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Együttműködő partnerünk: 

Táblacsere

Táncos tanteremavató

Beszámolónk a 3. oldalon Írásunkat a 7. oldalon olvashatják

Ismét gördültek

Bő szüretet, nagy csizmát!

Centenárium a tanyasi iskolában

Írásunk a 10. oldalon

2. oldal

Szüreti körkép a 9. oldalon

Polgárőr barátság
Igencsak korán kelt augusztus 24-én Mándity János a Ceg-
léd Szűcs telepi Polgárőr Egyesület elnöke, a járás megyei 
koordinátora, hogy még délelőttre betekergesse a 300 darab 
töltött káposztát a családi napra érkező tagjaik és meghívott 
társ polgárőr szervezetek részére. (4. oldal)
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HÉTRÕLHÉTRÕL
 HÉTRE HÉTRE

A Ceglédi Rendőrkapitányság 
illetékességi területén 2013. 
augusztus 19. és 25 közötti 
időszakban tíz közlekedési 
baleset helyszínén intézkedtek 
a rendőrök.

Kilenc baleset következté-
ben anyagi kár keletkezett, 
egy esetben könnyű sérülést 
szenvedtek a balesetben érin-
tett személyek.

A balesetek oka többségében 
az elsőbbség meg nem adása, 
a szabálytalan kanyarodás, az 
útra tévedt kóbor háziállat, 
valamint az autó vezetőjének 
fi gyelmetlensége. A balesetek 
megoszlottak a kapitányság 
teljes területén, így Tápió-
szőlősön, Dánszentmiklóson, 
Abonyban, és Cegléd terüle-
tén, illetve lakott területen 
kívül következtek be. 

Továbbra is felhívjuk a 
kerékpárral és gyalogosan 
közlekedők fi gyelmét, hogy 
kollégáink kiemelt fi gyelmet 
fordítanak az ellenőrzésükre. 
Fontos, hogy a gépjárműveze-
tők mellett ők is betartsák a 
közúti közlekedés szabályait. 

Az előrejelzések szerint a 
következő napokban többfelé 
alakulhat ki eső, zápor, ziva-
tar, amelynek következtében 
vizessé válik az útburkolat, 
és hirtelen lecsökkenhet a 
látótávolság. Az élénk szél-
lökések tovább csökkenthetik 
a járművek menetstabilitását, 

ezért kérjük, hogy ilyen idő-
járásban fokozottabban ügyel-
jenek és sebességüket az út-, 
valamint látási viszonyoknak 
megfelelően válasszák meg. 

A gyermekek nagy bánatára 
az előttünk álló héten ismétel-
ten megkezdődik az újabb is-
kolai tanév. Hétfőtől az utakon 
nagy számban jelennek meg 
az óvodába, iskolába autóval 
vagy gyalogosan közlekedő 
családok és gyermekek. Fel-
hívjuk valamennyi járműve-
zető fi gyelmét, hogy a kijelölt 
gyalogos átkelőhelyeket foko-
zott óvatossággal és mérsékelt 
sebességgel közelítsék meg!

A balesetek megelőzése 
érdekében az idei évben is, 
szeptember első hétfőjétől a 
napi oktatás kezdetének és 
befejezésének időszakában- a 
hagyományokhoz híven- foko-
zott rendőri jelenlétet bizto-
sítunk az iskolák környékén. 
Ennek ellenére fontos, hogy a 
szülők gyermekeikkel megbe-
széljék az alapvető közlekedési 
szabályokat, esetleg bejárják 
közösen azt az útvonalat, ame-
lyen a kisgyermekek iskolába 
járnak majd. 

A Ceglédi Rendőrkapitány-
ság kéri a közlekedőket, hogy 
nagy fi gyelemmel, fokozott 
óvatossággal vegyenek részt 
a közúti forgalomban!  Bal-
esetmentes közlekedést kí-
vánunk! 

A Magyar Fotográfi a Napja 
központi megnyitóján, Ceg-
léden a Kossuth Múzeumban 
2013. augusztus 25-én a Ceg-
lédi Fotóklub tagja Garamsze-
gi Krisztina oklevelet kapott, s 
az ugyanott megnyitott XXX. 
MAFOSZ Szalon tárlaton, 
egy gyönyörű fotográfi áját is 
kiállították.

Írta, fényképezte: 
kőhalmi

Ceglédiek jóhíre, Cegléd jóhíre

TÁBLACSERE
A minap a Mizsei úton járva nem sokkal a városhatár után 
vadonatúj dűlőjelző táblákat láttam. Úgy rémlett, hogy ez a 
külterületi rész még ifj. Károly Ferenc önkormányzati kép-
viselő körzetéhez tartozik.

