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Együttműködő partnerünk: 

Közepes minőségű a búzatermés

A szeretet fél gyógyulás Szolgálnak és védenek

Rendkívüli testületi ülés…

Vízszintesből a világ egészen más. Írásunk a 8. oldalon.

Csökkenő gabonaárak, a becsülnél kisebb, de még így is meg-
felelő mennyiségű termés, és közepes minőség jellemzi az 
idei aratást – tudtuk meg a körzeti falugazdász iroda munka-
tárástól.(3. oldal)

Sorozatunkban bemutatkozik a Ceglédi Rendőrkapitányság
(10. oldal)

Megszűnik a locsolási kedvezmény
Megszűnik az úgynevezett locsolási kedvezmény, mégis 
kisebb összegről szólnak majd az Ökovíz számlái. A július 
elseje utáni számlázási időszakban ugyanis már megjelenik 
a 10 százalékos rezsicsökkentés. (9. oldal)

Egyházi borok versenye 
a lecsófesztiválon 

(13. oldal)

…a Ceglédi Városi Uszoda felújítása II. ütemének pályázata 
miatt (3. oldal)
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HÉTRÕLHÉTRÕL
 HÉTRE HÉTRE

BALESET TÖRTÉNT 
A KŐRÖSI ÚTON

Mentőhelikopter szállította kórházba azt a kerékpárost, aki 
megfelelő körültekintés nélkül próbált balra kanyarodni és 
egy előzését már megkezdő autó elütötte.

Az idős hölgy a kerékpárjával a Kőrösi úton haladt Nagykőrös 
irányába, amikor a Gerje-hídnál balra rá szeretett volna haj-
tani a járdára. Nem vette észre, hogy az ő előzését megkezdte 
már egy autós, és összeütköztek. Az ütközés során a kerék-
páros hölgy, akit iratok hiányában a helyszínen nem tudtak 
azonosítani, súlyos sérüléseket szenvedett. A 441-es úton a 
helyszínelés idejére teljes pályás útzár volt érvényben. Szá-
mos esetben történik a mostanihoz hasonló baleset, amikor 
kerékpáros megfelelő körültekintés, vagy jelzés nélkül kezdi 
meg a balra kanyarodást.

Idén már nemcsak gyerekek-
nek és képzőművészeknek, 
hanem a kézművesség iránt 
érdeklődő felnőtteknek is 
tart táborokat a FIAM al-
kotóház. Üveg, tűzzománc, 
illetve vegyes kézműves fog-
lalkozásokkal ezen a héten 
kezdődött el a sorozat. De a 
nyár második felében sem 
maradnak program nélkül 
azok, akik jól érzik magukat 
az alkotóházban, vagy annak 
parkosított kertjében.

Levendula illat terjeng az 
udvaron, és az alkotóház-
ban is, ahol a virágokat szá-
rítják. Kellemes a levegő, 
a környezet, és a hangulat 
is megnyugtató. A délelőtti 
foglalkozáson a gyerekek kerá-

miából és textilből készítettek 
bábukat, és készen vannak 
a korábban megvarrt sárká-
nyok is. Minden nap a Libri 
Könyvkiadó diafi lmjeiből is 
vetítenek nekik. A táborok 
során formálódik a gyerekek 
ízlése, és a kézügyességük is 
sokat javul. Az alkotóház mű-
vészeti vezetőjétől megtudtuk, 
ez a tábor első hete, délelőtt 
kisgyermekeknek van vegyes 
kézműves foglalkozás. A dél-
utáni üveges és tűzzománc 
táborra pedig annyi jelentkező 
volt, hogy meg kellett osztani 
a résztvevőket. Ezek a foglal-
kozások az Alkotmány utca 
12-ben zajlanak – mondta 
Sárközy Erzsébet. 

Idén több támogató és part-

nert is sikerült szerezni, ilyen 
a Református iskola, amelyik 
az egyik helyszínt biztosítja, 
Lukács András üveges mes-
ter pedig az alapanyagokat 
ajánlotta fel. 

Az üveg és zománc tech-
nika annyira összetett, hogy 
ezekre a foglalkozásokra csak 
nagyobbakat, illetve felnőtte-
ket vártak. 

Ceglédi lakosokból sikerült 
két felnőtt tábort összehozni, 
„mert a 30-40 körüli anyukák 
úgy érzik, hogy nekik kima-
radt az életükből a gyermek-
korukban. De van bennük egy 
olyan, hogy alkotni szeret-
nének. Bármilyen anyagból 
kreálni. Valamennyi irányítás 
kell hozzá, meg kell hozzá ez 

a hangulat, hogy nem egyedül 
és otthon” – fogalmazott Sár-
közy Erzsébet.

Jövőre várhatóan a kosár-
fonással szeretnének meg-
ismerkedni. A nyár folyamán 
összesen hat tábor lesz. A 
héten Somos Gyula festőmű-
vész elsősorban középiskolás 
fi atalok számára tart olajfesté-
szeti tábort. Utána a Képző- és 
Iparművészeti társaság tagjai 
jönnek Ceglédre, az egy hetes 
bentlakásos alkotótábornak 
úgy tűnik állandó helyszíne 
lesz a város illetve a FIAM ház. 
A nyár végén, ősszel is folyta-
tódnak a programok, felolvasó 
estek, esti zenélések, Segal 
Viktor séf látványkonyhája, 
borkostoló és biovásár is várja 
majd a nagyérdeműt.



Holnaputántól már csak do-
hányboltokban lehet cigarettát 
vásárolni. Az új törvény sze-
rint ezután csak trafi kokban 
árulhatnak dohányárut. Volt 
néhány kijelölt üzlet, ahol még 
árulhattak cigarettát, de legké-
sőbb 16-án éjfélkor nekik is le 
kell szerelni a dohánypultokat.

Már csak néhány doboz 
cigaretta maradt a legtöbb 
boltban, és már csak néhány 
óráig árulhatják őket, holnap-
utántól ugyanis kizárólag 
trafi kban lehet dohányárut 
vásárolni. Az egyik Széchenyi 
úti üzletben 25 éve árultak ci-
garettát, sok tőrzsvásárlójuk 
volt. „Tudtuk, hogy ki milyet 
szeret, sok mindenkinek el is 
tettük, vagy úgy vásároltuk 

eleve a cigit, hogy akit tudtuk, 
hogy ő jön a doboz cigiért, 
akkor azt eltettük neki, te-
hát ez be volt már tervezve” 
– mondta Farkas Lászlóné, a 
Mini Market tulajdonosa. Az 
üzlet tulajdonosa azt mondja: 
a trafi kok nyitását nem fogad-
ja tragikusan, és a bánkódás 
helyett előre kell nézni. „Én 
mindig azt mondom, hogy a 
változásokat azért fogadom el, 
mert új lehetőségeket, új ki-
hívásokat és újfajta inspirációt 
ad az embernek, tehát biztos, 
hogy meg fogom találni a 
módját, hogy hogyan tovább” 
– fogalmazott a kereskedő. Az 
országban összesen több mint 
ötezer, Cegléden 19 trafik 
nyílt. A nemzeti dohányboltok 
egységes felirattal és logóval 
vannak ellátva. Több olyan 
trafi k van, ahol lottóterminál 
is működik, és újságot, édes-
séget is árulnak. Az adóhivatal 
szigorúan ellenőrzi, hogy 18 
év alattiakat ne szolgáljanak ki 
cigarettával, sőt előírás, hogy 
kiskorú nem tartózkodhat a 
dohányboltban. 

A mintegy ötezer trafi k lis-
tája a nemzetidohány.hu hon-
lapon található meg.

Véget ért a türelmi idő

Ceglédi cím szerepel a cégjegyzékben a leen-
dő új magyar légitársaság székhelyeként. A 
Sólyom Hungarian Airways Kt. központja 
egy Bercsényi utcai családi házban van, a 
társaság neve olvasható a levélszekrényen.

A cég több mint tíz éve alakult Avic-
raft néven. A kft.-ben az államnak nincs 
tulajdonrésze – nyilatkozta a sajtónak a 
cég ügyvezetője. Az elképzelések szerint a 

társaság repülői piros-fehér-zöld színűek 
lennének. Kezdésként hat gépet lízingel-
nének. Sajtóhírek szerint ma írják alá az 
erről szóló szerződést. 

Már augusztustól szeretnék elindítani az 
európai és a közel-keleti járatokat, egy év 
múlva pedig már a tengerentúlra is repülni 
akarnak. A szaktárca és több újságcikk ko-
molytalannak nevezte az elképzelést.

