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HÉTRÕLHÉTRÕL
 HÉTRE HÉTRE

Az augusztus 20-ai ünnepség 
keretében vehették át elisme-
résüket azok a borászok és 
pálinkakészítők, akik részt 
vettek, és eredményesen sze-
repel érhetett haza, a pálinkák 
közül pedig Takács Miklós 
szőlőpárlata arany minősítést 
érdemelt ki.

Szakmai nappal indult, és az 
augusztus 20-ai ünnepséggel 
zárult a 16. Borfesztivál és 
Kenyérünnep Csongrádon. A 
borutca egyik oldalán egymást 
érték a pavilonok, borlovag 
rendek vonultak fel, és szín-
padi produkciók is várták az 
ünneplőket.

Az ünnepségen elismerő 
okleveleket, érmeket, és ser-
legeket is átvehettek a XXIII. 
Duna Borrégió Borok Verse-
nyén kiemelkedő helyezést 

elért borászok. A versenynek 
ceglédi és környékbeli indulói 
is voltak. Négy térségi borász 
10 bora érdemelt ki arany vagy 
ezüst minősítést. Klément 
György cabernet sauvignon-ja 
90 pont feletti eredménnyel 
lett aranyérmes, két további 
bora pedig ezüst minősítést 
kapott. A Kökény és Fia Csa-
ládi Borászat és Tápió-Vin Kft 
3-3 ezüst, a Molnár Családi 
Borászat pedig egy ezüst mi-
nősítéssel térhetett haza.

A versenyen azonban nem 
csak borok és borászok vehet-
tek részt. Ceglédről pálinka is 
érkezett a megmérettetésre. 
A párlatot Takács Miklós ké-
szítette. Szőlőpálinkája arany 
minősítést érdemelt ki. Az 
erről szóló oklevelet az ün-
nepségen vette át.

Arany minősítést szerzett 
a ceglédi szőlőpárlat

Egész napos lovasprogrammal 
kedveskedtek a lakosságnak 
Nagykőrösön. A fogat és díj-
ugrató verseny mellett csikós, 
valamint sportbemutatókat 
is láthatott a közönség. De 
volt sztárvendég is, Pintér 
Tibor, lóháton énekelt musi-
cal dalokat.

A bugaci csikósok látványos 
bemutatója elkápráztatta a 
Kőrösi Lovasnapra érkező-
ket. Nem számított a meleg, 
kicsik és nagyobbak a pálya 
széléről nézték a veszélyes-
nek tűnő mutatványokat. A 
Molnár család 13 évvel ezelőtt 
rendezett először ingyenes 
lovasprogramot tanyájukon. A 
siker jogán pedig egyértelmű 
volt a folytatás. A pálya nagyon 
jó minőségű, így alkalmas 
fogathajtó, valamint díjugrató 
verseny rendezésére. „A pá-
lyával kapcsolatban mindent 
elkövetünk, hogy a B kate-
góriás versenyt is túlmúlja 
a pálya minősége, ez a füves 
pálya egész évben erre készül, 
locsoljuk, ápoljuk” – mondta 
a főszervező, Molnár Dezső.

Az országosan is jegyzett 
versenyre a Jászságból, és 
Budapest környékéről is so-
kan érkeztek. Természetesen 
azok sem unatkoztak, akik 
nem pattantak nyeregbe, a 
kicsik játszhattak, vagy kéz-

műveskedhettek, de volt lo-
vaskocsikázási lehetőség is. 
„Szeretjük ha jó hangulatban 
telik a nap” – mondta Molnár 
Dezső. „Szeretjük ha úgy töl-
tik a napot, hogy mindenki jól 
érezze magát, tehát amellett, 
hogy ez egy hivatalos verseny 
a díjugrató szakágban, azon 
felül az a fontos, hogy min-
denki jó érzéssel távozzon 
a versenyről” – fogalmazott.

A lovasnap sztárvendége 
Pintér Tibor volt. A színész 
lóháton énekelt, fél órás mu-
sicalműsorát többszázan hall-
gatták. A szervezők minden 
évben megpróbálnak újdon-
sággal kedveskedni a közön-
ségnek. A megvalósításhoz, 
a minél minőségibb progra-
mokhoz anyagi segítséget is 
kapnak. „Nagykőrös önkor-
mányzatának is szeretnénk 
köszönetet mondani, aki min-
den évben megadja az alapot, 
emellett vannak vállalkozóink, 
akik különböző, kisebb-na-
gyobb összeggel támogatnak, 
bármennyit adnak,mindent 
szeretettel veszünk” – sorolta 
Molnár Dezső. 

A szolnoki szablyavívó egye-
sület bemutatója mellett a 
lovasnapon az olimpiai ezüst-
érmes Ungvári Miklós is jelen 
volt.



Elkezdődött a szüret
A korai fajták szedésével a ceglédberceli Aranyhegyen is 
elkezdődött a szüret. A minőség megőrzése teszi szüksé-
gessé, hogy a munkához már most nekilássanak, hiszen az 
aszályos meleg tönkreteszi a savakat.

A cserszegi fűszeres szedésével az egész Kunsági Bor-
vidéken elkezdődött a szüret, máshol a csabagyöngye 
és az irsai olivér kerül először prés alá. A Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsának közleménye szerint: ha az extrém 
meleg fennmarad, akkor a közép és a késői érésű fajták 
összeérnek, ami szervezési többletmunkával járhat. Ha 
napfényes, csapadékmentes hosszú ősz lesz, akkor a túl-
érett, töppedt szőlőből készülő borkülönlegességeknek 
lehet jó éve az idei.

Az aszály miatt azonban még kevesebb szőlő lesz, 
tartós esők viszont a szürke rothadás megjelenésével 
fenyegetnek.

Lovasnap Nagykőrösön

Sok gép és még több ember dolgozik folyamatosan és kemény 
tempóban a Cegléd városi uszoda átépítésén. A termálmedencét 
már próbaként fel is töltötték vízzel, a hamarosan fedetté váló 
hármas medence is a befejezéséhez közeledik és látszódnak a 
tribün formái is. Szorgos kezek munkálkodnak az öltöző és a 
napozó terasz renoválásán s csak az új kabinokhoz nem fogtak 
még hozzá. December elsején már úszhatunk a boldogságban 
és a vízben, mert ha ilyen ütemben dolgoznak biztos, hogy 
határidőre elkészül az újjá varázsolt uszi!

Írta, fényképezte: kőhalmi

Szorgos kezek munkálkodnak
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Cegléden idén augusztus 20-án újból 
a Zöld Házak Cukrászda készítette el 
Magyarország tortáját, amiből ingyen 
kóstolót is kaphattak az érdeklődők. Az 
országtortáról beszélgettünk Bodó Gyula 
cukrászmesterrel. 

2013-ban a milotai mézes diótorta 
nyerte el a Magyarország tortája címet, 
a ribizlihabos-almás réteges lett Magyar-
ország cukormentes tortája.

– Mióta létezik az országtorta?
– A Magyar Cukrász Iparosok Orszá-

gos Ipartestülete a magyar kormánnyal 
együttműködve hat évvel ezelőtt hirdette 
meg először az Ország tortája versenyt, 
eleinte még a fagylaltverseny részeként. 
A versenyre a Cukrász Ipartestület tagjai 
jelentkezhetnek. A többfordulós vetélke-
dőn kiválasztják a legjobb tízet, majd a 
legjobb ötöt, hármat, és a végén ezekből 

kerül ki a győztes. Eddig mi is neveztünk 
minden évben. Kitalálunk valami helyi 
jellegzetességet, azt elkészítjük, és a meg-
adott helyszínre elvisszük a zsűrinek az 
egész tortát, és ugyanezt szeletekben is. 
Idén nehéz dolga volt a zsűrinek, mivel 
40 cukrászda jelentkezett a versenyre, 
és egy cukrászda több pályaművel is 
indulhatott.

