendeje, hogy Rónay János 
jóvoltából megnyitotta kapuját Cegléden 
az Uránia Mozgókép Színház. Azóta is 
ugyanazon a helyen működik, megna-
gyobbítva, s berendezéseiben hang és 
gépészeti technikájában folyamatosan 
megújítva. A ceglédi mozi volt a vidéki 
fi lmszínházak között az első, ahol meg-
jelent a digitális hang. Ez a harminc 
kilométeres körzetben egyetlen, műkö-
dő mozi már alkalmas a 3D-s vetítésre. 
Kár, hogy mégis sokan inkább a fővárosi 
plázák vetítőtermeit látogatják

Most azonban nem a jelenről, hanem 
a régi idők vetítésiről keresem a tört-
éneteteket, amikor még az volta sláger, 
hogy: „Hallod e Rozika te, gyerünk a 
moziba be. Tudok egy olyan mozit, hogy 
valami csoda!” Az első személyt már meg 
is találtam ő nem más, mint Károly 
Tamás. A mesélő az élmények gazdag 
tárházával bír, mivel édesanyja har-
minc évig volt jegyszedő és tíz esz-
tendeig fi lmtekercselő az Urániában.

– Édesapám a Kámáni erdő mellől 
járt be vonattal a polgári iskolába. 
Iskola után indulásra várva ott ját-
szottak a törteli kisvonat kocsiján, 
és az ülés alatt eldugva megtalálták 
a mozi kis hordozható fi lmvetítőjét. 
Tomcsányi bácsi, az egyik mozigépész 
hetente egyszer kijárt Csemőbe, más-
nap Törtelre az iskolába fi lmet vetíteni. A 
gépet nem cipelte haza, ott volt a helye 
az ülés alatt. A gyerekek pedig elcsórták 
a fi lmet, jó lesz az még valamire alapon. 
A gépész bácsi nem találta a fi lmet, szólt 
a rendőrségnek. Telefon a Kámáni csend-
őrőrsnek, egy borzalmas csendőrpofon, 
s rögtön előkerült a fi lm, és apám is egy 
életre megtanulta: soha nem nyúlt többé 
semmihez, ami nem az övé.

Édesanyám még a második világháború 
előtt lett jegyszedő a fi lmszínházban. 
Édesapámmal ott ismerkedett meg 
már a nagy világégés után, amikor a 
fi lmszínházat átmenetig Szabadságnak 
nevezték. Az estet még a korabeli újság 
is megírta, hogy jóanyám bérletet adott 
el neki, és ez az ismeretség házasság-
kötéssel folytatódott.

Én is az ötvenes évek elején, az úgy-
nevezett Ratkó korszak gyermeke va-
gyok, amikor az állam az egészségügyi 
miniszternő kezdeményezésére betiltotta 
az abortuszt ám ennek dacára akkoriban 
az anyák 6 hét szülési szabadság után 
mentek vissza dolgozni a munkahelyükre. 

Apám nappal dolgozott, anyám esténként, 
a mi felügyeletünk így meg volt oldva. 
De azért sokat ott kellett „lógnom” anyu 
munkahelyén. Én nem emlékszem, de 
a családi anekdota szerint három-négy 
éves koromban úgy elaludtam egy fi lmen, 
hogy az ülés felcsukódott velem, én kies-
tem az ülőlap és a háttámla között és fel 
sem ébredtem. Érdekes apró csalás volt, 
a szabadjegy intézménye. Az előre nyo-
mott mozijegy-tömbből nem tépte ki a 
pénztáros a mozi dolgozó gyermekeinek a 
jegyet, csak behajtotta. Írt egy cetlit – egy 
szabadjegyet – ötös páholy 1-2-es szék, 
és azzal ültünk be a helyünkre. Előadás 
után a tömbbel visszaküldték az így el 
nem kelt jegyeket.

Kis túlzással azt mondhatom, hogy 
a moziban nőttem fel. Iskolásként ott 

tanultam meg gyorsan olvasni, a nem 
szinkronizált, „feliratozott” fi lmeken, 
amit muszáj volt gyorsan olvasni, hogy 
értsem is a cselekményt. 

A 60-as években édesanyám nagy tiszte-
lettel beszélt az akkori üzemvezető Nagy 
Józsefről, akit én szigorú, idős bácsinak 
ismertem. Még ma is magam előtt látom 
őt. Akkoriban Koncz néni volt a büfés, 
és egy alkalommal kikönyörögtünk 
édesanyámtól egy zacskó franciadrazsét. 
A bátyám olyan szerencsétlenül szakí-
totta fel, hogy az összes szétgurult az 
előcsarnok kövezetén az ott várakozó 
kétszáz ember lábai között.

Apám pedagógusként egyszer nyári tá-
borban volt a tanítványaival, én a moziban 
töltöttem az estéket, az „Egy kis csibész 
viszontagságai” című francia fi lmet há-
rom nap alatt ötször láttam, persze már 
előre tudtam, mikor mi fog következni. 
Vasárnap délelőttönként mese- vagy ifjú-
sági fi lm vetítésével zajlott a legendás ma-
tiné. Iskolás gyerekekkel zsúfolt nézőtér 
izgult, drukkolt és őrjöngött a főhősért. 
Említhetném a „Ballada a katonáról”, a 

„Muhtár, hozzám!”, a „Kocsubej”, és a 
„Sivatagi tizenhármak” című fi lmeket.