Ceglédi a Sólyom Hungarian Airways

Alkotni vágyó felnőtteknek a FIAM táborokban
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Szulák Andrea jazz műsorral 
kedveskedik a zenerajongók-
nak, de francia sanzonest is 
lesz Dánszentmiklóson a nyár 
folyamán. A hetedik évadba 
lépett kastélykoncert sorozat 
egyre népszerűbb – ez a szer-
vezők tapasztalata, és egyre 
több a fiatal is a közönség 
soraiban.

A 14 éve alakult Dánszent-
miklósért Egyesület fontos 
célkitűzése, hogy különleges 
zenei élményt kínáljon a tér-
ségben élőknek, ezért hét éve 
minden nyáron a település 
magánkézben lévő kastélyaiba 
invitálják a közönséget. 

A gyönyörű környezetben 
olyan neves előadók léptek fel, 

mint Erdélyi Erzsébet, Wolf 
Kati, Magócs Ottó, Tokodi 
Ilona vagy Sárik Péter. 

A nézők gyakran távolabb-
ról érkeznek, Budapestről, 
vagy Szegedről – mondja a 
szervező. „Például gondolok 
Tokodi Ilonára, vagy Sárik 

Péterre, akiknek már vannak 
rajongóik, követőik, úgyhogy 
nagyon sokan jönnek távolról. 
Sokan érdeklődnek telefo-
non, hogy hogyan érhető el 
a település, és ez bizonyítja 
számunkra, hogy eddig isme-
retlen helyre tévednek, de ez 
nekünk nagyon nagy öröm, 
hogy így is részesei leszünk a 
falu életének” – tette hozzá a 
Dánszentmiklósért Egyesület 
elnöke, Fülöp Erika. 

A nyár folyamán még két 
koncert lesz Dánszentmikló-
son. Július 27-én, szombaton 
Szulák Andrea jazzműsorát 
hallhatja közönség, augusz-
tus 17-én francia sanzonestet 
tartanak, Myrtill előadásában. 
Ugyanezen az estén a Black 
Magic Band is zenél majd.

Most már csak a helyszínen 
lehet majd jegyet venni.  A 18 
év alattiaknak nem kell fi zetni. 
Nagyon örülnek a diákoknak, 
hiszen ők lesznek azok, akik 
továbbviszik a kultúrát – véli 
Fülöp Erika. 

A munkahelyek jegyvásár-
lással is támogatják a rendez-
vényt, ezeket elsősorban fi atal 
munkásaiknak, beosztottjaik-
nak adják.  

A szervezők remélik, egy-
re több vállalkozás követi a 
példát, és kulturális élményt 
ajándékoznak majd dolgo-
zóiknak.



Csökkenő gabonaárak, a be-
csülnél kisebb, de még így is 
megfelelő mennyiségű ter-
més, és közepes minőség jel-
lemzi az idei aratást – tudtuk 
meg a körzeti falugazdász 
iroda munkatárástól. Bíró 
György elmondta, idén időben 
kezdődött az aratás, és esők 
sem lassítják a betakarítást. 
Gondot az elhúzódó tél, majd 
a szárazság okozta, ami miatt 
gyengébb a búza minősége, 
most pedig a felvásárlási árak 
visszaesése okoz bosszúságot.

Jól halad a búza aratása. A 
száraz, meleg időjárás kedvez 
a munkának. A falugazdá-
szokhoz beérkezett adatok 
szerint a különböző táblákon 
és határrészekben igen eltérő 
a szemtermés.

Amíg sok helyen hektáron-
ként mindössze három tonnát 
arattak, volt olyan terület 
ahonnan hat tonnát takarí-
tottak be. A vártnál azonban 
így rosszabb a gabonatermés. 
Az ok a szélsőséges időjárás-
ban keresendő. Bíró György 
elmondta: ez valószínűleg 
a nagyon késői tavaszodás-
nak tudható be, illetve volt 

egy nagyon meleg időszak 
május júniusban, ami szin-
tén befolyásolhatta a termés 
mennyiségét és minőségét. 
„Úgyhogy gyöngébbek lettek 
az eredmények, mint amire 
számítottunk” – fogalmazott 
a falugazdász. 

A búza egyik fő értékmérője 
a sikértartalom. A beltartalmi 
értékeket jelentősen ronthat-
ja az is, ha az érett gabona 

megázik. Ilyen esetben csak 
takarmánynak használható 
fel a termés. A hét második 
felére jelzett esők miatt még 
nem, de tartós esőzés esetén 
a minőség további romlásával 
lehet számolni. A minőség is 
elmaradt attól, amit vártak a 
gazdák, nagyon sok a takar-

mányminőségű gabona, jóval 
több, mint amire számítottak, 
és sajnos ez párosul azzal is, 
hogy nagyon leesett a gabona 
ára több mint harmadával a 
tavalyi árakhoz képest, ami 
kicsit érzékenyen érinti a gaz-
dálkodókat – mondta Bíró 
György.  Az idei őszi búza ára 
48 ezer forint körül mozog 
tonnánként, a múlt évi 55 
ezerrel szemben. Ez körülbelül 

15-20 százalékos a csökkenést 
jelent, viszont az önköltség 
előreláthatólag 15 százalékkal 
emelkedik a műtrágya és a 
növényvédő szerek drágulása 
miatt, ugyanakkor az e-útdíj 
bevezetése és a földbérleti díjak 
emelkedése sem könnyített a 
termelők helyzetén.

Rendkívüli testületi ülés
A Ceglédi Városi Uszoda felújítása II. ütemének pályázata miatt 
a CVSE elnöksége kérte, hogy az önkormányzat a beruházás 
kapcsán korábban adott hétszáz millió forintos jelzálogjogot 
emelje meg 891 millió 420 ezer forintra. A grémium a kérésnek 
a július 9-ei rendkívüli ülésén, egyhangú szavazással hozott 
határozatban eleget tett.

Írta, fényképezte: kőhalmi 

Jazz-est, francia sanzonok a 
dánszentmiklósi kastélykoncerteken

Közepes minőségű a búzatermés
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Kilenc ápolási, gondozási 
intézmény részvételével ren-
deztek kulturális fesztivált 
Nagykőrösön. A Kőris otthon 
ugyan új fenntartót kapott, ál-
lami intézmény lett, de a régi 
hagyományt megtartották. 
16. alkalommal hívták közös 
ünnepre a térségi társintéz-
ményeket.

Tánccal, verssel, énekkel, 
sok színes színpadi produkci-
óval készültek a fellépők idén 
is arra a fesztiválra, amit most 
már több mint másfél évtizede 
tart meg a nagykőrösi Kőris 
otthon. 

A rendezvény védnöke a 
Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Pest Megyei 
Kirendeltségének igazgató-
ja, Horváth Péter volt. Az ő 
nevében a kirendeltség tit-
kárságvezetője köszöntötte 
a résztvevőket, elismeréssel 
szólva a minden évben meg-
tartott fesztiválról és arról a 
munkáról, aminek az ered-

ménye a közös ünnep lehet. 
„Én már második alkalommal 
vagyok itt és első alkalommal 
is nagyon örültünk, hogy ilyen 
szép rendezvényt szervezett 
meg igazgató asszony, öröm-
mel vesszük mindig az ilyen 
kezdeményezéseket, hiszen jó 
látni, hogy az intézményekben 
megjelenik ez a fesztivál, az 
ünnepség, az öröm. Mindez a 
hétköznapokat feldobja” – fo-
galmazott Gézci Tünde. 

Több esetben egyébként a 
fesztivál nem is maradt kapu-
kon belül, Nagykőrös szívesen 
fogadta a város programjai 
közé. 

Most azonban nemcsak 
a produkcióknak, a kiállí-
tott tárgyaknak örülhetnek a 
résztvevők, hanem a megújult 
és nemrégen felavatott ott-
honnak is. Az önkormányzati 
képviselő szerint „Nagykőrös 
város megújuló város. Ezt 
a megújulást most nagyon 
frissen láthatják azok a meg-

hívottak, akik a tavalyi év után 
most jöttek el és talán meg 
sem ismerték az épületet. 

Városunk ugyanis nagy 
fi gyelmet fordít arra, hogy 
értékeinket, szépségeinket 
megtartsuk” – mondta Sza-
bóné Irházi Zsuzsanna.