– Mi dönti el, hogy melyik torta nyer? 
Léteznek trendek?

– A versenykiírásban mindig meg-
találhatók a kötelező ízek és anyagok. 
Ez idén a dió volt. Akadt például arany-
galuska torta, ilyet korábban még senki 
nem készített, be is jutott az első tízbe, 
de a második fordulóban kiesett. Pedig 
szerintem ez nagyon frappáns ötlet, na-
gyon jól nézett ki, és az íze is fi nom volt.

– Miután megvan a nyertes torta, mi 
lesz a további sorsa? A recept nyilvános 
vagy fi zetni kell érte? Bármelyik cukrá-
szat elkészítheti? 

– A receptért nem kell fi zetni, de az 
országtorta augusztus 20-i ünnepélyes 
elkészítésére ugyanúgy pályázni kell. 
Egyébként augusztus 19-én hozzák 
nyilvánosságra interneten az országtorta 
receptjét. Előtte csak egy kóddal lehet 
elérni. Mi augusztus 6-án kaptuk meg a 
kódot, amivel hozzáfértünk a recepthez. 
Minden évben előfordulnak olyan kü-
lönleges hozzávalók az országtortához, 
amelyeket nem egyszerű beszerezni. Az 
idei tortánál ilyen volt például a mé-
zes tört grillázs, ami egy karamellizált 
ostyatörmelék. Eddig ezt a cukrászati 

alapanyagokat forgalmazó cégek nem 
is árulták.

– Augusztus 20-a után néhány hónap-
pal is megtalálható még a cukrászdákban 
az országtorta, vagy ez csak szezonális 
termékként jelenik meg?

– Akkora a médianyilvánosság, hogy a 
legtöbb cukrászda szinte kötelezően föl-
veszi és folyamatosan a kínálatában tartja 
az országtortát. Hiszen mindenki kíváncsi 
rá, szeretné azt megkóstolni. Például a 
régebbi torták közül a kölestorta vagy a 
szabolcsi almás máktorta olyan sikeresek 
voltak, hogy ma is készítjük ezeket. Ha 
egy cukrászda az eddig hat országtorta 
mindegyikét elkészíti, akkor szinte meg-
van a teljes napi kínálata.

– Az országtorták közül melyik a szí-
ve csücske? 

– A szabolcsi almás máktorta a legkü-
lönlegesebb, és ízre is ez a legjobb. Annak 
ellenére, hogy annyira nem szeretem a 
gyümölcsös tortákat, inkább a csokolá-
désakat kedvelem. Úgy vagyok vele, mint 
Gombóc Artúr; nekem mindegy, hogy 
kerek, gömbölyű, töltött vagy töltetlen, 
csak csokoládés legyen!

Czinege

A Szépművészeti Múzeumban, 
Hoffman Rózsa államtitkártól 
vehette át igazgatói kinevezését 
Rimóczi Gábor. A Táncsics 
iskola igazgatója egy március 
óta tartó pályázati folyamat 
eredményekért kapott bizal-
mat 5 évre.

Egy tanár, egy tanító életé-
ben az első komoly lépcsőfok 
az, amikor friss diplomával a 
zsebében először belép egy osz-
tályterembe, és életében először 
szembesül az élménnyel, hogy 
most már elsősorban rajta mú-
lik, ezek a gyerekek, ha kimen-
nek a 45 perces óráról, akkor 
vajon gyarapodtak-e lélekben, 
szellemben, tudásban. Aztán 
osztályfőnökként szembesül 

azzal, hogy már egy közössé-
gért felelnek – kezdte ünnepi 
beszédét a közoktatásért felelős 
államtitkár. „És akkor valahol a 
pályának a derekán a pedagógus 
pálya egyik csúcsa az, amikor 
intézményvezetésre kap meg-
bízást a pedagógus. Igazgató 
lesz. Mit jelent igazgatónak 
lenni? Elsősorban szolgálat és 
felelősség. És nem hatalom. 
Felelősség elsősorban a gye-
rekekért, azért az 50-100 vagy 
500 akár 1000 gyermekért, aki 
beiratkozott abba az iskolába. 
Minden egyes gyermekért” – 
fogalmazott Hoffmann Rózsa. 

De felelősséggel tartoznak 
a kollégákért, a közösségért 
is – folytatta az államtitkár. Az 

igazgatói kinevezést egy pályá-
zati eljárás előzte meg. Rimóczi 
Gábor elmondta: „Egy nagyon 
hosszadalmas pályázat volt, ezt 
elkezdtük már márciusban. 
Több körön is át kellett men-
ni. A diákönkormányzatnak, a 
nevelő testületnek, az alkalma-
zotti munkaközösségnek, és a 
szülői munkaközösségnek a 
támogatása is szükséges volt 
a sikeres pályázathoz. De az 
önkormányzatnak és a járási 
tankerületnek is véleményezni 
kellett a pályázatomat, illetve 
a személyemet, eddigi mun-
kámat, és így egy csomagban 
került fel Pestre, ahol eldön-
tötték, hogy megbíznak öt évre 
a Táncsics iskola vezetésével” 

– fogalmazott az immár öt évre 
kinevezett igazgató.

A fenntartó eddig az önkor-
mányzat volt, most azonban 
már a Klebersberg Intézmény-
fenntartó Központ. Így sok 
változás jellemezte nem csak az 
elmúlt egy évet, de a jellemzi 
majd egy ideig még a folytatást 
is – mondta az igazgató.  „Na-
gyon nehéz évre készülünk, 
hisz minden új. Most szokunk 
bele, most ismerkedünk a kö-
zös munkával a Klebersberg 
Intézményfenntartó  Központ-
tal. Ez egy kicsit megnehezíti 
a munkát, hisz ilyen még nem 
volt, nem ismeri még működés 
közben senki sem a rendszert” 
– mondta Rimóczi Gábor.

Az igazgató kinevezése 5 
évre szól.

További öt évre Rimóczi Gábor a Táncsics igazgatója

Milotai mézes édes
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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.  

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.

Elmaradt az ajándék
Pontosan harminc esztendeje, hogy 1993. augusztus 20-án 
átadták a Ceglédi Városi Sportcsarnokot. Az eseményről 
senki sem emlékezett meg, még egy ötperces ünnepség ke-
retében sem. 

Pedig a szebb napokat megélt önkormányzati tulajdonú 
intézménynek nem ártana egy minimum hat számjegyű csek-
ket tartalmazó szülinapi ajándék azért, hogy az épület kopott 
ruháját, beázó tetejét, kritikán aluli illemhelyeit, rozsdásodó 
vasszerkezetét, repedező lépcsőit és töredező betonelemeit 
helyrehozzák, kicsinosítsák. 

Ráférne a „Sporira” nagyon a felújítás, mielőtt balesetveszé-
lyessé válna több ponton!

Írta, fényképezte: KÖD

Még csak augusztus 13-a van, 
de már Ceglédén is nekilen-
dült a jövő tavasszal, illetve 
ősszel esedékes választások 
kampánya. Kora reggel a piac 
bejáratánál két piros, MSZP 
feliratú pólót viselő fiatal-
ember köszönget a ki-be járó 

vásárlók tömegének, s aki 
szóba áll velük attól aláírást 
kérnek, valami gyűjtőívre. Az 
egyikük Nagy Tamás a MSZP 
helyi szervezetének elnöke, 
megkérdezem tőle, milyen 
célból állnak itt.