Sihederként  kedvenceim voltak a 
kor nagy történelmi és kalandfi lmjei: 
A fekete tulipán, a Cartouche, a Robin-
son Crusoe, a Hajsza a gyémántokért, a 
Fantomas, és a hazaiak közül A kőszívű 
ember fi ai és Az egri csillagok. Döbbe-
netes volt látni, ahogy az egész nézőtér 
fetrengett a nevetéstől a Pitkin fi lmek 
alatt (Ne hagyd magad Pitkin, Vigyázat 
tengerész, Vigyázat űrhajós).

A korhatáros filmekre persze nem 
ülhettem be, és csodálkoztam, amikor 
a „Szerelmem, Hirosima” című fi lmről 
felnőtt embereket láttam sírva kijönni.

Édesanyám három évtizedig jegyszedő 
volt és a szegény családból származó srá-
cokkal folyamatos küzdelemben voltak 
a jegyszedők, mert ha nem volt kettő 
forint ötven fi llérjük a legolcsóbb jegy-

re, akkor rendszeresen beszöktek. 
A későn érkezőket a helyükre ve-
zetni szögletes elemlámpa volt a 
jegyszedőknél, és előfordult, hogy 
annak a sarkával kocogtatta anyu a 
sokadszor beszökő srác fejét. Tíz év 
múlva ezek a már felnőtt emberek 
a városban találkozva, már mesz-
sziről köszöntek neki: Csókolom 
mozis néni!

Tinédzser koromhoz közeledve 
már a komolyabb mondanivalójú 
fi lmek hagytak bennem nyomot: 

az Eper és vér, A lovakat lelövik, ugye?, A 
22-es csapdája, a Száll a kakukk fészkére, 
és a szocialista blokk alkotásai közül a 
Fekete tollú, fehér madár. Legendásan 
pocsék fi lmként emlékezem a magyar 
fi lmek közül a Gyula vitéz télen, nyáron 
címűre és persze a Miért rosszak a magyar 
fi lmek? című alkotásra. A legpocsékabb 
élményem a Kortársaink című kétrészes 
dögunalmas szovjet fi lm volt.

Édesanyám 1975-ben ment nyugdíjba, 
előtte tíz évig a gépházban dolgozott 
fi lmtekercselőként. Nem volt vizsgázott 
mozigépész, de természetesen vetített is. 
Postai csomagként vagy futárral érkezett 
a fi lm, és néha izgalmas volt, hogy egy-
általán megérkezik-e időben? Húszperces 
tekercsekből állt egy fi lm, és minden le-
játszás után vissza kellett tekercselni őket 
az elejükre, szakadás esetén ragasztani, 
ez a tekercselő dolga volt.

A hetvenes évek derekától egyre keve-
sebbet jártam a moziba, a tanulmányaim 
és a munkám miatt is. 

kőhalmi 
Fotó: Töreki

Vetítőgép a vonatülés alatt
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Megújul, átépül a Báthory utcai óvoda. 
Az átalakítás után átjárható lesz az in-
tézmény, épületen belül is el lehet jutni 
egyik csoportszobából a másikba. Az 
1,2 millió forintba kerülő felújítást a 
fenntartó református egyház fi zeti. A 
munkával még ebben a hónapban vé-
gezni is szeretnének, hiszen az óvoda 
augusztusban már fogadja a gyerekeket.

Egy épület volt, de nem átjárható, 
vagyis a csoportszobákat egymásból nem, 
csak az udvarról lehetett megközelíteni. 
Ez pedig sok esetben okozott kellemet-
lenségeket az óvodásoknak és persze az 
intézmény dolgozóinak is. Ezért döntött 
úgy az óvoda vezetője, hogy elvégeztetik 

a szükséges átalakításokat. A fenntartó 
pedig jóváhagyta ezt. 

A református egyház 50 évre gazdája 
az óvodának, ami nem kis idő – mondja 
az intézmény igazgatója. „Mi a második 
év után úgy döntöttünk, hogy korsze-
rűsítésre lenne szükség és a fenntartó 
jóváhagyásával alakítjuk át az óvoda belső 
folyosórendszerét. Nagy gond volt, hogy 
az egyik épületből nem lehetett átmenni 
az épületen belül a másik felébe. Ez sem 
a gyerekeknek, sem a dajkáknak, sem az 
óvónőknek nem volt szerencsés, így aztán 
egy ilyen belső átjáró folyosóval lehet a 
mindakét épületrészt megközelíteni” – 
magyarázta Arany Zsolt. 

Természetesen mivel falakhoz kel-
lett hozzányúlni, ez nem egy egyszerű 
felújítás. Átkerülnek helyiségek, de bő-
vülnek és korszerűsödnek is. Az egyik 
zuhanyzó, illetve egy wc-mosdó kerül 
át. A megmaradó konyha korszerűsítése 
is megtörténik – sorolta az intézmény 
igazgatója.

A Báthory utcai óvodába majd’ 100 
gyerek jár, az ő komfortérzetük növelése 
miatt is fontos ez a beruházás – mondta 
az intézmény vezetője. A munkát pedig, 
ami egyébként 1,2 millió forintba került, 
minél hamarabb szeretnék befejezni. 
Hiszen az óvoda augusztusban már fo-
gadja a gyerekeket, így akkorra el kell 
készülniük a felújítással, átalakítással. 



Cegléden a Puskaporos utca 5. 
szám alatti szép paraszt-pol-
gár ház kapuján meglepő 
felirat olvasható: Közösségi 
Múzeum. 

A rendezett udvarról a mus-
kátlis ablakú üveges veranda 
után lehet bejutni a jókora 
belmagasságú két utcai szo-
bába, amelyekben egy óriási 
hiányt pótoló helytörténetileg 
is érdekes gyűjtemény alapjai 
láthatók. Fontos a szorgos 
gyűjtés és kiállítás, hiszen 
sajnos a Kossuth Múzeumban 
csak a látogatók elől döntően 
csak elzárt tárolókban lel-
hetők fel a város múltjának 
tárgyi és fényképes emlékei.