Így a nagykőrösi önkor-
mányzat, a fenntartó, és a 
támogatók segítségével meg-
újulhatott a Kőris otthon. A 
fesztiválsorozat egyébként 
annak idején Lakó-Hozzátar-
tozó Találkozó néven indult, 
hisz azt szerették volna, hogy 
az intézmény életébe minél 
többen belássanak és minél 
többekkel együtt tudjanak 
ünnepelni. 

Volt olyan év, hogy kevesen 
jelentkeztek, de idén nem. 
Az intézmény igazgatója el-
mondta: a rendezvényre idén 
nyolc társintézmény érkezett, 
és majdnem mindenki hozott 
előadást is. „Azt gondolom, 
megérett a helyzet arra, hogy 

a városba is kivigyük és két 
napra osszuk a rendezvényün-
ket, hogy tovább tartson ez 
az ünnep. Mert ez egy közös 
ünnep” – fogalmazott Gomb-
kötő Borbála.

A színpadi programok, já-
tékok mellett a lakók által 
készített kézműves tárgyból, 
rajzokból, festményekből, 
textilalkotásokból kiállítás 
is nyílt.

Huszonnégyórás orvosi felügyelettel, és ho-
telszintű szolgáltatással működik a Toldy 
Ferenc Kórház ápolási osztálya. A tapasztalat 
szerint a nyári hónapokban teljesen kihasznált 
a részleg, a családok ugyanis a vakáció ide-
jén is jó körülmények között, biztonságban 
szeretnék tudni hozzátartozóikat. Az ápolási 
osztályra való felvétel akár egy nap alatt is 
elintézhető.

Folyamatosan kihasznált volt az 53 fős 
ápolási részleg, ezért döntött a kórház még 
évekkel ezelőtt a bővítés mellett. Átalakították 
a már nem üzemelő baleseti sebészet intenzív 
részlegét, így jött létre a 22 ágyas új egység. A 
kórház ügyvezetője elmondta: előjegyzés alap-
ján vagy a más kórházi osztályról kerülhetnek 
ide a betegek, vagy pedig otthonról a körzeti 
orvos beutalójával azok, akik akkut orvosi el-
látásra nem, csak ápolásra szorulnak. Ám ha 
szükség van rá, az orvosi ellátást biztosítják, 
hiszen itt is működik az orvosi ügyelet – tá-
jékoztatott Pusztai Dezső. 

Gyönyörű környezet, vadonatúj bútorok 
szolgálják a betegek kényelmét. A 2-3 és 4 

ágyas szobák mindegyikében van fürdőszoba, 
könnyen hozzáférhető kapaszkodókkal. A ho-
telszintű szolgáltatáshoz tartozik a napi ötszöri 
étkezés, az orvos és ápoló állandó felügyelete 
mellett pedig szociális munkás külön foglal-
kozásokat, felolvasást is tart a betegeknek. 
Az OEP által fi nanszírozott, 53 ágyas ápolási 
osztály, és a 22 ágyas, térítési díj ellenében 
igénybevehető részleg szinte az év minden 
hónapjában kihasznált. 

„Tavalyi évben volt 1-2 hónapunk amikor 
volt 4-5 üres ágyunk, most egy-kettő ha van. 
A másik része pedig százszalékosan kihasznált, 
tehát úgy tudunk felvenni, ha valakit haza-
visznek vagy eltávozik, máskülönben ott nincs 
helyünk” – mondta el a kórház ügyvezetője. 

Az osztályra való felvétel akár egy nap alatt 
elintézhető – mondta a főorvos. A nyári szabad-
ságolások idején egyébként megnő az ápolási 
szolgáltatás iránti igény, hiszen a tapasztalat 
szerint a családok szeretnék biztonságban, 
felügyelet mellett tudni szeretteiket a vaká-
ció idején is.



Kőris Fesztivál Nagykőrösön

  Adósságátvállalás

Pest megye 
jól járt

A Pest megyei települé-
sek jutottak a legnagyobb 
mértékű pénzügyi segít-
séghez, több mint 68 mil-
liárd forinthoz az adósság 
átvállalásnak köszönhe-
tően – derül ki a Belügy-
minisztérium által a HVG 
megkeresésére kiadott lis-
tából. A felsorolásban azok 
az 5000-nél több lakosú 
települések szerepelnek, 
amelyek érintettek az idei 
önkormányzati adósság-
konszolidációban.

1 milliárd forintot meg-
haladó adóssága a megye 
29 településének volt. A 
térségből három város tar-
tozott ezek közé: Nagy-
kőrös, Abony és Cegléd. 
Cegléd 5,4 milliárdos adós-
ságából – mint arról ko-
rábban beszámoltunk – 70 
százalékot vállalt át az ál-
lam, így 3,8 milliárd forint 
visszafi zetésétől mentesül 
az önkormányzat. A kör-
nyéken a negyedik érintett 
város Albertirsa.

A megyéből Érd halmoz-
ta fel a legnagyobb adóssá-
got, 11 és fél milliárdot, de 
ötmilliárdnál több hitele 
volt Budaörsnek, Gödöl-
lőnek, Szentendrének, és 
Veresegyháznak. Az 5000 fő 
alatti települések adósságát 
az állam tavaly fi zette ki. 

Nyaralás alatt segíthet a kórház 
ápolási osztálya
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Veszélyes fák 
a Sportcsarnok udvarán

Ki kell vágni a sportcsarnok belső kertjében található 
platánokat, mert veszélyesek – adta hírül a cegledisport.
hu internetes portál.

A ma megjelent cikk szerint a letörő ágak olyan nagy 
károkat okoztak az épületben, hogy a biztosító nem köt 
szerződést, ha a fák megmaradnak. Nem egyszerű feladat 
elé állították az illetékeseket. A három fát ugyanis gépek-
kel nem lehet megközelíteni, és kívülről sem lehet daru-
val kiemelni, mert ahhoz a fél Gubody parkot át kellene 
építeni, ezért alpinisták fogják áganként kivágni az óriás 
fákat – számolt be a cegledisport.hu

A mezei tücsök (Gryllus cam-
pestris) az egyenesszárnyú 
rovarok faja, amelyetLa Fon-
taine is megénekelt. Nyugat-, 
Közép- és Dél-Európában, 
valamint Észak-Afrikában és 
Nyugat-Ázsiában egyaránt él, 
nálunk is gyakori. Napsütötte 
legelők, rétek, füves domb-
oldalak, vasúti töltések és 
más száraz élőhelyek gyakori 
lakója. Magyarországon 11 
tücsökfaj él: a mezei, a han-
gyás, fekete, homlokjegyes, a 
bordeauxi, a házi, a mocsári. 
A pirregő, az erdei, a kis és a 
lótücsök.

A mezei tücsök hossza 20-
26 mm hosszú, rágó száj-
szerve ásásra és táplálkozásra 
egyaránt alkalmas. Szárnyai 
redukálódtak, alkalmatlanok 
repülésre alkalmatlanok; a 
hátsó szárnyak kicsik. A zö-
mök, fényes fekete testéről és 
jókora, sisakszerű fejéről lehet 

könnyen felismerni; csápjai 
hosszúak és vékonyak. Jellem-
ző még a mezei tücsökre, hogy 
a hátulsó comb alsó fele piros 
színe. A hátsó lábak igen erős, 

izomzatuk erős, ásáskor és 
ugráskor támasztékul szolgál-
nak. A hallószerve nem a fejen, 
hanem az elülső lábszáron 

található. A tücsök behajlítja 
lábát, s egy hangforrással 
összehangolja és megállapítja 
a hang irányát. A tücskök a 
ciripelő hangot, tudományos 
nevén sztriduláció, ezt a szár-
nyaik összedörzsölésével érik 
el. Az úgynevezett ciripelő ér 
a szárnyon fi gyelhető meg, és 

ezek összedörzsölése adja a 
jellegzetes hangot. Az egyik 
szárny tetejét dörzsölik a má-
sik szárny aljához. A költőket 
legalább annyira ihlette, mint 
a kabócáké.

A hím közismert hangos 
énekét május-június hó kö-
zött, többnyire a maga vájta 
földibe vájt lyuk előtt hallatja; 
elülső szárnyainak összedör-
zsölésével ciripel. Éneküket 
általában június végéig hall-
juk, de akár még augusztus-
ban is hallhatóak. A mezei 
tücsök főként éjszaka aktív, 
növényi anyagokkal táplál-
kozik, de kisebb rovarokat is 
fogyaszt. Kifejlett rovarként 
3-4 hónapig él.