Nem érettem igazán a dolgot, mert tudtam, hogy nem sokkal 
a legutóbbi választásokat követően a városatya a saját pénzéből 

remek, fából készült jelzőtáblákat állíttatott fel errefelé, meg 
a Vett út környékén is, szerte a körzete külterületi részein. 
Rákérdeztem, hogy is van ez? A képviselő nem volt rest, ki-
szaladt utánam a határba és sorra megmutatta a vadonatúj és 
az időjárási viszontagságokat jól álló, el nem tüzelhető, a MÉH 
telepen le nem adható anyagból készült szép dűlőút jelző táb-
lákat. Mert mint mondta: – A nem is olyan nagyon régi táblák 
így-úgy, de elkoptak, eltünedeztek. A mentősök, a rendőrök a 
postások és a más helyről ide jövő vendégek eligazodásának se-
gítése érdekében úgy döntöttem, hogy a körzetemnek erre lakó 
polgárait meglepem új táblákkal, amelyek költségét most is én 
álltam. Remélem, hogy ezek már sokáig bírják az idő próbáját!

Írta, fényképezte: kőhalmi 

Pingpongtoborzó
A Szuperinfó - CVSE Asztalitenisz szakosztálya várja  
mindazon 6-10. éves leányok és fi úk jelentkezését, 
akik szeretnének megismerkedni az asztalitenisz 
sportággal.
Jelentkezni személyesen és/vagy telefonon lehet a CVSE 
sportcsarnokban(Damjanich u.3)

Gergye Zoltán          és              Fodor Árpád
edzőknél

Tel: 30/550-1173                          20/956-4907

H - Cs:1 5.00–18.00 óra között.

Közlekedési hírek
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Szépült és bővült a Várko-
nyi István Általános Iskola, 
felújítják a Budai úti iskola 
homlokzatát és végre megol-
dódott a termálvíz kivezetése 
is a Deák utcában. Ez utóbbit 
csappal oldották meg a Várvag 
szakemberei.

Miután a kaput hiába is 
zárták, a legkézenfekvőbb 
megoldást választották: a vi-
zet hozták ki az embereknek 
a Deák utcában. Ide naponta 
többször is érkeznek a város-
lakók termálvízért, hiszen a 
túlfolyót nem szabad elzárni, 

a vízvételi lehetőséget pedig 
már sok éve sokan felfedezték. 
A néha már áldatlan állapo-
tot most egy kifolyócsővel 
oldották meg. Így kényel-
mesen lehet teleengedni az 
edényeket, kannákat. A Vár-
konyi iskolában is dolgoztak 
a Várvag szakemberei, sikerült 
kicsit szépíteni, bővíteni az 
intézményt. 

Most az utolsó simításoknál 
tartanak – mondta el Czesz-
nak Tamás, a Várvag vezetője. 
A másik nagy feladat pedig a 
Budai úti iskolában az egyik 

épület külső tatarozása, hi-
szen ez egy százéves épület, 
nem sokára ünnepség is lesz, 
„és úgy gondoltuk, hogy en-
nek megfelelő módját adjuk 
meg azzal, hogy kívülről egy 
kicsit rendbe tudjuk tenni 
az épületet” – fogalmazott a 
Várvag Kft. ügyvezetője.

A Budai úton gőzerővel foly-
nak a munkák, hogy minden 
készen legyen a 100. évfor-
dulóra rendezett ünnepség-
re. Az időjárás nem fogadta 
kegyeibe az ott dolgozókat és 
a munkálatokat, hiszen a sok 

eső meglehetősen hátráltat-
ta a haladást. Feladat pedig 
van még bőven – mondta az 
ügyvezető. Most a Budai úti 
volt az egyik legfontosabb, de 
persze máshol is folytatódnak 
a munkák, van üzlethelyiség, 
amit rendbe kell tenni, ki kell 
alakítani mozgássérülteknek 
egy ellátó helyiséget. „Van 
még bőven feladat. És a nőtlen 
tiszti szálló lesz a másik nagy 
megmozdulásunk” – tájékoz-
tatott az előttük álló felada-
tokról a Várvag ügyvezetője. 
A bíróság épületének belső 
felújítása alatt a nőtlen tiszti 
szálló lesz ugyanis az átmeneti 
székhely.



  Új kifolyó, új homlokzat 

Felújításokat végez a Várvag

Becsengettek, minden iskolában meg-
kezdődött a tanév. Cegléden többszáz 
általános- és középiskolás ült padba. A 
tanévnyitókat a legtöbb intézményben 
már hétvégén megtartották. A Bem 
iskolában különleges pillanata volt az 
ünnepségnek, amikor átadták az egykori 
igzagatóhelyettesnek, dr. Szabó Alfrédnek 
az aranydiplomát.