Az elrendezés még erősen 
eklektikus a régi hajópadlós, 
gipszstukkós mennyezetű 
spalettás ablakú és a régi kor 
szokása szerint hengerrel 

kifestett helyiségekben. Kü-
lönleges darab az első világ-
háborús katonaláda, szépek a 
tálak, a korsók, különlegesek a 
horgolt terítők, és a szekrény 
polcait díszítő vitrázsok. A 
fiókos konyhaasztal szom-
szédságában ősrégi káposz-
táshordó áll, a stelázsin régi 
bögrék, bambis és sósbor-
szeszes üvegek sorakoznak. 
A falakon a hajdani Cegléd 
képét őrző rajzok, festmények 
szomszédságában megbarnult 
fotográfi ák mutatják az egy-
kori mezővárosunk életét. A 
fényképek közül számomra a 
legkülönlegesebb az a fekete 
fehér sorozat, amelyen az első 
füstoszlop felröppenésétől 
nyomon követhetjük a Re-
formátus Nagytemplom ku-
polájának leégését, amit egy 
gondatlan bádogos segéd oko-

zott 1936 au-
gusztusában, 
a tetőzetet ja-
vító hegesztés 
közben. Las-
san gyűlnek a 
néhai paraszti 
élet minden-
napi tárgyai, 
de párját rit-
kító összeál-
lítás látható ásatag csöves 
rádiókból, acéltűs gramafon-
ból, bakelit hanglemezekből. 
Hamarosan megérkeznek 
a párjai a múlt század eleji 
öntöttvas-vázas Continental 
márkájú írógépnek. Az üvegfe-
delű tárolókba régi pénzek és 
kitüntetések kerülnek majd.

A közösségi ház és múzeum 
megálmodója három lokál-
patrióta fi atalember: Hegyi 
Ferenc, Földi Áron és Gigor 
Tibor. Földi Árontól tudom, 
hogy az udvar rendbetételében 
nagy segítségükre voltak az 
ifjú városvédők és a cser-
készek, a ház kitakarítása a 
barátok és rokonok segítsége 
nélkül lehetetlen lett volna.

– Mikorra tervezik a közös-
ségi múzeum megnyitását és 
szerveznek e majd különféle 
programokat is a házban, 
vagy a méretes portán? – kér-
dem Földi Árontól.

– A ceglédi Múzeumok Éj-
szakáján, június 29-én egy 
napra kinyitottunk Meglepően 

sok érdeklődő járt nálunk. A 
már meglévő tárgyaink mel-
lett bemutattuk Szabó Péter 
szódásüveg gyűjteményét.

Kisebb korszerűsítéseket 
követően szeptemberben egy 
egész hónapra kitárjuk kapun-
kat a látogatók előtt. A jövő 
év már a pályázat esztende-
je lesz. Szeretnénk pályázat 
útján támogatáshoz jutni a 
helytörténeti múzeumunk 
fejlesztéséhez és arra, hogy 
rendszeresen tudjunk kö-
zösségi programokat, pél-
dául zenés esteket, felolvasó 
délutánokat és más irodalmi 
eseményeket rendezni, hogy 
pezsgő életet teremtsünk 
a közösségi házban. Elkép-
zeléseink között szerepel a 
gyermekek részére régi népi 
játékok felelevenítése is. Szí-
vesen várjuk és fogadjuk a 
hajdani paraszti élet tárgyi 
emlékeit, amelyek mellé ter-
mészetesen kihelyezzük az 
adományozó nevét is.

Írta, fényképezte: kőhalmi 

Átépítik a Báthory utcai óvodát

Közösségi Múzeum
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Cegléden június 28-án, a Toldy 
Ferenc Kórház és Rendelő-
intézet valamennyi rendű 
s rangú dolgozója a régi jó 
hagyományokhoz híven idén 
ismét összevontan tartotta a 
Semmelweis Napot az Ápolók 
Napjával. Most megtetézték 

az ünnep fényét azzal, hogy 
ezen alkalommal adták át a 
többszörös véradók elismeré-
sét. Az eseményen megjelent 
Földi László polgármester, 
országgyűlési képviselő, dr. 

Reiter József az intézmény-
fenntartó GYEMSZI főigazga-
tó-helyettese, Hegedűs Ágota 
alpolgármester, több helybéli 
önkormányzati képviselő és 
jónéhányan eljöttek a Nagy-
kőrösi Kórházból is.

– Ahogy az ember idősödik, 
mind közelebb szembesül 
az egészségügyben dolgo-
zók munkájával, gondjaival, 
segítőkészségével és hivatás-
tudatával. Sokan mondják 
el nekik a „köszönöm” szót. 
Köszönömmel tartozik mind-
nyájuknak az ország minden 
lakója, beleértve a politikuso-

kat is – mondta többek között 
köszöntőjében Földi László. A 
politikus ezt követően átfogó 
képet rajzolt az utóbbi tíz év-
től napjainkig az egészségügy 
helyzetéről. Hangsúlyozottan 
szólt a részükre a parlament 
által nemrégiben biztosított 
béremelésről, az orvos-elván-
dorlás megfékezése érdekében 
tett és várható intézkedésekről 
Beszélt továbbá a kórházak 
ismételt állami fenntartás alá 
vonásáról s azok dolgozóink 
közalkalmazotti besorolásá-
ról. Mint a honatya kijelen-
tette, az egészségügyi célokra 
a kormányzat 9,5 milliárd fo-
rintot fordított. „Egészségünk 
a jövőnk”, hallhattuk a szónk 
zárógondolataiban. 