Az állatok lárva alakban 
telelnek át, kora nyári idő-
szakban ivaréretté válnak. A 
párzási időszak Közép-Euró-

pában májustól júliusig tart. 
A nőstények petéiket egyen-
ként a talajba rakják,ezek 
száma akár 200 pete is lehet. 
A petéből 3-4 hét alatt alakul 
ki a lárva, növényekkel táp-
lálkozik, és a tél beállta előtt 
7-8-szor vedlik. Mielőtt ta-
vasszal eléri az ivarérettséget, 
még kétszer vedlik. Többnyire 
magányosan élnek. Testük 
általában megnyúlt, a fejük 
vagy gömbölyű vagy félgömb, 
tojásdad vagy lapított szív-
formájú. Szájrészeik rágásra 
alakultak. Csápjaik rendesen 
a szemek között helyezked-
nek el, fonalasak s több ízből 
állnak. Potrohuk tíz gyűrűs. 

Szárnyfedőjük rövid, víz-
szintesen fekvő, míg hátulsó 
szárnyaik sokkal nagyobbak. 
Mellső két pár lábuk rövidebb, 
mint a hátulsó. Földi lyukak-
ban laknak, növényi és állati 
anyagokkal táplálkoznak, s 
többnyire kártékonyak. Na-
gyobbára száraz, ritkán ned-
ves talajon vagy növények 
lombjain élő állatok, melyek 
tapasztott vagy kaparva vájt 
üregeket és alagutakat ké-
szítenek. Mellső szárnyuk 
kiváló hangszer, amelyek se-
gítségével a tücsök csicsereg, 
pricskol, csüröl, cirpel, trécsel 
vagy hegedül. 

E célból a hím szárnyain 
az erek kiállnak és lehet-
nek egyenlő vagy különböző 
szerkezetűek. A kiálló ereket 
reszelő, ívecskék egymáshoz 
dörzsöléséből származik a 
tücsökhang. Pungur írta meg 
A magyarországi tücsökfélék 
természetrajza c. alapvető 
munkájában, a rét zenéjével 
– nagy alapossággal – Herman 
Ottó is foglalkozott 1891-ben.

ESDÉ

  Egy kép – két szerző 

Mezei tücsök

„Vetkezkedő” (vedlő) tücsök (fotó: Szabó Sándor)

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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Nyáron gyakoribbak a kiemelten költsé-
ges egészségügyi ellátással járó balesetek, 
mégis sokkal kevesebb utazó gondol az 
utasbiztosításra, mint a téli hónapokban. 
Pedig egy most elkészült statisztika sze-
rint egy búvárbaleset tízmillió forintba 
is kerülhet, de a tengerentúlon akár egy 
vakbélműtét ára is elérheti a 35 millió 
forintot. A biztosítás pedig csak néhány 
ezer forintos költséget jelent.

Hova, mivel utazunk és milyen prog-
ramokra készülünk. Tulajdonképpen 
ezek a legfontosabb információk, ami-
kor utasbiztosítást kell kötni. Más a 
biztosítás, ha Európán kívülre utazik 
valaki, és más akkor is, ha mondjuk nem 
autóval, hanem repülővel, vagy hajóval 
megy. Ha pedig valaki a vízisportokat 
is ki szeretné próbálni, érdemes arra is 
kitérnie a biztosításnak. A szakemberek 

azt mondják, ezen nem szabad spórolni. 
Hisz ha valóban valami gond van, bizo-
nyos országokban borsos árat kell fi zetni 
megfelelő biztosítás hiányában. 

Egy tengerparti nyaralás biztosításának 
reális költsége naponta 5-600 Ft, ha meg-
felelő ellátást szeretnénk kapni – mond-
ta Horváth Krisztián, a Háttér Bróker 
Kft. képviselője. Egyes országokban az 
egészségügyi ellátások horribilis árúak is 
lehetnek. Franciaországban vagy Izrael-
ben nem ugyanazok a kórházi költségek 
sérülés esetén – mondta el a szakember.

Ezért nagyon fi gyelni kell arra, mi-
lyen limit tartozik az utasbiztosításhoz. 
Akár 15, 50 vagy 100 millió is lehet az 
a keret, ameddig a biztosítás fedezi az 
egészségügyi költségeket. A gondtalan 
nyaralást pedig az sem ronthatja el, 
hogy mondjuk az utazó nem találja a 

kötvényét, vagy nincs kéznél. Horváth 
Krisztián elmondta: Általában az utas-
biztosításoknál online a nyilvántartás.

„Tehát ez azt jelenti, hogy ha kötök egy 
biztosítást, az a biztosítóknál megjelenik 
a számítógépes rendszerben kötvény-
számmal együtt megtalálható és mi 
például az ügyfeleinknek szoktunk adni 
egy kis kártyát, amit akár a pénztárcában 
tartva mindig kéznél lesz a kötvényszám, 
telefonszám. Nem kell emiatt aggódni, 
lehet élvezni a nyaralást gondtalanul” – 
fogalmazott a szakember. 

Természetesen az utazók az Európai 
Egészségbiztosítási Kártyát is használ-
hatják, ám mint ahogy arra a minap a 
Magyar Biztosítók Szövetsége felhívta a 
fi gyelmet, egyes országokban nem zök-
kenőmentes a kártya használata.



2013. július 9-én a ceglédi 
Kossuth Lajos Gimnázium és 
a Cegléd Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség együttműködési 
megállapodást írt alá az iskolai 
közösségi szolgálat közös le-
bonyolításáról. A kirendeltség 
részéről Tóth László tűzoltó 
őrnagy, a kirendeltség-vezető 
volt jelen, az gimnáziumot 
Volter Etelka, igazgató-he-
lyettes képviselte. 

2016. január 1-je után az 
érettségi vizsgára való jelent-
kezés előfeltétele lesz, hogy 
minden diák 50 óra közösségi 
szolgálatot végezzen közép-
iskolai tanulmányai során, 
melynek célja fejleszteni a 
tanulók kritikus gondolkodá-
sát, érzelmi intelligenciáját, 
önbizalmát, felelősségválla-
lását, állampolgári elköte-
lezettségét, felelős döntés-
hozatalát, vezetői készségét, 
szociális érzékenységét, tár-
sadalmi felelősségvállalását, 
kommunikációs készségét, 
együttműködését, empátiáját, 
konfliktuskezelését, prob-
lémamegoldását. A 20/2012 
(VIII. 31.) EMMI rendeletben 
meghatározottak alapján a 

közösségi szolgálat keretei 
között egészségügyi, szociá-
lis és jótékonysági, oktatási, 
kulturális és közösségi, kör-
nyezet- és természetvédelemi, 
katasztrófavédelmi, óvodás 
korú, sajátos nevelési igényű 
gyermekekkel, tanulókkal, 
az idős emberekkel közös 
sport- és szabadidős területén 
folytatható tevékenység. 

A közösségi szolgálat telje-
sítése a 2012/2013. tanévben 
megkezdődött, többek között 
a hivatásos katasztrófavédelmi 
szervezetnél is. A katasztrófa-
védelem lehetőséget biztosít a 
9-11. évfolyamos korcsoport 

részére a katasztrófavédelem 
feladatrendszerének és kül-
detésének megismerésére, 
a biztonság, a katasztrófák 
megelőzése és a katasztró-
fák elleni védekezés mellet-
ti elkötelezettség, illetőleg 
felelősségérzet kialakítására.

Hosszú távon megvalósí-
tandó cél, hogy a közösségi 
szolgálat jogszabályban meg-

határozott kötelező óraszámát 
(50 óra) a katasztrófavédelem-
nél önként teljesítő tanulók a 
polgári védelmi kötelezettség 
intézményére felkészülve fele-
lős állampolgárként vegyenek 
részt a katasztrófák elleni 

védekezésben, a katasztrófa-
védelem nemzeti ügyként 
történő kezelésében.

A tanuló ifjúság közösségi 
szolgálatteljesítésének kataszt-
rófavédelmi megszervezéséről 
szóló 21/2012. BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság főigazgatójának utasítása 
alapján, továbbá a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC törvényben és a Nemzeti 
alaptanterv kiadásáról, be-
vezetéséről és alkalmazásáról 
szóló 110/2012. (VI. 04.) Kor-
mányrendeletben foglaltaknak 
megfelelően az iskola és a 
kirendeltség megállapodott, 
abban hogy az érintett tanu-
lók a törvényben előírt 50 órás 
kötelezettségük egy részét a 
Ceglédi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségen teljesítik. A 
Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgató-
ja, 2012. októbertől, minden 
hónap utolsó 5 munkanapját 
jelölte ki közösségi szolgálat 
teljesítésére, melyet 2013. év 
szeptembertől kezdenek meg a 
gimnázium diákjai, akik ezáltal 
honvédelmi, katasztrófavé-
delmi, polgári védelmi, ipar-
biztonsági alapismeretekkel 
is bővíthetik tudásukat.