Ünneplőbe öltözött diákok sorakoz-
tak a Bem iskola udvarán. Az igazgató 
a gólyákat, vagyis az iskola legifjabb ta-
nulóit köszöntötte elsőként. „Palavessző 
s palatábla... Így indultam valamikor, 
legelőször iskolába – mondja Kányádi 
Sándor. Azonban nektek ennél sokkal 

könnyebb dolgotok van, hiszen a Bem 
iskolában a képzésetekhez minden felté-
tel adott, aminek egy modern iskolában 
a rendelkezésre kell állnia” – fogalmazott 
Fernengel Katalin.

A 9. évfolyamosok még kissé bizony-
talanul, a felsőbb osztályosok azonban 
már jóval magabiztosabban kezdik az új 
tanévet. Pest megye legnagyobb középis-
kolájában, a Bem iskolában 850 diák kezdi 
meg a tanévet. Hat szakmacsoportban 16 
szakmát tanulhatnak, 31 osztály indul. 
A felnőtteknek is lesz képzés nappali és 
esti tagozaton.

Az idei tanévnyitót különlegessé tette, 
hogy itt vehette át tanári aranydiplomáját 

dr. Szabó Alfréd. 1991-től 2004-ig taní-
tott a Bem József Műszaki Szakközép-és 
Szakiskolában, 1995 és 1999 között, 
nyugdíjazásáig igazgatóhelyettes volt, 
valamint első osztályfőnöke az 1994-ben 
megszervezett intenzív osztálynak. Irá-
nyításával állították össze az iskola első 
pedagógiai programját. Szabó Alfrédnek 
nem csak az iskola, Cegléd is nagyon 
sokat köszönhet – mondta Fernengel 
Katalin. Aktív formálója, munkatársa 
volt a város művelődésügyének. Városi 
közalkalmazottként mindig legjobb tu-
dása szerint képviselte a pedagógusok 
érdekeit. Megszervezte az immár 30 éve 
működő Cegléd Barátainak Körét, és ala-
pító szervezője volt a városi pedagógus 
énekkarnak – hangzott el az ünnepségen. 

Elkezdődött a tanév

Van ki mosolyogva csacsog, 
néhányan magukba mélyed-
ten fi gyelnek, s csak egyetlen 
kis srácnak törött el a mécses 
az első tanítási nap reggelén, 
az ötvenéves Várkonyi István 
Általános vadonatúj tanterme 
előtt sorakozó 1. c osztályos 
nebulói közül. 

Őket külön köszönti Bögös 
István igazgató, elmondva, 
hogy a beiratkozáskor olyan 
sokan jelentkeztek az első osz-
tályosok közé, hogy az önkor-
mányzat hozzájárulásával egy 
használaton kívüli helyiséget 
tanteremmé vagy, ahogy a 
direktor jellemezte „kristály 

palotává” alakítottak át. Az 
ABC és még sok más tudomány 
megismerését 141 elsős gyer-
mek kezdi meg idén az oktatási 
intézményben. A város másfél-
millió forinttal járult hozzá a 

munkálatokhoz és a TESCO 
által meghirdetett „Tavaszi suli 
rajongó” pályázaton a szülők-
nek és a diákoknak köszönhe-
tően elnyert egymillió forintból 
hatszázezret a berendezésre 
fordítottak, amely pénzt a fenn-
tartó Klebelsberg Intézmény 

egészített ki.  A munkálatokat a 
VÁRVAG Nonprofi t Kft. végezte 
el nagy szakértelemmel és oda-
fi gyeléssel, határidőre.  A mini 
ünnepségen megjelent a Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központ Pest megyei tankerü-
leti vezetője, Rebek Éva. Akiből 
a formaságokat kerülve azonnal 
előbújt a pedagógus. A terembe 
kissé szorongva lépő kisiskolá-
sokkal rögtön kört formált és 
felcsendült a vidám dal: „Süss 
fel Nap…” Azután megkezdődik 
a varázslap kiszínezése, aminek 
hajtogatásával lesz: kis virágból 
paprika, paprikából Jancsika, 
Jancsikából kiskirály, s a végén 
újra tulipán.

kőhalmi

Táncos tanteremavató
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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.