Dr. Pusztai Dezső, az egész-
ségügyi intézmény főigazga-

tója fő vonalaiban ismertette 
az elmúlt egy év rendkívüli 

változásait a kórház és ren-
delőintézet életében. Ezek 
között említette az intézmény 
állami kezelésbe adást, majd 
a gazdasági társági forma 
megszüntetését, az új területi 
ellátás kialakítását, a főigaz-
gatói és a gazdasági igazgatói 
álláshelyek megpályáztatását. 

A főigazgató kijelentette, hogy 
az átszervezés időtartama alatt 
valamennyi dolgozó összefo-
gása és helytállása eredménye-
ként a betegellátás zavartalan 
volt, amelyért köszönetet 
mondott.

Dr. Reiter József a GYEMSZI 
főigazgató-helyettese ünnepi 
beszédében megemlékezett 
Semmelweis Ignác az egész 
orvostudományra ható ku-
tatásiról és felfedezéseiről, 
amelyeket a betegágy mellett 
s a bonctan területén szerzett 
ismereteire alapozott. Mint 

mondta, a nagynevű orvos-
tudor alapozta meg a magyar 
orvostudomány nemzetközi 
hírnevét.

Ezt követően dr. Pusztai 
Dezső virágcsokorral köszön-
tötte a rendezvényre meg-
hívott és most nyolcvan éves 
Duszfner Árpádnét, egykori 

kórházi főnővért és utódát, 
Molnár Erzsébetet a kórház 
volt ápolási igazgatóját.

Az ünnepség második ré-
szében elismerések és kine-
vezések átadására került sor.

Az önkormányzattól Cegléd 
Város Egészségügyi Szakmai 
Elismerésében részesült dr. 
Mohos Imre, aki negyvenöt 
évet töltött el nyugdíjba vo-
nulásáig a gyermek- és cse-
csemőgyógyászat területén.

A főigazgatótól ketten kap-
tak osztályvezetői kinevezést: 
dr. Banai Zoltán került a se-
bészeti osztály élére, míg dr. 
Tatár Domokos az anesztezo-
lógiai és intenzív osztálynak 
lett a kinevezett vezetője.

Sokan kaptak főigazgatói 
dicséretet és részesültek ad-
junktusi előléptetésben.

A tízszerestől a kilencven-
szeresig terjed a véradásért 
elismerésben részesült kór-
házi dolgozók hosszú sora. 
A csúcsot dr. Jójárt György 
gyermekorvos tarja, aki ki-
lencvenszer adott vért.

Kőhalmi

  Egészségünk a jövőnk

Semmelweis Nap és Ápolók Napja
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A fi atalodás titka
A Várvag és az Önkormányzat munkája úgy tűnik nem volt 
hiábavaló. Bölcs, országos hírű szakemberek ajánlásának 
megfelelően kemény metszéssel megifjították a ceglédi Rá-
kóczi út védett ostorfáit. A fotó bizonyítja, hogy a huhogók 
lukra szaladtak, mert az öreg fák nagy erővel megkezdték 
a fi atalodást.

Írta, fényképezte: kőhalmi

Hiába van tanítási szünet, jú-
lius első péntekén már kora 
reggel vidám gyerekzsivaj 
hallik a Református Általános 
Iskola kisebbik épületének 
udvaráról az utcára. Az ud-
varon csak úgy nyüzsögnek a 
különböző korú lurkók. Nagy 
a forgalom a csúszdánál, vígan 
rúgják a bőrt a focipályán, 
mások ugróiskoláznak, vagy 
éppen az árnyas fák alatt kár-
tyáznak. Nemsokára kezdőd-
nek a sorjátékok, vetélkedők.

Jó pásztorként nagytiszte-
letű Hánka Levente szükség 
szerint egyszerre több helyen 
is jelen van a nagytemplomi 
református gyermektáborban. 
Tőle kérdeztem, hogy idén 
milyen fő elvi iránymutatás 
köré építették fel a hit és 
hagyományőrző tábor prog-
ramját.

– Most a jelmondatunk Ra-
vasz Lászlótól származik : „A 
tradicionális, vagy népegyház-
ban a hívőknek tradiciona-
listává, a tradicionalistáknak 
hívővé kell válni.” – mondta 
Hánka Levente.

A gyermekek foglakozásai-
ról Wolner Judit táborvezető 
a következőket árulta el.

– A program július 1-je és 
5-e között zajlik s nap, mint 
nap 96 gyermekkel foglalko-

zunk, akik különböző ceg-
lédi óvodákból és általános 
iskolákból verbuválódtak; 
4-14 év közötti lurkókat fo-
gadtunk a héten. A különböző 
korosztályoknak megfelelően 
öt csoportot alakítottunk ki, 
s az ott lévőkkel 15 pedagó-

gus végzettségű nevelő fog-
lalkozik reggel fél nyolctól, 
délután fél ötig. A gyermekek 
tízóraijának, ebédjének és 
uzsonnájának felszolgálását, 
valamint az edények elmoso-

gatását, mint mindig, most is 
a nagytemplomi asszonykör 
tagjai látják el.

A foglalkozások bázisa a 
gyülekezeti ház, a kis iskola 
és természetesen a Nagytemp-
lom. A program bibliai alap-
vetés témájaként most Péter 
apostol történeteit dolgozzuk 
fel. Először a biblia alapján 
ismertettük az eseményeket, 
majd a korcsoportoknak meg-
felelően feldolgoztuk azokat. 
Különböző kézműves foglal-
kozásokon pedig a történetek-
hez kötődő rajzokat, tárgyakat 
készítettek a táborlakók lett 
légyen az csónak, római ka-
tona, avagy kakas. 