– A szocialisták országos 
akciója részeként Cegléden is 
aláírásokat gyűjtünk a város 
több pontján őszig azért, hogy 
minél többen támogassák a 
pártunk kezdeményezését az 
élelmiszerárak csökkentése 
érdekében. Magyarországon 
ugyanis rekordmagas adó 
terheli az élelmiszereket, mi-
közben félmillió gyermek 
éhezik és négymillióan él-

nek a létminimum alatt. A 
Fidesz bevezette Európa leg-
magasabb, 27%-os áfáját. 
Ezért az MSZP az alapvető 
élelmiszerek adójának 5%-ra 
való csökkentését javasolja. 
Amennyiben az országgyűlés 
elfogadja, a remélhetőleg nagy 

tömegek által aláírt kezdemé-
nyezésünket akkor számtalan 
alapvető élelmiszer ára lenne a 
jelenleginél alacsonyabb. Eb-
ben az esetben például a rövid-
karaj kilógrammonként 246 
forinttal kerülne kevesebbe, 
10 darab tojás ára 73 forinttal 
csökkenne, míg a házi kenyé-
rért kilónként 35 forinttal s az 
almáért kilogrammonként 42 
forinttal kellene a mostaninál 
kisebb árat adni. Aki kíván-
csi rá, azoknak a trafi kmutyi 
hátteréről is adunk szóbeli 
és írott tájékoztatást, ponto-
sabban arról, ahogy a Fidesz 
lenyúlta a dohányt.

Szöveg, kép: kőhalmi

Olcsóbb élelmiszert!
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A francia darázs (Polistes 
gallicus) Európa mérsékelt 
övi részein elég gyakori. 10-
18 mm hosszú, az utolsó 
potrohszelvény alsó oldalán a 
haslemeze sárga, a csápostora 
narancssárga. A rétek, cserjé-
sek, erdőnyiladékok lakója; 
ragadozó faj, kis rovarokra és 
pókokra vadászik; az elpusztí-
tott zsákmányát szétrágva tö-
mör golyóvá dolgozzák össze. 
Ezeket szállítják a fészekhez, 
ezzel táplálják a királynőt és 
a lárvákat. A francia darázs a 
virágokból nektárt és ősszel 
a túlérett gyümölcsöket is 
fogyaszt.

Több megtermékenyített 
nőstény együtt készít fész-
ket; védett, körülzárt helyre, 
kövekre, növények szárára, 
madárodúkba ragasztják nye-

les fészküket, amely egyetlen, 
néhány cm átmérőjű, burok 
nélküli lépből és kevés sejtből 

áll. A fészek sötétszürke szí-
nű, nemritkán több is készül 
egymás mellett. A francia 
darázs képes szabályozni a 
fészekben a hőmérsékletet: 
nagy melegben vízzel hűtik, 
és legyezgetve, elpárologtat-
va azt. Az így bekövetkező 
hőmérséklet-csökkenés a fé-
szek belsejére kedvezően hat. 
Hidegben pedig képesek a da-
razsak az anyagcseréjüket – a 
melegség miatt – magasabb 
szintre emelni.

****
A padlás darázs (Polistes 

nimpha) közeli rokona a fran-
cia darázsnak, melynek has-
lemeze fekete és a csápostora 
felül fekete vagy pirosas. Táp-
lálkozási viselkedése hasonló 
a francia darázséhoz, fészkük 

viszont világos színű, a talaj 
közelében növényi szárakon, 
kerítésoszlopon, falon vagy 
padláson található. A leg-
erősebb nőstény faj-kannibál, 
mert fogyasztja mindaddig a 

többiek petéit, amíg el nem 
pusztul. A fészkük hőszabályo-
zásának módszere is hasonló 
a rokonfajéhoz.

ESDÉ

Lövöldözés egy albertirsai 
kocsmában

Lövöldözés volt egy albertirsai kocsmában. Gázpisztollyal 
lőtt rá egy 23 éves férfi re egy másik férfi . Dulakodtak, majd 
a vita lövöldözésig fajult. A kocsmában tartózkodók nagyon 
megijedtek. A meglőtt férfi  mindkét szeme megsérült, a 
lövöldöző pedig önként feladta magát a rendőrségen.

Az albertirsai kocsmánba egy dánszentmiklósi lány tért 
be, leült, rendelt, majd valamivel később a testvére is meg-
érkezett – mondta egy szemtanú,  a CTV-nek. „Megjelent 
egy személyautó, kipattant belőle egy srác, mint kiderült, 
a bátyja volt, haza akarta őt vinni. Móni nem volt hajlandó 
vele menni, és jó emberes pofonokat adott neki, utána ar-
rébb rángatta, ott is elkezdte verni” – mondta a szemtanú. 

Ekkor a nő védelmére sietett egy 23 éves férfi . Dulakodtak, 
majd a lány bátyja elővette gázpisztolyát és rálőtt a férfi re. 
A szemtanú szerint először mindenki megijedt, mert azt 
hitték, hogy petárda, aztán kiderült, hogy nem petárda volt, 
hanem gázpisztoly. 

Négyszer lőtt a férfi , majd azonnal kocsiba ült és elhajtott. 
A kocsmáros hívta a rendőröket és a mentőket.

„A helyszínre kiérkező járőrök azonnal megkezdték az 
adatgyűjtést és a tanúk kihallgatását, ennek eredményeként 
azonosították be a bűncselekmény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható V. Ferenc, 40 éves, dánszentmklósi 
lakost. A férfi , miután megtudta, hogy a rendőrök keresik, 
önként jelentkezett az irsai rendőrőrsön, ahol gyanúsí-
tottként hallgatták ki és őrizetbe vették” – mondta el CTV 
Híradójának Molnár Edina rendőr főhadnagy. 

A pisztolyra, amellyel lőtt az elkövető, volt engedélye. A 
ceglédi rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja 
az eset körülményeit. A meglőtt férfi  mindkét szeme sérült.



Füge
Cegléd egyetlen védett fügefa-csoportja közel száz eszten-
dős, idén mégis tömérdek terméssel boldogítja tulajdonosát, 
dr. Zsámberger Györgyöt. Az első eresztésben bordóra érett 
szemekből a gazda mindössze 14 darabot tudott leszüretelni, 

mert a többit a vígan fütyörésző feketerigók felfalták. Most már 
méretesre híztak a következő sorozat gyümölcsei, s ha néhány 
hétig kitart a nyár, akkor nemcsak befőtt, de még fi nom konty-
alávaló fügebor is készülhet belőlük. A még apró, harmadfű 
„fügefi ókák” is szépen formálódnak, ám azokból már nem 
lesz sem ember-, sem madárcsemege, mert elviszi őket a köd.

Írta, fényképezte: KÖD

  Két kép – egy szerző

Francia- és padlásdarázs

Francia darázs

Padlás darázs (SD)
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Bokrétás bölcsőde
A régi hagyománytól eltérően a tető helyett a kerítésre tűztek 
ki szép szalagos fácskát, vagyis méretes bokrétát a Víg és társa 
2000 Kft. dolgozói Cegléden, a Deák utca 3. szám alatt lévő 
bölcsődénél, augusztus 20-ára. Ezzel jelezték az arra járóknak 
és országnak-világnak, hogy a felújításának és bővítésének a 
tetőig elkészültek az építési munkálatai.  A lapos-tetőn már 
ott virítanak a napelemek paneljei!

Látván a serény munkát, minden esély megvan arra, hogy a 
kiviteli szerződés szerinti október 8-ai határidőre elkészülnek 
a kivitelezéssel. Az építkezéshez az Új Széchenyi terv keretében 
a Magyar állam és az Európai Unió 145,7 millió forinttal járult 
hozzá. A várost mindössze 16,2 millió forint önrész terheli a 
beruházási költségekből.