Az elnök már kora délelőtt a 
horgász tavak menti tanyában 
a katlan mellett állt fehér kö-

tényt kötve és főzte a fi nom 
estebédet, amelybe nemcsak 
disznó, hanem marhahús is 
került. A könnyű nyári ká-
posztát nem mosta ki, hogy 
a fi nom savanykás íz el ne 
vesszen, a tölteléket pedig 
lágyan fűszerezte, hogy kel-
lően kiérződjék a töltésekből a 
rozmaring íze is. A vacsorázók 
körében nagy sikert aratott az 
újszerű ízharmónia. Finomak 
voltak a hölgyek által vitt sü-
temények és utolsó darabig 
elfogyott a kemencében sütött 
és előételnek tálalt szilva-
lekváros süti, amit Trnovszky 
Sándor és felesége varázsolt a 
tepsikbe. 

A terített asztal mellett be-
szélgettünk a focizós, dalolós, 

élőzenés, táncolós, beszélge-
tős, barátkozós és éjszakába 
nyúló, sikeres buli közben a 
családi napon résztvevő egye-
sültek vezetőivel.

Abony városában a meg-
osztott ceglédi gyakorlattól 
eltérően egy polgárőr egyesü-
let tevékenykedik, amelynek 
vezetője Juhász Pálné. Tőle 
tudom, hogy huszonhatan 
vannak és a járőrfeladataik 
többségét a helyi rendőrőrs 
rendőreivel közösen látják el. 
Valamennyi helyi rendezvény 
biztosításának aktív részesei. 
Jól kihasználják a szolgálati 
kocsijukat, amely mellé elkel-

ne a külterületi munkájukhoz 
egy terepjáró is. 

Nagy álmuk egy rendszám-
felismerő készülék, aminek 
a beszerzéséhez szponzor, 

vagy egy jó és sikeres pályá-
zat kellene.

Törtelen május 8-án ala-
kult meg a második polgárőr 
egyesület, amelynek vezetője 
Molnár János arról beszélt, 
hogy húsz tagjuk között vala-
mennyi korosztály és számta-
lan szakma képviselteti magát. 
Akad közöttük többek mellett 
önkormányzati képviselő, ka-
tona, tanár és szakmunkás. 
Július közepén valamennyien 
sikeres polgárőr vizsgát tettek. 
Nagyon várják már, hogy szol-
gálatba léphessenek, amire az 
egyesület folyamatban lévő 
törvényszéki bejegyzése után 
kerülhet sor.

A Ceglédberceli Polgár-
őr Egyesület jogelődje már 
a rendszerváltáskor, azaz 
1989-ben létrejött s azonnal 
beléptek az 1992-ben meg-
alakult Országos Polgárőr 
Szövetségbe – mondja az el-

nök, Krecsák Attila. Tizenhét 
tényleges tagjuk mellett, most 
van egy „polgárőr tanulójuk” 
is. Polgárőr szolgálatot heti 
három-négy alkalommal vé-

geznek, összesen mintegy 
30 órában. Ebből egyszer a 
helyi körzeti megbízottal jár-
őröznek közösen, de többször 
vannak együtt Albertirsa köz-
biztonsági járőreivel, ha azok 
a településen tartanak ellen-
őrzést. Saját személygépkocsi-
jukkal járőröznek, pénz híján 
neki sincs rendszámfelismerő 
berendezésük, de jó volna egy 
polgárőr gépkocsi is. Pest me-
gyében egyedülállókén náluk 
két lovas polgárőr járőr is te-
vékenykedik. Többen is kaptak 
már különböző elismeréseket, 
legutóbb az egyik alapítójuk, 
Barkóczy László vehette át a 
Pest Megyei Polgárőr Szövet-
ség dísztányérját.

A 2002 óta bejegyzett Ceg-
léd Szűcs telepi Polgárőr 
Egyesület vezetőjének, Mán-
dity Jánosnak a tájékozta-
tása szerint pillanatnyilag 
22-en vannak. Az ő hatékony 
munkájuknak is köszönhető, 
hogy az általuk fi gyelemmel 
kísért területen folyamatosan 
csökken a bűncselekmények 
aránya. 

Természetesen minden al-
kalommal ők is részesei a 
városi rendezvények bizto-
sításának is. Jó kapcsolatot 
ápolnak a körzeti megbízot-
tal, a rendőrkapitánysággal 
és a lakossággal egyaránt. Az 
egyesület a szolgálati feladatai 
ellátásához a határőrségtől 
egy Lada Nivát kapott, amit 
a különösen rossz terepviszo-
nyok közötti tanyavilágban is 
remekül ki tudnak használni.