A szebbnél szebb alkotáso-
kat a július 7-ei istentisztelet 

idejére rendezendő kiállításon 
mutatjuk majd be a Nagy-
templomban.

– Mely napon, merre jártak, 
mivel múlatták az időt?

– Két napig a csemői Csuda 
csikó tanyán élveztük a termé-
szet szépségeit. Itt tanultuk, 
gyakoroltuk ősi magyar ha-
gyományaink közül az egyik 
napon a lovaglást, a másikon 
az íjászatot. Szerdán a jászbe-
rényi állatkertben töltöttük az 
időt. A záró programon, azaz 
ma a játéké, a sportolásé a 
versengésé a fő hangsúly. A 
feladatmegoldásokban ter-
mészetesen visszaköszönnek 
a tanult bibliai történetek, 
amelyekbe az utolsó napon 
is került a gyermekek gon-
dolatvilágához nagyon közeli 
igehirdetés, amikor is Kirsch 
Attila beosztott lelkész Péter 
apostol életének egyes esemé-
nyit párhuzamba állította a 
Hupikék törpikék és a gonosz 
Hókuszpók történetével.

– Mennyibe került az öt 
napos nyári tábor?

– Sajnos az idén nem volt 
lehetőség pályázati pénzhez 
jutni e célból az önkormány-
zattól, mégis tudtuk tartani 
az évekkel ezelőtt megálla-
pított ötezer forintos díjat. 
Ez kizárólag gyülekezetünk 
nagylelkű híveinek köszön-
hető, akik a készpénztől a 
lekváron és friss gyümölcsön 
keresztül most is számtalan 
adománnyal járultak hozzá a 
nagytemplomi református hit 
és hagyományőrző gyermek-
tábor megszervezéséhez.

Kőhalmi Dezső

Hit és hagyományőrzés

ORVOSI RENDELÉS
Ismét a régi időpontban és  a megszokott helyen rendel

DR. ELEK ATTILA belgyógyász főorvos

Belgyógyászati kivizsgálás és hasi ultrahang vizsgálat 
rövid előjegyzési idővel. 

Rendelési idő: szerda: 

18.00-20.00 szombat: 09.00-12.00

Cím: Cegléd, Ady Endre utca 16. 

TÚRI POLIKLINIKA 
Bejelentkezés: +36-30/663-9818 
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Ülünk a centenáriumát ün-
neplő ceglédi Uránia mozi 
díszelőadásán, élvezve a 
rendkívül gazdag progra-
mot, amelyből a gálavetítés 
előtt még a régi idők fi lm-
színházainak a zenéje, öreg 
vetítőgépek bemutatója és 
mozitörténeti előadás sem 
marad el, ráadásul még ta-
láltak két fiatal hölgyet is, 
akik sokadik leszármazottjai 
a filmszínházat létrehozó 
helybél polgárnak, Rónai Já-
nosnak. Ekkor szólal meg a 
mellettem ülő dr. Zsámberger 
György: „De hol van az én 
hajdani óvodástársam Hildike, 
aki még az államosítás előtt 
sokat játszott kisgyermekként 
a családja tulajdonában lévő, 
valaha erkélypáholyokkal, 
aranyozott stukkókkal díszes, 
és a dámák hosszú slafrokja 
miatt forgószékes kialakítású 
vetítőteremben, meg annak 
előterében. Csak nem beteg?”

Felkerestük hát Piskóty 

Hildegárdot, aki szerencsére 
jó egészségnek örvend és a 
következő mozis történetet 
mesélte el.

– Rónai dédnagyapám bá-
dogosmester és vállalkozó, 
Cegléd egyik legnagyobb adó-

fi zetője volt. A tulajdonában 
állt több belvárosi ház között a 
Kossuth Szálló is. Az Ipartes-
tület elnökeként ő fogta össze 
székházuk – a mai Kossuth 
Művelődési Központ – épít-
kezését s az ő, meg segéd-
jei keze munkáját dicséri az 
evangélikus templom pazar 

bádogozása. A dédpapa még 
halála előtt lányára, dr. Pis-
kóty Istvánnéra, Rónai Irénre 
íratta a fi lmszínházat, ő volt 
az én nagymamám. 

Anyukám az üzemet vezette 
és apa szerezte be a fi lmeket. 
Az első mozis élményem vala-
mivel a második világháború 
utánról származik, amikor 
még az államosítás előtt pöt-
töm unokahugommal, Hor-
váth Enikővel együtt jókat 
babáztunk, bújócskáztunk, 
fogóztunk a nagy épületben, 
természetes nem a vetítések 
alatt! Akkor már nem játszot-
tak némafi lmet, ám a kockák 
fekete-fehérben pörögtek a 
vásznon.

Azután derült égből menny-
kőcsapásként egyik pillanatról 
a másikra elvettek mindenün-
ket. Egyedül a Kazinczy utcai 
házunkat hagyták meg, ahol 
együtt élt az egész család.

A régi idők mozis fotográfi -
áit Enikő barátnőm őrzi.

kőhalmi 
Fotó: kőhalmi/Töreki

A moziról első kézből
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Ha Ön távolsági busszal vagy vonattal utazik, 

akkor jöjjön a vasútállomásra kerékpárral vagy 

kismotorral és tegye be hozzánk a megőrzőbe!

Mi felelősségvállalás mellett őrizzük meg 

kétkerekűjét. 

Non-stop nyitva tartással várjuk minden kedves 

régi és új ügyfelünket!

NÁLUNK BIZTONSÁGBAN TUDHATJA 

FÉLTVE ŐRZÖTT JÁRMŰVÉT.  