Írta, fényképezte: kőhalmi

Ősszel az önkormányzati cik-
lus eléri az idejének három-
negyedét. Egy esztendő múlva 
polgármestert és képviselő-
testületet választunk ország-
szerte. Megkerestem hát, a 
ceglédi önkormányzatban 
képviselt pártok és szerveze-
tek helyi vezetőit, érdeklődve 
miként teljesítettek eddig és 
indulnak -e a következő meg-
méretésen is.

Nagy Tamással, az MSZP 
helyi szervezetének elnökével 
beszélgettünk.

– Mennyiben teljesítették a 
ceglédi választási ígéreteiket 
és mi az, amit még teljesíte-
ni szeretnének s mi az, amit 
nem tudnak azokból valóra 
váltani?

– A jelenlegi városvezetés 
erőpolitizálást folytat és nem 
engedi, hogy az ellenzéki 
képviselők érdemben bele-
szóljanak a város ügyeibe, még 

akkor sem, ha a javaslataik 
a város érdekét szolgálnák! 
Egyedüli MSZP-s képviselő-
ként az elmúlt időszakban 
igyekeztem mindent meg-

tenni, hogy a baloldali eszmék 
megjelenjenek a döntésekben, 
de sajnos a polgármester ve-
zette fi deszes többség a ja-
vaslataimat, észrevételeimet 
mindig elutasította. Ennek 
következtében a saját progra-

munk megvalósítására nincs 
esély. Sajnos a fi deszes város-
vezetés a hozzá nem értésé-
nek és következetlenségének 
köszönhetően még a saját 
választási ígéreteit sem tudta 
teljesíteni, pedig takarékos 
gazdálkodást, nyereséges ön-
kormányzati cégeket, a mun-
kanélküliség csökkentését, a 
belterületi utak rendbetételét 
és a forgalmi rend helyreállí-
tását is megígérték! Azonban 
az ígéreteikből eddig nem lett 
semmi! 

– Mennyi képviselőjelöltet 
indítanak és Ön önkormány-
zati képviselő jelöltként, vagy 
polgármester jelöltként sze-
retne-e részt venni a válasz-
tási küzdelemben?

– Bízom benne, hogy a kö-
vetkező választáson a jelen-
legi városvezetéssel szemben 
sikerül összehozni egy olyan 

demokratikus erőkből álló 
szövetséget, amely a Fidesz 
leváltását és a város rendbe-
tételét tűzi ki célul! A ma-
gam részéről én mindent 
megteszek azért, hogy ez az 
összefogás létrejöjjön, és a vá-
lasztások másnapján egy előre 
egyeztettet program mentén 
megkezdődhessen Cegléd fel-
virágoztatása, és behozzuk a 
lemaradásunkat a környező 
településekkel szemben. Azt 
még korai megmondani, hogy 
ki lesz képviselő vagy polgár-
mester, de terméseztessen az 
MSZP már megkezdte minden 
körzetben a saját lehetséges 
jelöltjeinek a kiválasztását, 
azonban az összefogásnak 
természetes velejárója, hogy 
a végleges jelöltek kiválasz-
tását az összes demokratikus 
szervezettel közösen fogjuk 
majd elvégezni! Mert minden 
körzetben azt kell indítani, 
akinek esélye van leváltani a 
jelenlegi fi deszes képviselőt! 

kőhalmi

  Mérleg az út háromnegyedénél I.

Kapunkban a kampány

Edzőtábort tartottak a tornászok
Kihasználva, hogy a nyári szünetben a tanulók jobban ráér-
nek, edzőtábort tartott a Ceglédi Református Tornakör. Mint 
az edzőtől megtudtuk, a fi atalokkal az egy hét alatt többet 
tudtak gyakorolni, mint máskor hónapok alatt. Remélik, ez 
az eredményeken is meglátszik majd, hiszen hamarosan kez-
dődnek a versenyek.

Az első három intenzív gyakorlással eltöltött nap után szerdán 
a Budai úti fürdőben bemutató edzés tartottak. Így a kemény-
munka mellett egy kis szórakozás is várta a fi atalokat, akik a 
szabad idejüket fordították a táborra. A megszokott tempót 
ezúttal jelentősen felgyorsították – tudtuk meg az edzőtől. 
Normál esetben egy héten edzenek négy órát, ezt most egy 
nap alatt tették meg. Vagyis több hónapnyi munkát sikerült 
elvégezniük – mondta Váradi László.

Naponta ötven-hatvan elemet is gyakorolnak, ezeket le-
fényképezik, videóra rögzítik, így jobban ki lehet elemezni a 
hibákat, és könnyebb kijavítani. A felvételeken is látszik, hogy 
sokat fejlődtek a gyerekek. Persze az igazi eredmények csak 
sok idő múlva jönnek – tette hozzá Váradi László. 

Bár nehéz sportról van szó, Cegléden, sőt a környéken is 
igen népszerű a torna – a táborba is sokan eljárnak. Egy-egy 
alkalommal 15-20-an vannak jelen, van aki csak délelőtt megy, 
van, aki délután és van aki mind a két alkalommal ott van. „Van-
nak közgázosok, mivel ott tanítok én is, ezért ott kezdem. És 
természetesen a református iskola tanulói. Jönnek Csemőből, 
Nagykőrösről, Tápiószentmártonról, Albertirsáról, és a ceglédi 
gyerekek” – mondta Váradi László.
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Az „ántivilágban” az volt az 
időjárás sajátja, hogy Nagybol-
dogasszony napja, augusztus 
15-e után jött egy nagyobb 
vihar, zivatar és utána már 
igazi nyári időjárás nem volt. 
Többnyire nagy esőkkel járt 
a változás, a hagyományosan 
vágott tarlókon megtorpant 

a tarlóvirág mezők virítása. 
Ma ez nem lehetséges, mert 
a jövevény, a parlagfű vált do-
minánssá. Folyik a küzdelem 
vele, az idén kevésbé hangosan 
ugyan, de a rejtett élőhely 
tartalékai a gyomnak, az agrár-
övezetben van. Madárember 
baráton Cegléd határában is 
látott hatalmas és egybefüggő 
parlagfüves területet. Most 
hogy kevésbé nyomasztó a pol-
lene az időjárással függ össze: 
túl meleg volt és nagyon kevés 
csapadék hullott.

A ceglédi ünnepi tüzijáték – 

az égiek jóvoltából – rendben 
lezajlott. Éjfél után viszont 
egy-egy dörrenést hallhattak a 
későn fekvők, ami folyton-foly-
vást erősödött. Éjjel 2 óra körül 
többedik nekifutásra már pró-
bált eső is esni, ami a hiteles 
mérések szerint 4 mm körüli 
volt, de az Öregszőlőknél elérte 

a 8-9 mm-t. A mindig elégedet-
lenkedő gazda szerint „keves”, 
most tényleg adjunk igazat 
neki. Nem lehűlésbe haladva, 
kellene nemcsak több fohász 
(Add, már Uram, az esőt!), 
de kellene is, bár a kukorica 
és napraforgó már késve kap 
így belőle. 

A következőképp összegez-
hető a véleményünk: nagyobb 
volt a zaja a viharnak, mint a 
haszna – most úgy jártunk, 
mint a túlbiztosított riasz-
tással…

ESDÉ

Már negyven éve kerülnek ki a kezéből a 
szebbnél szebb dolgok, eszközök, és most 
ünnepli születésnapját is Farkas Lajos 
asztalos. A barátai úgy döntöttek, meg-
lepik, és a szokásos heti összejövetelükre 
meghívták a polgármestert is, aki nem 
érkezett üres kézzel.

Oklevéllel köszöntötte az ünnepeltet 
a meglepetésvendég, Földi László. Az 
Alszegi úti műhely udvarán hétről hétre 
összeül a 12 fős baráti társaság, melynek 
tagjai most úgy döntöttek, meglepetés 
köszöntést szerveznek barátjuknak, 
Farkas Lajosnak. 