Írta, fényképezte: 
kőhalmi

Polgárőr barátság
Igencsak korán kelt augusztus 24-én Mándity János a Ceg-
léd Szűcs telepi Polgárőr Egyesület elnöke, a járás megyei 
koordinátora, hogy még délelőttre betekergesse a 300 darab 
töltött káposztát a családi napra érkező tagjaik és meghívott 
társ polgárőr szervezetek részére.
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Buzgárnak nevezik azt az 
árvízi jelenséget, amikor a 
mentett oldalon a folyó vize 
feltör, és az a szemcsés anyag 
kimosódásával jár együtt; a 
talajszerkezet alapján több-
féle típusát különböztetik 
meg. A hidraulikus talajtö-
rés elméletét a hidraulika és 
a talajmechanika pontosan 
ismeri, azonban a törvény-
szerűségek ellenére olyan 
helyeken is kialakul buzgár, 
ahol nem is lenne várható. A 
buzgárképződés és a buzgá-
ros talajtörés az árvízvédelmi 
gátak tönkremenetelének mű-
szakilag talán a legérdekesebb 
és egyben a legfurcsább – te-

gyük hozzá – veszélyes módja. 
Helyes (időben) felismerése és 
a megfelelő védekezési mód 
megválasztása hangsúlyos 
kívánalom, hogy ne legyen 
gátszakadás. A buzgárt nem 
szabad elfojtani, a víz kive-
zetésének helyét eltömni, be-
dugaszolni, mert ha elfojtjuk, 
új helyen tör elő, és gátat még 
inkább veszélyezteti; a kitörési 
energiája pedig megnő.

Sajnos, a magyar vízügyi 
szolgálat mind a Dunán, mind 
a Tiszán számos veszélyes 
buzgárt írt le, nem egy kö-
zülük tragédiához is vezetett. 
Példaként néhány eset: 1876. 
febr. 25-i tököli gátszakadás, 
1881. ápr. 18-én a tiszaugi ős-

meder kitöltődés áldozatokkal 
járt, 1956. márc. 11. dom-
bori gátszakadás ugyancsak 
nagy áldozatokkal követke-
zett be. Egyik sikeres buzgár 
megfogás Csongrádon volt 
1970-ben, azóta az tanköny-
vek ábrája lett. A Tószegen 
készült felvétel a Gerje-Perje 
torkolat közelében található, 
a mentett oldalon egy nyugvó 
buzgár. Ma lehetséges, hogy 
úgy vélik a szakemberek – jó, 
ha a gát lábánál lapul a víz, de 
tiszai tudással erről azonban 
megváltozhat a véleményük. 
A tiszai árterek legfőbb gondja 
ma a rendezetlenség, miköz-
ben megvan a funkciója a 

kubik-gödröknek – legyenek 
is továbbra, de ha sok víz 
marad vissza az ártereken, 
egy újabb magas vízállás ide-
jén lecsökken az ártér víz-
kapacitása. Zavarónak érzi a 
természetvédő, hogy néhány 
vizes év után nem ismer rá a 
tószegi Gerje-Perje torkolatra, 
vagy a csongrádi Hármas-Kö-
rös-torkolatra. Más fut a tá-
jékoztatókban, és mást lát a 
szemtanú, aki még az ártéri 
erdőgazdálkodás hasznosságá-
ra szocializálódott, nem érti 
a lezserséget.

Játékos fogócskát mutatnak 
be a fi atal biológusok 2. képn, 
de talán sokan nem gondolnak 
arra, milyen szerepe van az 

árkoknak, az árkokkal sza-
bályozott vízvezetésnek. A 
legbüszkébb őstörténész vé-
nájú emberek írásában sem 
olvastam, hogy eleink víz-
gazdálkodási ismeretek birto-
kában lettek volna. De voltak 
emberek nagy tapasztalati 

ismeretekkel, így olyan az 
Árpád-korban nem fordulha-
tott elő, hogy egy temetkezési 
hely víz alá kerüljön belvíztől. 
Zagyvarékas minden évben 
ezt a szenzációt szolgáltatja, 
úsznak a sírok…

Nem szélesebb, mint a kis-
lány által legyőzött árok is 
elég lehetett, sőt meg is ma-
radhatott 6-800 éven át. Néha 
a hazai régészeti beszámolók-
ban olvashatók olyan kutatási 
eredmények, miszerint a régi 
árokrendszert nemcsak hogy 
rekonstruálták, hanem anél-
kül még „működőképes” is! 
Ezt mondhatjuk őstudásnak. 
Ezért képed el a ma ökológu-
sa, amikor a föld használatá-

nak olyan nehézségeiről hall, 
ami az emberi kapzsiság és 
hozzá nem értés utáni gon-
dokat veti fel. A klasszikus 
példáim egyike a tanyahelyek 
sorsa, tagosításkor kialakított 
nagyüzemi táblák, az inkrimi-
nált helyen ma is fenyéresedés 

fi gyelhető meg, nem gazda-
gon termő haszonnövény. A 
másik, az „ellenkező politikai 
irányból” való, a privatizá-
ciós területekegy részének 
esete, hogy minél egysze-
rűbb legyen a feleslegesnek 
tűnő dűlőutaktól és árkoktól 
megszabadulni, hát nosza, el 
kellett tüntetni - beszántás-
sal. Azután szembesülhet a 
rászedett gazda, hogy meg-
közelíthetetlen a birtoka, a 
víz a „nyakán” illetve a földjén 
marad.