A Ceglédi Közgazdasági Alapítvány 
közhasznúsági jelentése a 2012. évről

Az Alapítvány adószáma: 19183945-1-13
Az Alapítvány bírósági bejegyzés száma: 61957
Az Alapítvány alapításának időpontja: 1991. november 13.
A Ceglédi Közgazdasági Alapítvány közhasznú szervezet.
Az alapítvány főbb céljai:
•  a közgazdasági szakközépiskolában folyó oktatási, nevelés 

munka hatékonyságának, személyi és tárgyi feltételeinek 
javításának támogatása, 

•  a tehetséges, kiemelkedő munkát végzők elismerése és rá-
szoruló tanulók anyagi támogatása, 

•  a tanulók kulturális és sport tevékenységének anyagi tá-
mogatása,.

•  a tanulók tanulmányi versenyeken való részvételének anyagi 
támogatása, ösztönzése, jutalmazása,

•  az egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelés tá-
mogatása.

2012. évi bevételeink: 
támogatási célú 2.120.100,- Ft
kamatbevétele 612.697,- Ft
Összesen 2.732.797,- Ft
SZJA-1 %-ból kapott bev. 949.878,- Ft

2012. évi kiadásaink
alapítványi bevételből: 
támogatási célú kiadások 2.459.072,- Ft
ebből:
tanulók támogatása   809.650,- Ft
tanulmányi versenyek, rendezvények támogatása 832.410,- Ft
az iskola munkájának támogatása 817.012,- Ft
működési célú kiadások: 119.542,- Ft
Összesen: 2.578.614,- Ft
SZJA 1 %-ból tanulók támogatása  779.900,- Ft
2012. évi maradvány:
Alapítványi 154.183,- Ft
SZJA 1% maradványa  169.978,- Ft
 324.161,- Ft
Az Alapítvány vagyona 2012 .december 31-én 9.958.987,- Ft
A 2012. évről készített részletes közhasznúsági jelentés meg-
találhat az iskola honlapján: www.ckik@ckik.hu.

Alapítvány 
Kuratóriuma

2013. JÚLIUS 10. SZERDA
18.00 HÍRADÓ – Friss hírek 
Ceglédről és a térségből minden 
hétköznap
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek 
hátterében? Minden hétköznap 
a Híradó után
18:55 SPORTHÍRADÓ
19:15 HOSSZABBÍTÁS-a ceglédi 
sporthírek háttere, téma: bírkózás
19:30 FOGADÓÓRA – stúdióbe-
szélgetés Korondi Miklós, ország-
gyűlési képviselővel
Adásunkat 20 órától megismé-
teljük!

****
2013. JÚLIUS 11. 

CSÜTÖRTÖK
18.00 HÍRADÓ – Friss hírek 
Ceglédről és a térségből minden 
hétköznap
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek 
hátterében? Minden hétköznap 
a Híradó után
18:50 MÚZSA– kulturális magazin
19:20 KÁVÉHÁZI BESZÉLGETÉ-
SEK-interjú ismert előadókkal, 
művészekkel 
Adásunkat 20 órától megismé-
teljük!

****
2013. JÚLIUS 12. PÉNTEK

18.00 HÍRADÓ – Friss hírek 
Ceglédről és a térségből minden 
hétköznap
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek 
hátterében? Minden hétköznap 
a Híradó után
18:50 FOGADÓÓRA – stúdióbe-
szélgetés Korondi Miklós, ország-
gyűlési képviselővel (ism.)
19:20 187-  Pest megyében élők 
magazinja
Adásunkat 20 órától megismé-
teljük!

****
2013. JÚLIUS 13. SZOMBAT

18:00 HETI HÍRÖSSZEFOGLA-
LÓ a hét valamennyi HÍRADÓ 
ismétlés

****
2013. JÚLIUS 14. VASÁRNAP

18:00 SPORTKÖZVETÍTÉS- Oros-
háza-CKKSE férfi  kézilabda mér-
kőzés közvetítése felvételről (ism.)

19:10 HÁTTÉR- a hét magazin-
jainak ismétlése

****
2013. JÚLIUS 15. HÉTFŐ

18.00 HÍRADÓ – Friss hírek 
Ceglédről és a térségből minden 
hétköznap
18.30 HÁTTÉR – Mi áll a hírek 
hátterében? Minden hétköznap 
a Híradó után
19:00 ARCHÍV- múltidéző ma-
gazin
19:30 KÁVÉHÁZI BESZÉLGE-
TÉS-beszélgetés ismert előadók-
kal, művészekkel
Adásunkat 20 órától megismé-
teljük!

****
2013. JÚLIUS 16. KEDD

18.00 HÍRADÓ – Friss hírek 
Ceglédről és a térségből minden 
hétköznap
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek 
hátterében? Minden hétköznap 
a Híradó után
19:00 SPORTKÖZVETÍTÉS
Adásunkat 20 órától megismé-
teljük!

****
2013. JÚLIUS 17. SZERDA

18.00 HÍRADÓ – Friss hírek 
Ceglédről és a térségből minden 
hétköznap
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek 
hátterében? Minden hétköznap 
a Híradó után
18:45 SPORTHÍRADÓ
19:05 HOSSZABBÍTÁS-a ceglédi 
sporthírek háttere
Adásunkat 20 órától megismé-
teljük!