Cegléd Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség

Több milliós kórházi költséget is megelőzhetünk utasbiztosítással

Közösségi Szolgálat 
a Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltségen
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A ceglédi városháza megkopott, múlt 
század eleji horganylemezből készült 
tetőszerkezetét vízhatlanná tévő helybéli 
Bee Fleck Kft. nevű cég munkatársai jú-
lius 9-én vízzáróvá tették a Szent György 
tér oroszlános szökőkútja medencéjének 
repedéseit. Mire a lap megjelenik, már 
minden bizonnyal vígan köpik a vizet 
városunk címerállatai a Szent György 
téren.

– Milyen technológiával szüntették 
meg a jelentős mértékű vízszivárgást 
a szökőkút medencéjéből? – kérdem 
egy kis szusszanásnyi, ragasztókeverő 
pihenőben Bogdanov Csabától, a cég 
speciális bevonat-technikai üzletágának 
szakreferensétől.

– A felület gondos letisztítása után 
kitöltjük a hézagokat magas szakítószi-
lárdságú, úgynevezett „polyurea bázisú” 
anyaggal, amely képes a saját keresztmet-
szetének akár a háromszázszorosára nyúl-
ni. A következő fázisban két milliméter 

vastag hordunk fel a medence aljára és 
oldalfalára 70°C fokos hőmérsékleten, 
ami a két anyag a találkozását követően 
tíz másodpercen belül elkészül. Ez a 
toldásmentes bevonat nem más, mint egy 
új belső bélés a medencében. A munkát 
festéssel zárjuk s ennek köszönhetően, 
világoskék színben pompázik majd a 
medence. Holnap reggel megnyithatják 
a csapot a szökőkútnál – mondta Bog-
danov Csaba.

****
De jó lenne, ha a mostani munkálatokat 

megrendelő Várvag Kft. mielőbb kapna 
egy kis pénzt az önkormányzattól azért, 
hogy a Naptól lebarnulni képtelen, erősen 
kopott bronzvörös oroszlánhátak ismét 
a régi fényükben ragyogjanak!

****
Czesznák Tamást, a VÁRVAG Kft. ügy-

vezető igazgatóját is megkérdeztem, 
mi a véleménye az oroszlánok bundájá-
nak felfrissítéséről, néhány kilogramm 

bronzszínű festékkel. A következő választ 
kaptam.

– Az ötlet remek, de sajnos kivitelez-
hetetlen. Ugyanis az évtizedekkel ezelőtt 
ugyanattól a művésztől drága pénzen 
megrendelt égetett agyag szobrok nem 
bírják a szabadtéri éghajlatváltozást. A ki-
vitelező alaposan becsapta a megrendelőt. 

A Turini százas küldöttség emlék-
oszlopa a Református Nagytemplom 
kertjének sarkában, lassan de biztosan 
romokban áll. A Gubody kert szintén ha-
sonló matériából készített szökőkút díszei 
repedeznek, porladnak, fakulnak. A Zöld 
házak oszlopaira kirakott, egykor kedves 
cégérek, például az ágon ülő papagájpár, 
vagy a falból habzó korsó sört kínáló férfi  
már csak a korabeli fényképeken láthatók. 
A Szent György téri oroszlános szökőkút 
agyagszobrainak az alapanyagába kevert 
festéke a művel együtt vészesen kopik. 
Ezek a köztéri szobrok, díszek egyre 
nagyobb terhet jelentenek nekünk a gya-
korlatilag javíthatatlan mivoltuk okán.

kőhalmi

Újra vízköpők az oroszlánok

Erdőfutás és bátorságpróba 
a Putrisarki erdőben

Második alkalommal rendeznek erdőfutást, és hato-
dik alkalommal bátorságpróbát Csemőben a hétvé-
gén. A Községi könyvtár és közösségi színtér négy 
korcsoportban várja a jelentkezőket szombaton a 
volt Közgép vadászháznál.

Fiatalokat és régebb óta fi atalokat várnak szom-
baton a Putrisarki erdőbe a 17 órakor kezdődő ver-
senyre. Tavaly a falu 60. születésnapja alkalmából is 
rendeztek hasonlót, most pedig úgy gondolták, le-
gyen folytatása és hagyománya a megmérettetésnek. 

Vas Tiborné szervező elmondta: tanultak a tavalyi 
rendezvényből, és jótanácsokat is kaptak. Tavaly két 
korcsoportban indították a versenyzőket, vagyis volt 
ifjúsági és felnőtt kategória. Majd jöttek a visszajel-
zések, hogy az óvodások és a kisiskolások is szívesen 
futnának, így idén már négy korcsoportban zajlik a 
megmérettetés. Az óvodások egy kilométert, a 6 és 
12 év közöttiek 2 km-t futnak majd, a 13 és 18 év 
közöttiek 4 és fél, a 18 év felettiek pedig 9 km-en bi-
zonyíthatják ügyességüket és kitartásukat. Este nyolc 
órától pedig egy bátorságpróbát indítanak. Vagyis 
sötétedés után egy kijelölt útvonalon kell teljesíteni 
a feladatokat. Az idő is számít, és természetesen az is, 
hogy a feladatokat hogyan oldották meg a csapatok.
Természetesen nyeremények is lesznek. A futóver-
senyen érmeket, okleveleket lehet nyerni, itt pedig 
könyvjutalom lesz – közölte Vas Tiborné. Nevezni a 
helyszínen, vagyis a Putrisarki erdőben, a volt Köz-
gép vadászházban lehet. A szervezők már 15 órától 
ott lesznek és várják a nevezőket és jelentkezőket.
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Éjfélre elcsendesednek a 
kórtermek, a Ceglédi Toldy 
Ferenc Kórház egyes bel-
gyógyászati osztályának 
kórtermeiben. Mély, nehéz 
szuszogás, olykor egy-egy 
fájdalmas nyögés hallik csak 
az éjszakában.

A szobaajtók nyitottak a 
folyosóra, hogy az apró sár-
gafényű lámpa mellett jegy-
zetelő Erika nővér maghallja 
a legkisebb zajt is. A 412-es 
szobában Jani bácsi álmában 
hangos szóval hívja Gyula fi át: 
„Keljünk föl, induljunk már!” 
Anyát is szólongatja, talán a 
reggeli kávéért, aki persze 
nem jön. Aztán a járni képte-
len, kétoldali tüdőgyulladásos 
nagyapó fuldokló szörcsögés-
be kezd. Pillanatok alatt az 
ágya mellett az ápoló a nővér-
rel, motoros szívókészülékkel 
a kézben. Egy órára az öregúr 
kitisztított légcsővel elpilled.

A hajdani orosz laktanyára 
néző negyedik emeleti abla-
kokból lassan tünedeznek a 
csillagok. Ötkor kedves mo-
sollyal az arcán sípolós lázmé-
rőt oszt a fehér ruhás éjszakás 
nővér. Sándor zihál, nyomja 
az oxigént az orrába. Egy haj-
nali madár már zuhanyozni 
indul. Nemsokára megjelenik 
az üde, jókedvű váltás, akik 
minden betegről néhánymon-

datos tájékoztatást kapnak 
szobánként, egyeskétől hatos-
káig. A szemeteseket ekkorra 
mind kicserélték. A folyosón 
pillanatok alatt szétrebben a 
barátságos tekintetével már 
fél gyógyulást vivő lány- és 
asszonycsapat. Mint mindig 

ma is húzzák a frissen mosott, 
ropogósra vasalt ágyneműt s 
lemosdatják az ágyhoz köt-
ötteket. Megállítom az egyik 
nővért, Anitát.

– Miként tud ennyi súlyos 
beteg között naponta szeretet 
osztani, marék szám?

– Ezt biztos, hogy a gén-
jeimben hordom. Itt kezdtem 
huszonhárom éve a pályámat 
az osztályon. Ebben a hívatás-
ban soha nem lehet kifogyni 
a szeretetből. Azért, hogy 
még többet tudjak segíteni a 
betegeken, most is tanulok. 
Diplomás ápolónak készülök a 
Szent István Egyetemen, ahol 
most fejeztem be a második 
évemet.