Ugyanúgy kívántatik az ős-
tudás, minthogy az, mindig 
nagyobbat ugorjunk, mint 
amilyen széles az árok!

ESDÉ

  Két kép – két szerző

Buzgár és árok

Ismerkedés a túlparttal (Szabó Sándor fotói) 

Tónak maradt buzgár

ORVOSI RENDELÉS
Ismét a régi időpontban és  a megszokott helyen rendel

DR. ELEK ATTILA belgyógyász főorvos

Belgyógyászati kivizsgálás és hasi ultrahang vizsgálat 
rövid előjegyzési idővel. 

Rendelési idő: szerda: 

18.00-20.00 szombat: 09.00-12.00

Cím: Cegléd, Ady Endre utca 16. 

TÚRI POLIKLINIKA 
Bejelentkezés: +36-30/663-9818 
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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.

Bobál Istvánnal a Ceglé-
dért Független Egyesület 
elnökével, önkormányzati 
képviselő frakcióvezetővel 
beszélgettünk.

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

– Az Egyesület részletes 
választási programja a mai na-
pig olvasható a honlapunkon. 
Ma is vállalható minden sora, 

minden törekvés, szándék, 
ami a program alkotóiban an-
nak idején megfogalmazódott. 

De hogyan lehet választási ígé-
retet teljesíteni úgy, ha ehhez 
egyetlen eszköz hiányzik: a 
választók felhatalmazása. Ma-
gyarul fogalmazva: még nem 
kaptuk meg a lehetőséget arra, 
hogy a programunkat meg is 
valósíthassuk. Ez történhet 
majd meg 2014-ben.

Persze ennél érdekesebb a 

helyzet, hiszen sok minden 
változott az elmúlt három 
évben. Lecsökkent az akkor 
nyomasztó hitel- és kötvény-
tartozás, nem kell már kon-
cepciót készíteni az oktatási 
intézmények működtetésére, 
állami tulajdonba került a 
Kórház.

Programunk jelentősebb 
része ma is aktuális: a munka-
hely teremtés ügyében semmi 
nem történt; az Ipari Park ma 
sincs jobb állapotban, mint 
2010-ben; a pályázatokon 
elnyert fejlesztések megva-
lósításához sem volt elég erő. 
Természetesen így is sikerült 
apró eredményeket elérnünk: 
programunk megfogalmazása 
szerint stratégiai kérdésként 
kívántuk kezelni a sportot. 
A dolgok mai állása szerint 
ez lesz az egyetlen területe 
a városnak, ahol fejlődésről, 
előrelépésről lehet majd be-
számolni.

Annak ellenére, hogy a sa-
ját elképzeléseink megvaló-
sítására nem nyílt nagy tér, 
támogattuk a városvezetés 
általunk pozitívnak tartott 
javaslatait, ez így lesz a kö-
vetkező választásig.

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

– Valóban fogalmazhatunk 
úgy, hogy már „csak” egy év 
van hátra a következő önkor-
mányzati választásig, ahhoz 
még korán van, hogy ezekre 
a kérdésekre biztos válaszokat 
adhatnék. Természetesen meg-
kezdődött már a beszélgetés, 
tervezgetés, de konkrétumok-
kal még nem tudunk a válasz-
tók elé állni. Nem is gondolom, 
hogy ez időszerű lenne. A 
nekünk szurkolóknak, bará-
tainknak azt elmondhatom, 
hogy a Ceglédért Független 
Egyesület, jövőre is ki fog fut-
ni a pályára és minden egyéni 
körzetben jelöltet fog állítani.

kőhalmi

A közalkalmazottak és a köztisztviselők 
kettős jövedelem-ellátását tiltotta meg 
egy múlt év végi kormányhatározat, 
amely szerint egyazon személy nem vehet 
fel egyszerre munkabért és nyugdíjat.

A Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Ren-
delőintézetnél munkaviszonyban állókra 
az esztendő elején még nem vonatkozott 
a tiltás, mert az intézmény nonprofi t 
kft-ként működött még akkor. Az újabb 
jogszabályváltozások miatt azonban a 
kft-t meg kellett szüntetni és idén május 
elsejétől az alkalmazottak egy-
csapásra közalkalmazottá váltak. 
A kormányzat addigra belátva, 
hogy a sok nyugdíjas szélnek 
eresztésével az egészségügyi in-
tézmények működése majdnem 
lehetetlenné válna, ezért erre 
a területre vonatkozóan újabb 
jogszabályt alkotott. A rendel-
kezés értelmében az egészség-
ügyben foglalkoztatottak közül 
az orvosok és szakdolgozók 
(ápolók, asszisztensek és műtő-

sök), kérelemre mentesítést kaphatnak 
a szigorú előírás alól úgy, hogy részükre 
a munkáltató jövedelem-kiegészítést ad 
a nyugdíj helyett. 

A helybéli kórház és rendelőintézet 
gazdasági igazgatójától Bobál Istvántól 
s a Személy- és Munkaügyi Osztály ve-
zetőjétől, Ecseri Máriától érdeklődtem a 
fentebb említett intézkedések hatásáról.

– Mennyi nyugdíjasként alkalmazott 
dolgozójuk élt a továbbszolgálás lehe-
tőségével?

– Az intézményünkben huszonhatan 
kérték, hogy változatlanul tovább dol-
gozhassanak, közülük 18 személy orvos 
és nyolcan szakdolgozók. Valamennyien 
megkapták az engedélyt. Ez év júliusától 
az érdekeltek a fi zetésük mellé megkap-
ják a nyugdíjuk összegének megfelelő 
jövedelem-kiegészítést, amit nekünk 
az Országos Egészség Pénztár utal át, 
mégpedig bruttósítva. Az érdekeltek 
ilyen formában megkapják majd a nyug-
díjasoknak megállapított nyugdíjemelést, 
vagy az esetleges visszamenőleg járó 
nyugdíjkompenzációt is. 

– Mi lett a nyugdíjasként Önök-
nél foglalkoztatott egyéb dolgo-
zókkal?

– Sajnos a gazdasági és a mű-
szaki ellátás területén eddig alkal-
mazott s már nyugdíjas személyek 
munkaviszonyát meg kellett szün-
tetnünk, a vonatkozó jogszabály 
értelmében. Az adminisztrátorok 
és a takarítók közül 12 főtől kel-
lett búcsút vennünk a hivatkozott 
jogszabály előírása okán.

Írta, fényképezte: kőhalmi

  Mérleg az út háromnegyedénél II. 

Kapunkban a kampány

Továbbszolgálók az egészségügyben
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A ceglédi We Roll Extrém 
Sportegyesület idén augusz-
tus 17-én immár másodízben 
rendezte meg a We Roll Event 
nevű extrém sportrendezvé-
nyét. Vagy századnyi vidám 
tini és huszonéves élvezte a 

zenét, a surranó kerekeket és 
a röplabdát a Várkonyi István 
Általános Iskola udvarán.

A nap folyamán gördeszka, 
görkorcsolya amatőr és pro-
fi  versenyek mellett a Pest 
Megyei Streetball Bajnokság 
ceglédi fordulójára is sor ke-
rült. A rendezvény színvona-
lát még freestyle gördeszka, 
fl atland, BMX bemutató, élő 
graffiti (Magyarország két 
egyik legnagyobb művésze 
közreműködésével) és freesty-
le kosárlabda show is emelte.  
Este pedig a Jazz Cafeban 
rendezett after party zárta az 

események sorát. Az egyesület 
elnöke, Abonyi Róbert adott 
tájékoztatást az életükről és 
a rendezvényről.

– Sportklubunk három 
esztendeje alakult. Egyelőre 
tíztagú a csapatunk, de szí-

vesen látunk görkorisokat, 
gördeszkásokat és BMX-eseket 
egyaránt. A tagok önkéntessé-
gén alapuló, civil, non-profi t 
közhasznú szervezet vagyunk. 
Profi lunk az extrém sportok 
támogatása és extrém sport 
rendezvények szervezése. 
Nagy álmunk városunkban 
egy skatepark építése. A ska-
tepark a sportolási célra épí-
tett rekreációs környezetben 
készült gördeszka, BMX és 
agresszív görkorcsolya pályák 
sora. Annak részei többek kö-
zött félig csövek, negyed csö-
vek, gerinc transzferek, kor-

látok, funboxes, vert rámpák, 
piramisok, dönthető rámpák. 
Lehetnek benne ezen kívül 
teljes csövek, medencék, tálak, 
kígyó fut stairsets, és számos 
más tárgy.