****
2013. JÚLIUS 18. 

CSÜTÖRTÖK
18.00 HÍRADÓ – Friss hírek 
Ceglédről és a térségből minden 
hétköznap
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek 
hátterében? Minden hétköznap 
a Híradó után
18:50 GYÓGYÍR- a Toldy Ferenc 
Kórház egészségügyi magazinja
19:10 187 - Pest megyében élők 
magazinja
Adásunkat 20 órától megismétel-
jük! Adásismétlés minden hétköz-
nap 9 órától. A HÍRADÓ online is 
megtekinthető a www.ctv.hu hon-
lapon. A MŰSORVÁLTOZTATÁS 
JOGÁT FENNTARTJUK!
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A Ceglédi Sajtó Bt. lapja. Felelős ki-

adó: Martinovics Anita. Főmunka-

társ: Czinege Imre. Szerkesztőség: 

Cegléd, Jókai u. 13. Levélcím: 2701 

Cegléd, Pf. 102. Tel.: 06-20/364-

3355. E-mail cím: sajtobt@freemail.

hu. Nyomdai munkák: Pende Print 

Kft. Nagykőrös, Örkényi út  13. Tel.: 

06 (53) 356-650. Felelős vezető: 

Kőházi Zoltán. ISSN: 1219-5308.

A múlt héten rendezték a Ma-
cedón fővárosban Szkopjében 
a junior Európa-bajnokságot. 
A kötöttfogásúak kedden és 
szerdán léptek szőnyegre. A 
legkisebb súly csoportban 
50 kg-ban a ceglédi Andrási 
József képviselte a magyar 
színeket. Józsi az első for-
dulóban a későbbi győztes 
ukrán versenyzőtől kapott ki 
pontozással, de a vigaszágon 
folytathatta. Itt egy bolgár 

versenyző legyőzése után a 
bronzéremért birkózhatott. 
Sajnos a bronz csatában a 
horvát ellenfele jobbnak bi-
zonyult így végül az előkelő 
5. helyen végzett.

Cegléd–KSI 5–6
Kecskemét–Semmelweis 5–6 
Cegléd–Vodafone I. 10–6
Kecskemét–Vodafone II. 14–3
KSI–Vodafone I. 8–7
Semmelweis–Vodafone II. 
16–2
KSI–Kecskemét 9–8 
Cegléd–Semmelweis 3–9
Vodafone I.–Vodafone II. 8–7
Kecskemét–Cegléd 8–4 
KSI–Semmelweis 7–8

Torna győztese: Semmelweis
II. helyezett: KSI
III. helyezett: Kecskemét
IV. helyezett: Cegléd
V. helyezett: Vodafone I.
VI.helyezett: Vodafone II. 
Torna legjobb ceglédi játékosa: 
Veres Rudolf.
Torna legsportszerűbb csapa-
ta: Vodafone II. 
Torna gólkirálya: Fábián Ger-
gely /KSI/

JÚLIUS
Patkós Irma terem

07. 18 – 24. csütörtöktől – 
szerdáig, 16:00 és 20:00 órai 
kezdettel.
16 éven felülieknek!
R.I.P.D. - Szellemzsaruk 3D
Színes, magyarul beszélő, 
amerikai akció-vígjáték, (90 p) 
Rendezte: Robert Schwentke
Szereplők: Ryan Reynolds, 
Kevin Bacon

****
07. 18 – 24. csütörtöktől – 
szerdáig, 17:45 órai kezdettel.
16 éven felülieknek!

TŰZGYŰRŰ 3D
Színes, amerikai sci-fi , (131 p)
Rendezte: Guillermo Del Toro
Szereplők: Charlie Hunnam, 
Idris Elba

****
07. 19 – 21. péntektől – vasár-
napig, 14:00 órai kezdettel,
07. 20 – 21. szombat – vasár-

nap, 10:00 órai kezdettel is.
6 éven felülieknek!

GRU 2 – 3D 
Színes, magyarul beszélő, 
amerikai animációs fi lm
Rendezte: Chris Renaud, Pier-
re Coffi n

****
Huszárik Zoltán terem

07. 18 – 24. csütörtöktől – 
szerdáig, 17:30 és 19:30 órai 
kezdettel, 07. 19 – 21. péntek-
től – vasárnapig, 15:35 órai 
kezdettel is.
12 éven felülieknek!
SZARAJEVÓ GYERMEKEI

Színes, feliratos, boszni-
ai-francia-angol-német-szlo-
vén-belga fi lmdráma, (90 p)
Rendezte: Aida Begić
Szereplők: Marija Pikić, Ismir 
Gagula

****
Patkós Irma terem

07. 25 – 31. csütörtöktől – 
szerdáig, 15:45 órai kezdettel.
16 éven felülieknek!
R.I.P.D. - Szellemzsaruk 3D

Színes, magyarul beszélő, 
amerikai akció-vígjáték, (90 p) 
Rendezte: Robert Schwentke
Szereplők: Ryan Reynolds, 
Kevin Bacon

****
07. 25 – 31. csütörtöktől – 
szerdáig, 17:30 és 20:00 órai 
kezdettel.
12 éven felülieknek!

A MAGÁNYOS LOVAS 
Színes, magyarul beszélő, 
amerikai kalandfi lm, (145 p)
Rendezte: Gore Verbinski
Szereplők: Johnny Depp, Ar-
mie Hammer

****
07. 26 – 28. péntektől – vasár-
napig, 14:00 órai kezdettel,
07. 27 – 28. szombat – vasár-
nap, 10:00 órai kezdettel is.
6 éven felülieknek!

GRU 2 – 3D 
Színes, magyarul beszélő, 
amerikai animációs fi lm
Rendezte: Chris Renaud, Pier-
re Coffi n

****

Huszárik Zoltán terem
07. 25 – 31. csütörtöktől – 
szerdáig, 17:30 és 19:30 órai 
kezdettel, 07. 26 – 28. péntek-
től – vasárnapig, 15:30 órai 
kezdettel is.
12 éven felülieknek!