****
GYÓGYÍTÓ NAGYÜZEM

Nemsokára szobáról szobára 
járó nővérek sorolják, hogy 
kire mi vár ma gyomortük-
rözéstől a CT vizsgálaton át 
a műtétig. Eközben surran a 
folyosón egy emeletes, tálcás 
kocsi a reggelivel. Az koppon 
marad, akinek a feje fölött vö-

rös táblán fi gyelmeztető felirat 
áll: „Nem ehet, nem ihat!”. 
Józsi éjszakai lámpáján, kék 
alapon az olvasható: „Csak 
folyadékot fogyaszthat!”, hol-
nap vastagbéltükrözés vár rá. 
A tálakra, betegségtől függően 
többféle ételt készítettek. Akad 
aki fi ntorog, akad aki örven-
dezik a lágy kenyérnek, a 
túrónak, a sajtkrémnek, vagy 
a sonkának. A bögrékbe tej, 
vagy igazi hamisítatlan kór-
házi, enyhén tea-ízű forró 
barna folyadék kerül. Közben 
a folyosón felállított mini la-
boratóriumnál sorakoznak a 
vérvételre kijelöltek. Még el 
sem tűnnek az utolsó falatok a 
tálcákról, mindenki megkapja 
desszertként a kék, piros, bar-
na kapszuláját, vagy drapp, 
sárga, rózsaszínű és fehér 
bogyóit. A nehezen nyelőknek 

gondos kezek famozsárban ap-
róra porítják a tablettákat. A 
rászorulókat pedig megetetik. 

Pörög a reggeli gyógyító 
nagyüzem. Mindenkinek vér-
nyomást mérnek, akad akit 
mérlegre állítanak. A járni 
nem tudókat karszékbe ül-
tetetik, s akit kell, azt le-
mosdatják, tisztába teszik. 
Pali óvatosan tolószékre, vagy 
gurulós hordágyra helyezi 
a vizsgálatra, vagy műtétre 

váró, kórlapokkal felszerelt 
betegeket és sorra gördíti 
őket a ragyogóra felmosott 
pádimenten.

****
ORVOSOK, ÁPOLÓK ÉS 

BETEGEK
Dr. Nemes János osztályos 
orvos két nővér kíséretében 
kisvizitet tart. A betegek 
gondját-baját türelmesen 
meghallgatja és kinek-kinek 
elmondja, a friss vizsgálatok 
eredményeit majd közli, hogy 
a Semmelweis nappal egybe-
kötött hosszú hétvégére ki 
kaphat néhány nap eltávozást, 
nyomós indok esetén. 

A sorban visszaérkezőket, de 
a többieket is rövid délelőtti 
álomba röpíti a betegség és a 
sok gyógyszer, egészen a dr. 
Szepessy Gábor osztályvezető 
főorvos által tartott nagy-
vizitig. Az egyenes tartású, 
ruganyos léptű, s az emberek 
szemébe nézve empátiát és 
gyógyításba vetett hitet su-
gárzó főorvos mindenkivel 
elbeszélget, mindenkinek 
tanácsot ad s még mond né-

hány bátorító szót is az éppen 
műtétre induló kocsira fekvő 
Istvánnak.

Amikor végzett az osztály-
vezető, felkeresem egy kér-
déssel.

– A múlt évben mennyi be-
teg fordult meg az osztályon, 
elegendő e az orvos személy-
zet, milyen a műszerezettség 
és a gyógyszerellátás?

– Az előző évben 3300 be-
teget bocsátottunk el a meg-

  Vízszintesből a világ egészen más…

A szeretet fél gyógyulás
MOSOLY ÉS ZIHÁLÁS
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felelő kezelések után az osz-
tályunkról. Évek óta tartósan, 
velem együtt nyolc orvos 
dolgozik itt, akik közül négyen 
szakorvosok és négy fő rezi-
dens orvos. A szakdolgozók 
száma 24, s még ide tartozik 
öt fő kisegítő is. Az orvosi lét-
számot szinte folyamatosan 

csökkenti a ráépített szak-
képesítések megszerzéséhez 
szükséges távollétek ideje s 
a rezidensek többhónapos – 
egyéb intézetekben szükséges 
– előírt szakmai gyakorlata. Ez 
a létszám bizony lehetne több 

is, de szomorú vigasz, hogy 
más kórházakban is ilyen, 
vagy ennél rosszabb a létszám-
helyzet. Rengeteget javultunk 
az utóbbi évtizedben műsze-
rezettség tekintetében. Töb-
bek között rendelkezünk CT 
laboratóriummal, videó-en-
doszkópiával, emellett van 

differenciált labortechnikánk 
is. Megtiltjuk az otthonról 
hozott gyógyszereket, nálunk 
minden beteg kizárólag az 
általunk szükségesnek tar-
tott gyógyszert szedheti, amit 
mindenki számára mi bizto-

sítunk. Az otthonra rendelt 
gyógyszerek kiválasztásánál 
bizony tekintettel kell len-
nünk az egyes betegek anyagi 
tehervállaló képességére.

A csupaszív, s legnehezebb 
helyzetekben is kedvesen mo-
solygó ápolók és ápolónők 
vezetőjével, Magyarné Julika 
főnővérrel is váltunk néhány 
szót.

– Mindig két tucat ápoló 
és ápolónő dolgozik nappal 
az osztályon, vagy ez csak 
valami különleges alkalom? 

– Ilyen sokan sajnos csak a 
tanév végén vagyunk, amikor 
az egészségügyi iskolák szak-
mai összefüggő gyakorlatra 
küldik két hétre hozzánk is a 
tanulóikat. A normál menet-
ben, hétköznapokban a 12 
órás nappali műszakban hat 
ápoló és két kisegítő dolgo-
zik közvetlenül a betegágyak 
mellett. A munkánkat erősíti a 
gazdasági, valamit a gyógysze-
res nővér. Az éjszakai tizenkét 
órában két ápolónő és egy 
kisegítő áll szolgálatban az 
ügyeletes orvos és a betegek 
segítségére.

****
POLITIZÁLÓ 

FÜLTULAJDONOSOK
A nagyvizit utánra, még a 
kákabelűeknek is korog a 
gyomra. A jó sok csipkés szélű 
tésztácskával dúsított leves-
ben krumpli-, karalábé- és 

sárgarépakockák virítanak. 
A hideg petrezselymes burgo-
nyához fi nom, párolt tengeri 
hal és valamilyen fehérszínű 
mártás dukál. A jó éttermek-
ben is bárhol feltálalható ízle-
tes husit mindenki maradék-
talanul megeszi, de a többi 
étket is jóízűen elfogyasztják 
legtöbben. Természetesen 
gyógyszerkörettel.  Tizenket-
tőkor azután kitör az általános 
délutáni szunyálás.

Négyre már az asztalokon a 
vacsora: kalács, müzli, felvá-
gott, margarin, fehér kenyér, 
gyógyszer, s kiöntve a tea.  A 
mozgásképteleneket tisztába 
teszi Marcsika, a jókedvével 
is gyógyítani tudó éjszakás 
nővér. Fél hétkor ismét dr. 
Nemes János tart mindenkit 
megnyugtató szavakkal esti 
vizitet. Egy kupac kórház-
lakó heves kommentárok 
közepette fi gyeli a híradót, jó 
hangosan, ugyanis a politizáló 
fültulajdonosok átlagéletkora 
közel lehet a hetvenhez. A 
Bajnokok Ligája első elő-
döntőjét játszó Bayer Mün-
chen-Barcelona labdarúgó 
mérkőzést már csak ketten 
nézik végig. 

A bel osztály éjfélre elcsen-
desedik. Senki sem veszi észre 
a fekete angyal szárnyának 
suhanását, Jani bácsi elment.

Írta, fényképezte: 
Kőhalmi Dezső

Megszűnik az úgynevezett locsolási 
kedvezmény, mégis kisebb összegről 
szólnak majd az Ökovíz számlái. A jú-
lius elseje utáni számlázási időszakban 
ugyanis már megjelenik a 10 százalékos 
rezsicsökkentés. Az Ökovíz Kft. közle-
ményében arra hívja fel a fi gyelmet, 
érdemes mellékmérőt felszereltetni, ha 
valaki sokat locsol a kertjében.