Az ünnepelt meghatva mondta: „Majd-
nem sírnom kell, negyven éve vagyok 
iparos és végül is ezek a hátam mögött 

csináltak valamit, jól esik nagyon. Én 
a szakmában már öreg róka vagyok, de 
nincs is másik, ezért nem merem abba-
hagyni. De már csak négy óra hosszában.

Rokkantnyugdíjas voltam már huszon-
négy éve is, és azóta csinálom mégis. 
Leülök ide, van egy plusz lábam is, aztán 
amit lehet, megoldok.  Darabra meg sem 
lehet mondani, mennyi minden készült 
már ebben a műhelyben. De ahogy a 
mester fogalmazott: a macskakoporsótól 
a fapapucson át kocsikerékig számtalan 
dolog került már ki a kezei közül. Például 
különleges juhászbot is. Nincs határa 
tehát a fantáziának és a kéréseknek. A 
szerszámnyelezést tucatjával csinálja – 
mondja. Ráadásul testvére faszobrász, 

esztergályos, így tényleg szinte bármit 
el tudnak készíteni.

Ha pedig a baráti társaságot nézzük, ott 
már egyáltalán nincs határ. Itt minden-
kinek más a szakmája, ez az érdekes, és 
mind a szakmája legjava. Szinte mindent 
meg tud oldani ez a 12 ember. Többek 
közt orvos van köztünk, de van működő 
iparos is, és nem dohányzik senki sem. 
Ez egy ilyen társaság. Mi zenéltünk 
valamikor, és nekünk mindenki barát. 
Akárhová megyünk, megszoktuk, hogy 
az emberek szeretnek, és mi is megadunk 
mindent mindenkinek. A meglepetés-
vendéget meglepetés ajándék is követ-
te: különleges tortával kedveskedtek az 
asztalosmesternek barátai.

GOKART VERSENY 
NYÁRSAPÁTON

MEGHÍVÓ
A IV. Kistérségi Gokart Kupa 2013.

kerül megrendezésre a Bognár Gokart Parkban 
Nyársapáton a felnőttek részére 

2013. szeptember 1-jén, vasárnap.
Az alábbi kategóriákban várjuk a felnőttek  nevezését:

I. kategória   65 kg-ig
II. kategória  65-75 kg-ig
III. kategória  75-85 kg-ig
IV. kategória  85-95 kg-ig 
V. kategória  95 kg felett
VI. kategória felnőtt nők

Nevezési határidő: 2013. augusztus 30. (péntek).
Nevezési díj: 6.000.- Ft (edzés, mért edzés, verseny), 
melyet a helyszínen kell fi zetni.
Edzések:  délelőtt 9 órától.
Verseny:  délután 14 órától.
Jelentkezni személyesen a helyszínen (Nyársapát, Iskola 
d. 20.), illetve a 06-53/715-641, vagy a 06-30/9485-078 
telefonon lehet név, életkor, kategória  és elérhetőségi 
címmel lehet.
A felnőtteknek RIMO vázas 200 GX Honda motoros go-
kart áll rendelkezésre a versenyen.
A pálya időmérő berendezéssel felszerelt.
A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt!
A nézőknek a belépés díjtalan!

Szeretettel várunk mindenkit Nyársapátra, 
a IV. Kistérségi Gokart Kupára!

www.bognargokart.hu,   bognargokart@yahoo.co.uk

Negyven éves jubileumán köszöntötték az asztalosmestert

Kevés volt az eső a földekre
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Nehéz lenne az olvasónak nem 
rájönni arra, kiről szólnak e 
sorok. Igen, Bognár Józsefről 
van szó, akit egy kb 40 éve, s 
a nagykanizsai buszkirándu-
lás sofőrje vésődött belém, 
aki maga volt a nyugalom, 
a megfontoltság és vezetési 
stílusában pedig a profi zmus.

Hogy ez nem egyéni ízlé-
sem, mint magánvélemény 
az a nagy sokaság volt, amely 
övezte az elhunyt urnáját és 
családtagjait – igazolja. Ne-
héz volt „szívakadás” nélkül 
hallgatni az életútjának és 
életének ismertetését a te-
metésen. Hiszen, a mai érte-
lemben még csak középkorú 
ember volt a szememben 
– teli elképzeléssel és aznapi 
tennivalóval is. Furcsa volt az 
a kora reggel a kollégáinak, 
mert hiába csörrentették meg 
a telefonját, nem válaszolt. 
És a kedves feleségének, és 
kisebbik fiának – Zoli szá-
mára a szomorú tény jutott. 
Valószínűleg csak annyi erő 
maradhatott a családtagokban 
telefonüzenetként: Jóska nem 
fog menni dolgozni….

Elvitte egy olyan látens/nem 
látens betegség, ami lehet ta-
lán talán adottság, vagy sokkal 
inkább gondolhat az ember a 
mostani gyilkos forróságra. 
Mert az volt. Ami ha a szívet 
melengeti, nem is lenne baj, 
de ha az csak arra jó, hogy be-
végezzen sorsokat, fertelmes.

Őrzöm azt az utolsó képet 
róla, amikor karikázva mind-
ketten a Szabadság tér sarká-
nál összetalálkoztunk. Olyan 
embernek ismertem meg, 
akit sem akkor, sem máskor 
nem láttam feszültnek. Talán 
az volt a baj? Ki tudhatja ezt? 

A másik meg kiadja mérgét, 
keserűségét, szitokszavak kí-
séretében. Mondja meg valaki, 

melyik a jobb? Bőre mind-
nyájunknak egy van, abból 
nem lehet kibújni.

Életszemlélete, felfogása 
kinek-kinek lehet ilyan avagy 
olyan. Ha van kellő tisztelet 
a másik ember iránt, nem 
jelenthet problémát a napi 
életvitelünkben. Harmonikus 
volt Bognár József kapcsolata 
nemcsak családjával, hanem a 
régebbi és mostani kollégáival 
is. Lett légyen az a volánnál 
ülő gépkocsivezető, szerelő, 
vagy garázsmester. Mert a jól 
szervezett társadalom olyan, 
ahol mindenkinek megvan a 
maga helye és feladata.

Írigylésreméltó nyugalma, 
megfontoltsága volt ennek az 
embernek. Hasonló átszelle-
mült helyfoglalást a volánnál 
még gimnazista koromban 
táttam, amikor az egyik híres 
orgonaművész leült a helyére 
és játszani kezdett. Amikor 
vezette a buszt, egyet jelentett 
az utasok biztonságérzetével, 
nem kellett tartani a hirtelen 

manőverektől. A milliókban 
mérhető kilométerek jó-jobb, 
rossz-rosszabb utakon arra 
utalt, hogy e szép szakmának 
mestere, s túlzás nélkül mű-
vésze volt. Nem volt sosem 
jellemző rá a handabandázás, 
a kapkodás, mások sértege-
tése, de sosem azért, mert 

megalkuvó lett volna, hanem 
csak így tudott létezni. Ez volt 
a lételeme!

Mindenki számára ismert 
reklám, ami a közlekedésre 
különösen igaz: sose vezess 
gyorsabban, mint ahogy az 

őrangyalod. Sokunknak, sok 
embernek nagyon elképzelése 
sincs milyen lehet – kinézetre 
– egy őrangyal. Hát, nekem 
Bognár József olyan buszve-
zető volt, aki sosem vágott őr-
angyala elé, mert Ő maga volt 
az utastársainak az őrangyala. 
Nagyon fájdalmas látni, hogy 
hamvvedre egy óriási koszorú-
hegy alá bújt előlünk, bár ez 
azt a biztos hitet is erősíti ben-
nünk, hogy nem fog emléke 
feledésbe merülni. Egy embert 
a nem-feledés kezdi halhatat-
lanná tenni, s most már Ő is, 
mint földi pályáját végigjárta 
ember, őrangyalként vigyáz 
családjára, az utasokra és ter-
mészetesen kollégáira. Érze-
lemdúsan mondhatná valaki, 
milyen szép volt a temetői 
búcsúztatása, s a búcsú tőle, 
igaz, – mégis ennél sokkal 
többet jelenthet bármiként és 
bárhogy hívő ember számára, 
hogy Ő is helyet foglalt a vá-
ros égi panteonjában, ahol az 
Örökkévaló látásán túl – még 
feladattal is van: Bognár József 
őrangyalunk lett, mert már 
életében is az volt.