HOGYAN NEVEZZELEK?
Színes, feliratos, francia-belga 
vígjáték, (109 p)
Rendezte: Matthieu Delapor-
te, Alexandre de La Patelliere
Szereplők: Patrick Bruel, Va-
lérie Benguigui

****
Az aktuális heti műsort meg-
találja, www. mozicegled.hu

Uránia MoziUránia Mozi

Készül a pancsolda
A rekkenő hőségben is ezerrel dolgoznak a ZÁÉV Zrt. munka-
társai a Ceglédi Városi Uszoda átépítésén, felújításán. Sokan 
állnak meg arra járva egy-két pillanatra a Rákóczi úton sétálók 

rácsodálkozni a most készülő 33 méteres medence falainak 
vasbeton szerelvényére. Látva a nagy munkatempót, minden 
reményünk meglehet rá, hogy decemberben a városlakók ap-
raja-nagyja birtokba veheti a létesítményt s a vízipólósaink is 
újra régi pátriájukban edzhetnek és játszhatják a meccseiket 
mindannyiunk örömére.

Szöveg, kép: kőhalmi

Németh Gábor Szenior Emlék-torna

Ceglédi siker Szkopjében
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Temetkezési Szol gá lat
Cegléd, Pesti út 15.

Tel.: 53/317-622

HOLLÓ ÉS 
TÁRSA BT.

Urnasírhelyek, Urnasírhelyek, 

urnasíremlékekurnasíremlékek

megvásárolhatók megvásárolhatók 

a Kálvária temetőben!a Kálvária temetőben!
Érdeklõdni: Holló és Társa Bt.Érdeklõdni: Holló és Társa Bt.

Cegléd, Pesti út 15.Cegléd, Pesti út 15.

FUTÁRSZOLGÁLAT
• AJÁNDÉK

• VIRÁGSZÁLLÍTÁS

• BEVÁSÁRLÁS

•  ORVOSHOZ SZÁLLÍTÁS, GYÓGYSZER-

BESZERZÉS

•  KISEBB ÁRUK SZÁLLÍTÁSA, CÉLBA JUT-

TATÁSA

Hívjon, ha szolgáltatásaimat igénybe akarja 

venni!

A megrendelést hihetetlen gyorsan, 

olcsón és teljes diszkrécióval 

teljesítem.

Hívható vagyok a

06-70/281-8983
telefonszámon 8 órától 20 óráig.

DELIKÁT CSEMEGEDELIKÁT CSEMEGE
Az év minden napján szeretettel várjuk 

kedves  vásárlóinkat széles áruválasztékkal, 
kedvező árakkal!

Nyitva: 
hétfőtől szombatig 

5.00–23.00
Vasárnap és ünnepnap: 

7.00–22.00
Cegléd, Pesti út 20.

Tel.: 53/314-969

Gyakorlattal 
rendelkező 

OFSZET 
GÉPMESTERT 

felvételre keresünk 
nagykőrösi munkahelyre. 

Az önéletrajzos jelentkezéseket 
várjuk 

az 

info@pendeprint.hu 
címen.



16 Kék ÚjságKék Újság  2013. július 10.

53/500-846
06-20/9194-510

Fűrészelt akác  .................................... 2750  26002600 Ft/q

Fűrészelt tölgy ................................................24002400 Ft/q

Aprított akác  .........................................2950 28002800 Ft/q

Vegyes fa  ..............................................2300 22002200 Ft/q

DOBOS-TÜZÉP
CEGLÉD, MOZDONY U. 1. 

Telefon: 311-622, 06-20/215-1225

AKCIÓ!AKCIÓ!

Nyitva tartás: 

H-P: 1/2 8-tól 1/2 16 óráig; 

PARTNER INGATLAN
CEGLÉD, BERCSÉNYI U. 31.

Honlap: www.cegledingatlan.hu
e-mail:partneringatlan@fi bermail.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• Ingatlan adásvétel
• Ingatlanok értékbecslése
•  Ingatlanok energia tanúsítványának el-

készítése (zöld kártya)
• Hitelügyintézés (szabad felhasználásra is)
Cegléden, a Jászberényi úton, tégla épület-

ben, kitűnő állapotú, egyedi gázos  46 nm-es 

lakás eladó. Iá: 5 800 000Ft.

Cegléden, csendes utcában 510 nm-es tel-

ken 120 nm-es, 4 szobás családi ház eladó. 

Iá: 12 200 000Ft.

Cegléd külterületén, a Berényi úton,  70 

nm-es 2+1 félszobás, gázkonvektoros és 

cserépkályhás társasházi lakás,  udvarral, 

melléképületekkel, garázzsal eladó. Iá: 

4 800 000 Ft.

Cegléden, a Dézsa utcában 1003 nm-es be-

építhető telek eladó. Iá: 1 550 000 Ft.

Cegléden a Kossuth Ferenc utca 38. szám 

alatt 2 szobás, gázfűtéses lakás eladó.

Irányár: 5 300 000.-

                                          EUROPARTNER 
                                                     INGATLAN - HITEL - BIZTOSÍTÁS  

          www.cegledingatlan.hu 
                06-30-633-7557 

Egy csipet derű  Két férfi  csend-
ben horgászik és közben sörözget. 
Egyszer csak az egyikük csendben 
megszólal: – Azt hiszem, elválok a 
feleségemtől. Két hónapja egy szót 
sem szól hozzám. A másik kortyol 
egyet a söréből, és így szól: – Azért 
ezt gondold át még egyszer. Az ilyen 
nők nem teremnek minden bokorban.