Egy idei törvény értelmében szűnik 
meg az a kedvezmény, ami alapján 
adható volt a 10 százalékos locsolási 
kedvezmény. A 10 százalékos enged-
mény alapja a vízfogyasztás volt, és a 
csatorna, valamint környezetterhelési 
sorban jelentkezett a  számlán. Az 

Ökovíz Kft. közleményében arra hívja 
fel a fi gyelmet, hogy ha a locsolásra el-
használt vízmennyiség több köbméterre 
tehető, célszerű locsolási mellékmérőt 
beszereltetni. Ezzel mérhető a locso-
lásra elhasznált vízmennyiség, amely 
után nem kell csatornahasználati díjat 
fi zetni.

A locsolási célú mellékvízmérőt 
vízvezeték szerelővel kell beépíttetni, 
melynek költségéről a vízvezeték szerelő 
tud tájékoztatást adni. A mérő felsze-
relését követően két példányban Igény 
bejelentő nyomtatványt kell kitölteni, 
ami az okoviz.hu honlapról a nyomtat-
ványok menüpontból letölthető, vagy 

személyesen is kérhető a Szolnoki út 6. 
szám alatti ügyfélszolgálati irodában. Az 
igénybejelentő nyomtatványokat egy – a 
beépítés körülményeire vonatkozó – 
vázlatrajzzal együtt az ügyfélszolgálati 
irodában a műszaki ügyintézőnél kell 
leadni, és a locsolási mellékmérő át-
vételi díját, ami 2032 Ft készpénzben 
kell befi zetni.

Az Ökovíz ügyfeleinek számláján 
azonban hamarosan már a szokottnál 
kisebb összeg jelenik meg, hiszen a jú-
lius 1-jét követő elszámolási időszakra 
vonatkozóan alkalmazzák díjaikban a 
10 százalékos rezsicsökkentést.



Locsolási kedvezmény helyett rezsicsökkentés
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A testület szerteágazó mun-
kájáról a Török Csaba rendőr 
alezredes által vezetett Ceglédi 
Rendőrkapitányságon keresz-
tül, az egyes szervezeti egysé-
gek bemutatásával kívánunk 
képet adni olvasóink számára. 

A kapitányság illetékességi 
területéhez három város –
Cegléd, Abony és Nagykőrös 
–, valamint a környezetükben 
lévő kilenc község tartozik, 
mintegy százezer főnyi la-
kossággal. 

Bori Zoltán rendőr százados 
2012. december 15-e óta látja 
el a Közrendvédelmi Osztály 
vezetői feladatait. Elsőként 
vele beszélgettünk, s a veze-
tése alatt álló osztály mun-
kájáról, valamint a terveikről 
faggattuk. 

Bevezetésként szükséges 
ismertetni, hogy az osztály, 
három alosztályra tagozó-
dik. A Járőr- és Őrszolgálati 
Alosztály rendőreivel nap, 
mint nap találkozhatnak a 
polgárok. A Körzeti Megbí-
zotti Alosztályon dolgozók 
többsége Cegléden dolgozik, 
továbbá két körzeti megbízott 
szolgál Csemő Zöldhalom-

ban. A Fogda és Kísérőőri 
Alosztály rendőreivel azok 
találkozhatnak először, akik 
törvénybe ütközve, illegális 
utakon járva élik az életüket. 
A Ceglédi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztályának 

közvetlen irányítása alá tarto-
zik a Jászkarajenői Rendőrőrs, 
amelyhez a törteli, a jászkara-
jenői és kőröstetétleni terüle-
tek felügyelete tartozik. Ezen 
kívül az osztályhoz tartozik 
a Szabálysértési Előkészítő 
Csoport, akik a szabálysér-
tési értékhatár felső határát, 
azaz ötvenezer forintot meg 
nem haladó vagyon elleni 

cselekményekkel foglalkoz-
nak, továbbá ők vizsgálják az 
elzárással sújtandó szabály-
sértéseket is, például az el-
tiltás tartama alatti vezetést. 
A Ceglédi Rendőrkapitány-
sághoz tartozó Abonyban és 
Albertirsán lévő rendőrőrsök 
közrendvédelmi területének 
irányítása is az osztályveze-
tő feladata, aki felelősséggel 
tartozik a kapitányság teljes 
illetékességi területén a köz-
rendvédelmi feladatok szak-
maiságáért.

– Melyek a Járőr és Őrszol-
gálati Alosztály fő tennivalói?

– Feladatunk szerteága-
zó, amely nemcsak az utcán 
való gyalogos, kerékpáros, 
motoros, vagy gépkocsizó 

járőrözésből áll, hanem ren-
dezvények biztosításával is 
foglalkozunk. A járőrfelada-
tot az év minden napján, 24 

órás szolgálatban látjuk el. 
Hatáskörünkbe tartozik to-
vábbá bűncselekmények és 
közlekedési balesetek hely-
színbiztosítása.

Jelentősen javult a múlt 
évben a gépjárműparkunk, 
ugyanis kaptunk egy Lada 
Nivát, valamint két darab Sko-
da Jetit, amelyek jelentősen 
megkönnyítik a külterületi 
járőrszolgálatot.

– Lovas járőrük nincs?
– Saját lovas járőr nincs az 

állományunkban. Azonban 
a Készenléti Rendőrségtől 
rendszeresen igényelünk lovas 
szolgálatot. Legutóbb június-
ban volt erre példa.

– Mit kel tudni a Körzeti 
Megbízotti Alosztályról?

– A Ceglédi Rendőrkapi-
tányság teljes illetékességi 
területén szolgálatot ellá-
tó 23 körzeti megbízottnak 
rendkívül fontos szerepe van 
a kapitányság életében. Ők 
biztosítják a legszorosabb, 
napi kapcsolatot a lakosság-
gal. Legtöbben az általuk 
felügyelt területen laknak és 
egész nap elérhetőek. Tele-
fonszámukat sokféle módon 
közzétesszük, hogy minél 
szélesebb körhöz eljusson. 
Rendszeresen látogatják a 
tanyákon élő idős embereket, 
és gyakran benéznek a terü-
letükön működő üzletekbe, 
valamint vendéglőkbe. 

  Bemutatkozik a Ceglédi Rendőrkapitányság I.

Szolgálnak és védenek
A rendőrség olyan állami szerv, melynek fő feladata a közbiz-
tonság és a belső rend védelme, a törvények és jogszabályok 
betartatása, a szabályszegőkkel szembeni eljárás megindítása, 
valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése. 
Munkájukat a lakosságért és egyre inkább polgárbarát mód-
szerekkel végzik. 
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– Milyen feladatokat vé-
geznek a Fogda és Kísérőőri 
Alosztály rendőrei?

– Pest megyében ez az 
egyetlen rendőrségi fogda 
működik. Az itt szolgálatot 
teljesítők feladata a fogvatar-
tás, az őrzés és szükség szerint 
a fogvatartottak kísérése.

– A Szent György tér felől 
túl harsány és túl gyakori 
volt a „hangposta” a fogva-
tartottak és a kerítés tövében 

ácsorgó, nemegyszer népes 
családok között. Miként si-
került ezen az áldatlan álla-
poton változtatniuk?

– Zárkarendezéssel és foko-
zott közterületi ellenőrzéssel 
értünk el változást. Ilyen hely-
zet ma már csak ritkán fordul 
elő, ami gyakorlatilag segíti az 
őrzésbiztonságot.

– Beszéljen a Jászkarajenői 
Rendőrőrsről.

– A lakosság és az önkor-

mányzatok kérésére is fi gye-
lemmel idén februárban ismét 
megnyitottuk az őrs kapu-
ját. Az intézkedés beváltotta 
a hozzáfűzött reményeket, 
ugyanis már most érezhetően 
javult a térség közbiztonsági 
helyzete és a lakosság szub-
jektív biztonságérzete. 

– Ismertesse a Szabály-
sértési Előkészítő Csoport 
munkáját.

– Fő feladatuk az elzárás-
sal sújtandó szabálysértések 
vizsgálata. Az év első hat hó-
napjában közel négyszáz ügyet 
dolgoztak föl. Ezek közül 
kiemelkedtek a vagyon elleni 
bűncselekmények, úgymint a 
lopás és a csalás. 

– Milyen fő elvek mentén 
irányítja az osztály mun-
káját?

– Elsőrendű célom a tör-
vényesség betartása és betar-
tatása, valamint a széleskörű 
lakossági kapcsolatokra épülő, 
polgárbarát rendőri munka 
kialakítása. 