ESDÉ

Őrangyal lett a város egén
Bognár József (1945-2013)

„A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek.”
Vörösmarty Mihály

MEGHÍVÓ
2013. szeptember 8-án vasárnap 16 órakor a Nyársapát, 
Iskola d. 20. szám alatt – a volt Kisteleki Iskola területén 
– megemlékezést tartunk az iskola elindításának 130., 
megszűnésének 40., valamint báró Eötvös József néhai 
kultuszminiszter születésének 200. évfordulója tiszteletére.

A megemlékezésen ünnepi beszédet mond: Dr. Szabó 
Alfréd neveléstörténész.

Rendezvényünkre szeretettel várjuk a volt diákokat, a volt 
tanítókat és hozzátartozóikat és mindazon személyeket, 
kiknek a tanyasi lét és a tanyasi iskola az alapokat nyújtotta.

Természetesen szeretettel látunk minden érdeklődőt, 
aki kíváncsi arra, hogy hogyan zajlott az élet a tanyasi 
iskolákban.

Szervezők 

Az a szombat kora reggel nagyon tragikusan kezdődött. 
Egy olyan ember hagyott itt bennünket, akinek az élete a 
jóság, a szeretet és a munka volt. De nekem legfőképp, a 
púdertől mentes szív sugárzó derűje uralta személyisége 
máris NAGYON HIÁNYZIK.
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Kecses léptekkel, elegáns kéz-
tartással és egyenes derékkal 
járja a polonézt vagy három 
tucat lengyel tini augusztus 
17-én délután a rekkenő hő-
ségben szép muzsikaszóra, 
Cegléden a Gubody kert ját-

szóterének szomszédságában. 
Pedig a táncos lábú csapat 
csak most érkezett meg Lub-
linból, a Dózsa György kollé-
giumban lévő szálláshelyükre, 
de máris próbálnak, mert több 
fellépésük is lesz a környéken 
a Szent István napi ünnep-
ségeken.

– A Dąbrowice táncegyüt-
tesből 41-en jöttek Magyar-
országra a cégünk szervezé-

sében.  Már a mai napon is 
fellépnek Újszilváson. Őket a 
ceglédi kollégiumban szállá-
soltuk el, négy éjszakát tölte-
nek itt. Ugyanitt laknak hol-
naptól olasz, cseh és szlovák 
táncosok is, három éjjen át. 
Huszonnégy óra múlva Öcsö-
dön szerepelnek a lengyelek a 

csapatok egyik felével, míg a 
csoportok másik része Tápió-
szőlősön táncol. 

Cégünk összesen 15 tánc-
együttest hívott meg a vidék 
augusztus 20-ai rendezvé-
nyein fellépni. A felsoroltakon 

kívül jönnek még tánccsopor-
tok Iraelből, Törökország-
ból és Görögországból is. 
A programok csúcspontján 
mindannyian Abonyban fog-
nak szerepelni, az egész estét 
betöltő Nemzetközi Néptánc 
Találkozón.

Tavaly a meghívott tánco-
saink felléptek Cegléden is. 
Idén ismét fölajánlottuk az 
önkormányzat illetékesének 

ezt az ingyenes lehetőséget. 
Sajnos azt a választ kaptuk, 
hogy nincs rá igény és a nép-
tánc különben sem fér bele 
a koncepciójukba. Kár, mert 
négy nemzet táncosai több 
napig a városban tartózkodnak 
– mondta a külföldi együt-
tesek programját rendező 

csongrádi székhelyű, Múzsa 
Szervező Iroda munkatársa, 
Kováts Áron.

Még mielőtt elköszönök 

tőlük, elolvasom a lengyelek 
szabadidős programját, ami-
ből természetesen a többi 
csoport is kiveszi a részét. 
Nap, mint nap Abonyban mú-
latják az időt, az állatkertben, 

a fürdőben s focizással, tollas-
labdával és egyéb sportokkal. 
Így azután nem Cegléd váro-
sának és fürdőjének a jóhírét 

viszi majd szerte a világba a 
nálunk kikosarazott tenger-
sok táncos.

No, comment.
kőhalmi



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 

ÖNGÓL!
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Az Egyenlítő vonalán fekvő és 
a legkisebb, de talán az egyik 
legérdekesebb dél-amerikai 
ország, Ecuador bemutatásá-
val kezdődött augusztus 13-án 
a Függetlenség Napi ünnepi 
fogadás a budapesti Magyar 
Állami Operaházban, ame-
lyen Jaime Augusto Barberis 
Martinez Ecuador nagykövete 
és felesége látta vendégül a 
meghívottakat.

Az ország függetlenségét 
elsőként 1809. augusztus 10-
én kiáltották ki Guyaquilben. 
A rendezvény fényét emelte a 
hazánkban élő ecuadori ope-
raénekes, Xavier Rivadeneira 
által előadott ecuadori és ma-
gyar himnusz. Az ünnepélyes 
fogadásra meghívást kaptam, 
mivel utazásaim alapján sokat 
írtam ennek a szép országnak 
a tájairól és kedves népéről.

A turizmus lehetősége négy 
különböző régióra oszlik az 
országban, s akár egy napon 
belül mind a négy évszakot 
megtapasztalhatjuk. A ha-
zánknál háromszor nagyobb 
ország műemlékekben és 
természeti szépségekben gaz-
dag látnivalóit, pompás nö-
vényvilágát Daniele Kushoff 
fotográfi áiból megízlelhette 
a vendégsereg. 

A  művész nagyszerű 
fényképeinek és az igényes 
magyar-angol nyelvű kiad-
ványoknak a segítségével 
rátekinthettünk az Andok 
örökösen hófödte tájaira, az 

Amazonas vízgyűjtő meden-
céjének párás erdőire, a nap-
sütötte tengerpart csábító 
pihenőhelyeire és a nagy-
városok modern s koloniális 
építészeti remekein át a Gala-
pagos – szigetek állatvilágára. 
Néhány képnél elámulhatunk 
az ott élő népek által ma is 
használt, szebbnél szebb nép-
viseletekben s az indián piac 
tarka forgatagában.  Kellemes 
meglepetésként a fogadáson 
változatos kóstolót kaptunk 
jellegzetes ecuadori ételekből. 
Nálam a pálmát a mogyoró 

szósszal kínált, sajttal töltött 
burgonyatallér vitte el.

Személyes tapasztalata-
imból is állíthatom, hogy 

Ecuador többet kínál puszta 
kalandnál. A hagyományos 
turisztikai látnivalók mellet 
bőséges lehetőség kínálkozik 
az orchidea, a hacienda, a kul-
turális, a régészeti, és az agro 
turizmusra, de kedvelt prog-
ram az őserdei madárles, va-
lamint a tengeri búvárkodás, 
továbbá a bálnamegfi gyelés is. 
A sportolni vágyókat nemcsak 
a hegymászás várja, lehetőség 
kínálkozik siklóernyős repü-
lésre, kerékpározásra, ször-
fözésre és túramotorozásra 
egyaránt.

Ecuador változatos földrajzi 
adottságai gazdag ételkíná-
lattal csábítják az fi nom és 

különleges ízeket kedvelőket. 
A csokoládéjuk pedig párját 
ritkító! A konyha kínálata függ 
a tengerszinttől mért magas-
ságtól és a mezőgazdasági 
viszonyoktól is. A legtöbb 
helyen követik a hagyomá-
nyos háromfogásos étkezést: 
leves, fő fogás általában rizs 
és hús vagy hal s desszert és/
vagy kávé, esetleg tea. A hegy-
vidéken népszerű a disznó, 
csirke, marha és a tengeri-
malac, amelyet főleg rizzsel, 
s kukoricával vagy krumplival 
fogyasztanak. Az óceánhoz 
közeli területeken népszerű 
a hal, a rák és a ceviche, a 
citrusos pácban érlelt hal, s 
azt általában rántott, ropogós 
gyümölcsökkel, pattogatott- 
vagy sültkukoricával tálalják. 
A mogyoró és egyéb magvak is 
tányérra kerülnek ezen a te-
rületen. A kókuszleves ételek 
szintén népszerűek. Gyakori 
a Churrasco, amely egy tipi-
kus dél-amerikai, grillezett 
hús. Az Arroz con menestra y 
carne asada (rizs és bab grille-
zett marhahússal) Guayaquil 
egyik hagyományos étele. Az 
Amazonas forrásvidéke mel-
letti területeken a manióka, 
a keményítő tartalmú gu-
mós növény jelenti a fő ét-
ket. Természetesen rengeteg 
fajta gyümölcs található a 
piacokon.

Kőhalmi Dezső 
Fotó: László Gyula

Ecuador te csodás
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Zenei és sportprogramokkal 
ünnepelt Újszilvás. A község 
falunapjára sokan érkeztek a 
környező városokból, falvak-
ból is. A szórakoztató műsor-
számok mellett kihirdették, 
idén ki sütötte a legfi nomabb 
szilvás süteményt. A zenei 
program sztárvendége Tóth 
Gabi volt.

Idén jubilált az újszilvási fa-
lunap, 10 évvel ezelőtt hívta az 
önkormányzat először közös 
szórakozásra a helyieket. A la-
kosság azóta is minden évben 
nagyon készül a különleges 
napra. Amíg a gyerekek játsza-
nak, a felnőttek beszélgetnek, 

közösen főznek, vagy éppen a 
színpadi produkciókat nézik.

A polgármester, Petrányi 
Csaba elmondta, próbálják 
összefogni a lakosságot, és 
próbálnak minden korosztály-
nak megfelelő műsort, megfe-
lelő színvonalat nyújtani. A fa-
lunapot talán a háziasszonyok 
várják a legjobban. Ilyenkor 
ugyanis süteményversenyt 
is tartanak. A jelentkezők 
most is izgatottan várták az 
eredményhirdetést. Az első 
helyezett idén Bató Szilvia 
lett, különleges szilvás süte-
ménye egyöntetűen elnyerte a 
zsűri tetszését. „Ez egy gyúrt 

tészta illetve a szilva ilyen pu-
dingos öntettel van elkészítve. 
Három tésztalap között, az 
egyik az szilváskrém, a má-
sik pudingos-vajaskrém és ez 
áll egy éjszakán keresztül és 
így puhul meg, csokival van 
a teteje leöntve” – árulta el a 
győztes receptet.  

Szilvia az internetről vette 
a receptötletet és továbbfej-
lesztette. Szeret kísérletezni, 
kipróbálni, mi az amivel még 
fi nomabbá tudja tenni a süte-
ményeit. A győztes édesség 
percek alatt el is fogyott.

A falunapon volt lehetőség 
ledolgozni is a süteményt, 

hiszen focibajnokságot is tar-
tottak, ahol a helyi egyesület 
csapata bizonyult a legjobb-
nak. Újszilváson egyébként 
hamarosan sportcentrumot 
is avatnak. Petrányi Csaba 
elmondta: ez a sportcentrum 
nem csak a labdarúgásnak lesz 
a bázisa Újszilváson, de a felső 
szinten konditerem, fi tness-
terem, fallabdapáya is lesz, 
valamint Leader pályázatból 
felújították a salakpályát, il-
letve lelátókat építettek. A 
polgármester elárulta, hama-
rosan műfüves pályája is lesz 
a községnek.



V
I
T
A

Rejtvény-
fejtőknek

ORVOSNÁL
Helyezze el – négy kivételével 
– az alábbi szavakat, betűcso-
portokat az ábrában. 
A négy megmaradt szóból az 
alábbi vicc poénját tudhatja 
meg.

****
Csinos, fi atal nő keresi fel 

az orvost, kisebb fejfájásokra 
panaszkodva. 

A doktor hümmög, té-
rül-fordul a rendelőben, majd 
így szól:

– Kérem, vetkőzzék le!
– S hova tegyem a ruhámat? 

– kérdi a meglepett hölgy.
Az orvos válasza:
– … 

****
Kétbetűsek: AM, AL, AZ, 

ÁL, CÁ, CR, DE, DP, ID, IS, 
IZ, KL, LC, LO, MA, MD, PÓ, 
UR, VO, ZI, ZO.

Hárombetűsek: ABO, ALI, 
ÁMI, IBA, IDE, IKA, IVA, IZA, 
MAD.

Négybetűsek: AKAI, AKTA, 
ANAR, ARAB, ARAD, ARAM, 
ATÁD, ÁRAD, ERAT, KAZI, 
KOTU, MINA, MISA, OMAR, 
ROSA, SIMA, VASS, VITA. 

Ötbetűsek: ADAMO, AL-

MIR, ARARA, BOBIC, DO-
LOG, ENYÉM, IGAZI, MELLÉ, 
OKAPI, STORE, SZABI, SZI-
LA, SZITA, TALMI, TÁMAD, 
URALÓ. 

Hatbetűsek: ALÁMOS, DO-
NIKA, ODALÁT, RADOMI, 

SZOROZ, VALAKI. 
Hétbetűsek: ADAMITA, 

ALAKPÁR, CSANAKI, SZA-
MARA. 

Kilencbetűsek: DOMINIKAI, 
EMANCIPÁL, IPAROSODÓ, 
IZOLÁLÓDÓ, KALIMPÁLÓ, 

ÓRAMUTATÓ, PATETIZÁL, 
RABOMOBIL, SZALAMISZ, 
TRINIDADI, TROVATORE, 
ZIVATAROS. 

Szilvás süteménnyel ünnepelték a falunapot

(Megfejtés: 
Ide, az enyém mellé.)
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Én még Vörös néni, a báb-
asszony segedelmével jöttem 
a világra otthon, pontosan a 
múlt század kellős közepén. 
Születésem idején az úgyne-
vezett fejlett országokban már 
többségében a kórházakba 
terelődött a mindenórás vá-
randós hölgyek útja, mára 
ez a nagy esemény többnyire 
a szülőszobán zajlik.

 A Ceglédi Toldy Ferenc Kór-
ház gyógyító tevékenységét 
bemutató sorozat részeként 
most a Szülészet-nőgyógyá-

szati Osztályt kerestem fel, 
ahol dr. Endrődi Tamás osz-
tályvezető főorvossal beszél-
gettünk munkájukról és az 
általuk ellátott betegségekről.

– Mennyi ágyuk van, ele-
gendő a létszámuk, képesek 
mindig gyógyszert adni a be-
tegeiknek, és miként tudnak 
bútor- és eszközvásárláshoz 
külön pénzhez jutni?