Azt vallom, hogy tevékeny-
ségünket legjobban az állam-

polgárok tudják megítélni 
és ezért rendkívül fontos a 
tőlük kapott visszajelzés. A 
hatékonyság fokozása érde-
kében az önkormányzatokkal, 
pedagógusokkal és civil szer-
vetekkel karöltve gyűjtjük be 
a ránk, illetve a munkánkra 
vonatkozó információkat. 
Több fórumot is szerveztünk, 
a már említett szervezetek és 
a helyi média bevonásával. 
Az itt kapott adatok lapján 
több intézkedést is tettünk, 
például növeltük a gyalogos 
szolgálatok számát, különösen 
piaci napokon és a nagyobb 
szabadtéri önkormányzati 
rendezvényeken. A havi érté-
keléskor kulcsszerepet kapott 
a kerékpáros szolgálat tapasz-
talatainak elemzése, főleg az 
éjszakai időszakra vonatkozó-
an. Rendszeres kapcsolatban 
állunk továbbá a lakossággal 
és az illetékességi területün-
kön működő nagyobb cégek, 
közintézmények és iskolák 
vezetőivel.

kőhalmi 
Fotó: Töreki Zs.

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 

Aki a virágot szereti…
Reznák Erzsébet igazgató július elején ismét szépen dísz-
lő, gyökeres virágokkal lépett be munkahelyére, a ceglédi 
Kossuth Múzeumba. Kora tavasz óta havonta többször is 
előfordult már hasonló eset vele és munkatársaival egyaránt. 

Az ok nem más, mint egy tróger tolvaj, aki az éj leple alatt 
rendszeresen, szép gondosan kiássa a legszebb virágokat 
az épület előtti virágtartókból. Ez a sehonnai bitang em-
ber-formájú nem lehet jó ember, még ha esetleg szereti is 
a virágokat. Én azt tenném vele, amit ő a virágokkal, gyö-
kerestől kiásnám, csakhogy azután tetőtől talpig elásnám.

Írta, fényképezte: KÖD
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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

Egy alkalomra kibővült a 
nyársapáti lecsófesztivál, bor-
verseny eredményhirdetést is 
tartottak.

Idén ugyanis Nyársapáton 
tartották az egyházi és világi 
borok versenyét. Több borrend 
is érkezett a településre, hogy 
felvonulásukkal színesítsék a 
programot.

A Szarka kúria udvarán, 
ameddig a szem ellátott, le-
csó készült. Számtalan re-
cept alapján, számos izgal-
mas alapanyagból és persze 
a hagyományos módon is. A 
lecsófesztivál már hagyomány 
Nyársapát életében, és egyre 
többen látogatnak ki az egyre 
nagyobb szabású programra. 
Volt, aki ugyan először főzött 
itt, de rögtön egy kicsit meg 
is bolondította a napot, egy 
kosztümmel.

A csapatok sok különleges 
hozzávalót is felhasználtak, 
a házigazda település polgár-
mestere azért inkább maradt 
a hagyományos ízeknél. Kis 
Miklósnak nagy kedvence a 
lecsó, bármelyik is készüljön. 
Leginkább a hagyományos 
lecsót szereti, abból is a rizs-
zsel készültet, nem az újabb 
fajtákat.

De most tartották meg 
annak a borversenynek az 
eredményhirdetését is, amit 
még májusban rendeztek itt 
Nyársapáton. 

Erdész Ferenc elmondta: 
„Az idei már a nyolcadik egy-

házi és világi borok versenye. 
Úgy került Nyársapátra, hogy 
a Perna Pál elnök úr a tu-
risztikai egyesület elnöke itt 
született, és ebből az alka-
lomból úgy gondolta, hogy 
megtiszteli szülőfaluját és ide 
hozza a versenyt” – magyaráz-
ta a kertészmérnök, hegybíró.

A megmérettetésre bor-

mintákat küldhettek egyházi 
borászatok, és mindazon 
bortermelők, akik pincésze-
tük és boraik elnevezésében 
egyházi személyiségek, szen-
tek nevét vették fel. Több 
borrend is elfogadta a meg-
hívást az eseményre, akik 
mazsorettek felvezetésével 
látványos felvonulásukkal 
színesítették tovább azt a 
programot, ami nagyon úgy 

tűnik, kezdi kinőni a Szarka 
kúria udvarát. 

A főzőversenyt pedig az 
Unghvári László borrend főző-
csapata nyerte, Ujházi György 
és barátai készítették a zsűri-
nek leginkább ízlő lecsót.

Egyházi borok versenye 
a lecsófesztiválon
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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 nyári hónapok általában a 
pihenésről szólnak, nem így 
a judosoknál. A CVSE-KÖZ-
GÉP versenyzői nagyüzemi 
módon járják a különböző 
versenyeket, edzőtáborokat. 
Előbb Bukarestben Ungvári 
Miklós lett ezüstérmes Eu-
ropen Open-en, majd szintén, 
Ő két hét múlva Miami Grand 
Prix-en végzett a második he-
lyen. A Miami versenyt követő 
edzőtáborozás után, egy hét 
pihenőt kaptak a versenyzők, 

majd rögtön utána a szokásos 
nyári, ceglédi edzőtáborral 
kezdték meg a felkészülést. 

A PULZUS Szabadidő köz-
pontban tartott edzőtábor-
ban, három ország, több mint 
húsz szakosztályának közel 
száz versenyzője gyakorolt 
az egy hét alatt. A tábor re-
mek lehetőséget nyújtott a 
Kazany-i Universiade, az Ut-
recht-i EYOF, illetve a Paks-i 
Atomkupára való felkészü-
léshez. A Szakosztály ezúton 

is köszöni, minden közre-
működőnek a tábor zökke-
nőmentes lebonyolításához 
való közreműködését. Az 
Önkormányzati Hivatalnak, 
Csíkszeredai testvérvárosunk 
judosainak vendéglátását, a 
Heraklesz program és a TÁ-
MOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-
0074 pályázat támogatását, 
illetve a Ceglédi Gyógyfürdő 
és Szabadidő Központ segít-
ségét, akinek köszönhetően 
fürdőprogrammal lazíthattak 
a kemény edzések után. 

A tábor sikerességét jelzi, 
hogy a Kazany-i Universiade-n 
– ahol két CVSE-KÖZGÉP ver-
senyző lépett tatamira – Ung-
vári Attila végre régi önmagát 

idézve judozott. Az egyéni ver-
senyen ötödik lett, míg a csa-
patban a 60kg-ban helyezetlen 
Majer Tiborral együtt a dobogó 
harmadik fokára állhatott. At-
tilának kilenc mérkőzése volt 
a viadalon, ebből hatot nyert, 
s mindössze hármat vesztett 
el, s ebből kétszer a többszörös 
világbajnok koreai Wang győz-
te le. A pihenésre ezután sem 
lesz mód, a hét elején a paksi 
Atom Kupa edzőtáborban foly-
tatódik a felkészülés, utána a 
hétvégén Attila a Moszkva-i 
Grand Slam-en, majd az azt 
követő edzőtáborban lép ta-
tamira. 

CVSE-KÖZGÉP 
Judo Szakosztály

Gokart verseny gyerekeknek
Versenyezni hívták a gyerekeket a hétvégén a 
nyársapáti gokart pályára. A legifjabb gokar-
tosok több korosztályban mérhették össze és 
bizonyíthatták ügyességüket az egyre ismer-
tebb és népszerűbb pályán. Üres kézzel pedig 
senki sem távozott, oklevelek, serlegek várták 
az ifjú versenyzőket.

Minden korosztály kap érmet, minden gye-
rek kap oklevelet és ajándékot is. „Hiszen ez 

a gyerekekről szól és nekem a széles moso-
lyuk a legnagyobb fi zettség” – tette hozzá a 
tulajdonos. Mosolyból pedig nem volt hiány, 
hiszen nagyon nagy érdeklődés és siker övezte 
a versenyt, amire nemcsak Cegléd és térségé-
ből, de jóval messzebbről is érkeztek gyerekek. 
A fi atalok nem meglepő módon, nemcsak a 
pályán rajonganak az autóversenyekért. A go-
kart pedig az egyik legjobb alkalom arra, hogy 
maguk is megérezhessék a versenyzés ízét. 

Grand Prix ezüst, 
Universiade bronz, edzőtáborok
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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 17.

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  

– Mi történt veled? – kérdezi egy 
asszony barátnőjétől. – Tudod, 
őszinte asszony vagyok, ez a púp, 
az uram odavágta a cipőjét. (De 
sajnos, 47-es lába volt, mert meg-
halt a piszok…)