– Az osztály ötven ágyas, 
amelyből negyven a szülésze-
ti, tíz pedig a nőgyógyászati 
ellátást szolgálja. A forgal-
munk, dolgozói létszámunk, 
műtéti repertoárunk megha-
ladja egyes megyei kórházak 
hasonló osztályáét. Tizenhat 
orvossal dolgozunk, akik kö-

zül öten nyugdíjasként látják 
el a feladatukat. A szülész-
nőink száma 28, rajtuk kívül 
két védőnő, egy szomográfus 
(ultrahang szakasszisztens) 
és két adminisztrátor segíti 
a munkánkat. Szívesen jön-
nek hozzánk a szakemberek, 
az elmúlt két hétben például 
három szülésznőt sikerült fel-
vennünk. Kell is a viszonylag 
nagy létszám, mert igen sok 
gyermek jön a világra nálunk. 
Az elmúlt évben 1000-1200 
között volt a szülések száma. 

Nem véletlenül van három 
szülőágy a szülőszobán.

A gyógyszerellátás kiegyen-
súlyozott, valamennyi beteg 
minden esetben megkapja a 
gyógyszerét, ami a kórházi 
ellátásához szükséges.

Bútorzatunk, eszköztá-
runk megfelelő, korszerű. 
Ezt úgy tudtuk elérni, hogy 
rendszeresen részt veszünk 
a különböző gyógyszer-
gyárak pályázatain. Ilyen 
módon komfortosítottuk 
a szülőszobát és kapott új 
bútorzatot a nőgyógyászati 
osztály. Most vásárolunk a 
Richter cég jóvoltából klí-
maberendezést az 1. számú 
nőgyógyászati szakrendelés 

számára, veszünk televíziót 
a beteg részére, továbbá a 
műtétek és különleges ese-
tek archiválására hamarosan 
meglesz a videokameránk és 
a fényképezőgépünk.

– Van lehetőség „papás 
szülésre” és kérheti az anyu-
ka, hogy a babája egész nap 
mellette és ne az újszülött 
osztályon legyen?

– Az „apás szülés” lehe-
tősége adott, de az édesapa 
helyett más személy, szülő, 
vagy barátnő is jelen lehet a 
nagy eseménynél, ám csak egy 
fő számára nyílik ilyen lehető-
ség. Természetesen a szülésnél 
jelenlévő külső személy is 
köteles higiéniai ruhát ölte-
ni. Ezt a lehetőséget fontos 
és hasznos dolognak tartom, 
mert az anyát jelentősen tá-
mogatja lelkileg, pszichésen.

Cegléden is adunk módot a 

világszerte egyre kedveltebb 
rooming-in rendszer igénybe-
vételére. Ez azt jelenti, hogy 
a szülést követően a baba s 
a mama egy kórteremben 
vannak.  Ezt nem mindenki 
kéri. Vannak, akik azt vallják, 
hogy éjszaka inkább pihenni 
akarnak, és nem feltétlenül 
hallgatnák a csecsemő sí-
rását. Az ő gyermeküket a 
babaosztályról viszik át az 
édesanyához.

– Milyen típusú feladatokat 
végeznek a szülészet mellett 
az osztályon?

– Mint már említettem, tíz 
ágy a nőgyógyászati fekvőbete-
geket szolgálja. Foglakozunk 
még a járóbetegellátás kere-
tében ifjúsági nőgyógyászat-
tal, menopauzával, működik 
inkontinencia és ultrahang 
szakrendelés is. Itt kell meg-
jegyeznem, hogy gyermek-

  Bemutatjuk a ceglédi kórházat III.

Szülészet és mosoly
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gyógyász szakorvos végzi a 0 
és 18 év közöttiek gyermek 
nőgyógyászati rendelését. 
Ránk hárul továbbá a kórház 
ellátási területén élő mint-
egy 180 ezer ember részére a 
terhesgondozás.

– Beszéljünk részletesebben 
a leggyakoribb műtétekről.

– A nőgyógyászat keretén 
belül külön kiemelt terület 
az inkontinencia gyógyítása 
úgy konzervatív, mint mű-
téti úton.

Az előesett méh és hüvely 
rekonstrukciós műtétjeihez 
ma már a legújabb techni-
kai eljárásnak megfelelően 
sérvhálókat alkalmazunk. 
Ezen a területen országosan 
nálunk a legmagasabb a mű-
téti szám. Több mint ötszáz 
ilyen implantációs műtétet 
végeztünk már. A Szegedi és 
a Semmelweis Egyetem Nő-
gyógyászati Klinikákkal és az 
SE Urológiai Klinikával szoros 
szakmai kapcsolatot ápolunk. 
Minden hónapban egy, egy na-

pot vendégoperatőrként dol-
gozom az Urológiai Klinikán, 
míg egy másik keddi napon 
ők jönnek ide hozzánk tanul-
ni.  Szakmai elismerésként a 
Magyar Nőorvos Társaság és 
a Magyar Urológus Társaság 
közös UROGYNECOLOGIAI 
szekciója vezetőjének válasz-
tottak. A témában nagyon 
sok felkért előadásom van a 
szakmai kongresszusokon. 
Ezen a területen országos 
centrumként működünk, 
hazánknak szinte minden 
részéből kapunk betegeket.

Nőgyógyászati laparoszkó-
pos műtétek is találhatók a 
repertoárunkban. Már a leg-
bonyolultabbak közé tartozó 
méheltávolítást is végeztünk 
laparoszkóppal.

 A széles tevékenységi 
körünk alapján – a megyei 
szintnek megfelelő- II prog-
resszivitási szintbe sorolták 
osztályunkat.

– Az önök praxisában elő-
forduló betegségek közül me-

lyek azok, amelyek nagyobb 
odafi gyeléssel megelőzhetők, 
vagy legalább enyhíthetők 
lennének?

– A szexuálisan aktív élet-
kornak a kezdetétől indokolt 
lenne a méhnyakrákszűrés a 
nagyon gyakori HPV /human 
papilloma vírus/ miatt. To-
vábbá indokolt lenne, hogy 
minden leánygyermek 11 
éves korban megkapja a méh-
nyakrák elleni védőoltást, ami 
sajnos egyelőre meglehetősen 
drága. Az oltást fél év alatt 
háromszor kell megismételni 
és az, a jelen tudásunk szerint 
egy életre szóló védettséget 
nyújt.

Rendkívül fontos lenne 
negyven éves kor fölött min-
den nőnek a komplett nőgyó-
gyászati szűrővizsgálaton túl 
a rendszeres emlőrák szűrés 
(röntgen).

A nőgyógyászati szakren-
delésre bárki bejelentkezhet, 
előzetes időpontot kérve in-
gyenes rákszűrésre.

– Mi az Ön orvosi és vezetői 
fi lozófi ája?

– Amikor kineveztek, va-
lamennyi osztály részünkön 
kirakattam egy táblát az el-
várásaimmal az orvosoktól és 
a betegektől egyaránt. Ez nem 
más, mint a mosoly fi lozófi -
ája, ami nem kerül semmibe 
és mégis nagy a hatása. Egy 
mosoly többek között meg-
nyugvást ad a fáradtnak, az el-
csüggedtnek pedig megújítja a 
bátorságát, s a szomorúságban 
vigasztalás.

Írta, fényképezte: 
Kőhalmi Dezső
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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
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53/500-846
06-20/9194-510

Fűrészelt akác  ............................................   27002700 Ft/q

Aprított akác  ................................................. 29502950 Ft/q

Vegyes fa  ...................................................... 23002300 Ft/q

Szénre (cseh, lengyel diószén)

RENDELÉST FELVESZÜNK!

DOBOS-TÜZÉP
CEGLÉD, MOZDONY U. 1. 

Telefon: 311-622, 06-20/215-1225
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 csipetnyi derű
A dialektika ága-boga: 
– A szükséges pénzt nem tudom 

megkeresni, de elinni igen. 
– A szegénység nem szégyen, de 

nekem már elegem van belőle. 
– Tanulok, mert a tanulásba fekte-

tett energia meghozza a gyümölcsét. 
Abból meg jó pálinkát lehet főzni.