Sajnos Cegléden eléggé 
rosszak az edzési lehetősé-
geink. Ugyanis a kórháznál 
drága pénzen felépített pá-
lyán sajnos nagyon csúszósak 

az elemek, rossz a talaja, s 
jószerével élet és baleset-
veszélyes. A vasútállomásnál 
lévő emlékmű márvány talap-
zatánál szoktunk összejönni 
és gyakorolni.

Tavaly volt az első ilyen 
országosan meghirdetett ren-
dezvényünk, idén még többen 
jöttek el. A ceglédieken és a 
környező település extrém-
sportokat kedvelő fi ataljain 
kívül érkeztek Székesfehér-
várról, Pécsről, Debrecenből 
és Szegedről is nevezők, meg 
nézők egyaránt. A gördeszka 

és a görkorcsolya versenyek-
re több mint háromtucat 
jelentkezőt regisztráltunk. A 
kosárlabdapályán pedig nyolc 
férfi  és nyolc női csapat méri 
össze a tudását. 

Az itt felállított verseny-
pályákat mi készítettük, csa-
ládtagjaink és szponzoraink 
segítségével. A díjakhoz is sze-
rencsére szereztünk támoga-

tást.  Még BURN energia itallal 
is megajándékoztak bennün-
ket. A legjobbak nem érmet, 
hanem arany-, ezüst- és bronz-
színű gördeszka felfüggesztőt 
vehetnek át, illetve a legki-
válóbb gördeszkás az ALAP 
jóvoltából egyedi gördeszkát 
kap. A kosarasok elismeréséhez 
a Skullcandy cég adott remek 
fej- és fülhallgatókat. A tömér-
dek résztvevő, a jó hangulat 
arra buzdít bennünket, hogy 
jövőre is meghirdessük a gör-
dülő versenyt.

Írta, fényképezte: kőhalmi

Ismét gördültek
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Magyarországon 1840. au-
gusztus 29-én készült először 
nyilvános eseményen fénykép 
vagy, ahogy akkor nevezték 
dagerrotípia. Erről adott tá-
jékoztatást a Magyar Tudós 
Társaságok kézikönyvének 
V. kötete, amely hitelesen 
beszámolt a rendkívüli bemu-

tatóról. Ebből tudjuk, hogy a 
Magyar Tudós Társaság tizen-
egyedik nagygyűlésén a fent 
említett napon Vállas Antal 
rendes tag a Nemzeti Kaszi-
nó Duna felé eső termeiben 
összegyűlt társaságnak két, 

olajozás és égetés nélkül, ál-
tala készített Daguerre-féle 
fényképet mutatott be. Ezzel 
bizonyítva, hogy birtokában 
van mindannak a tudásnak, 
amellyel élethű képeket al-
kothat a világról. Ezért lett 
augusztus 29-e a Magyar Foto-
gráfi a Napja.

A hazai fényképészek jeles 
eseményének központi ün-
nepségét augusztus 25-én 
rendezték a Ceglédi Kossuth 
Múzeumban. Reznák Erzsébet 
múzeumigazgató köszöntötte 
az egybegyűlteket. Ezt köve-

tően Horváth Imre a Magyar 
Fotóművészeti Alkotócsopor-
tok Országos Szövetségének 
elnöke méltatta az esemény 
jelentőségét, több elismerő 
oklevelet adott át a fotográfu-
soknak és megnyitotta a XXX. 
MAFOSZ Szalont, amelyen 
jeles fényképészek alkotásait 
mutatnak be. A rendezvény 
alkalmából adták át többek 
között az Év fotográfusa 2013 
címet s az Év fotóművészeti 
alkotócsoportja címeket. Az 
esemény fényét növelte Sza-

lisznyó Emília fuvolaművész 
előadása.

Nagy megtiszteltetés érte 
ceglédi Papp Elek fotómű-
vészt, aki az ünnepségen ve-
hette át a FIAP, az amatőr fotó-
művészek világszervezetének 
ezüst diplomáját és érmét. A 
Ceglédi Fotóklub két alkotójá-
nak, Garamszegi Krisztinának 
és Irházy Róbertnek egy-egy 
művében is gyönyörködhe-
tünk a szeptember 30-ig nyit-
va tartó tárlaton.

Írta, fényképezte: kőhalmi

Magyar Fotográfi a Napja

„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 

Ismét személyautó ütközött 
egy kamionnal Cegléd és 
Ceglédbercel között augusz-
tus 30-án. 

Meghalt a személyautó 
sofőrje, aki járművével ka-
mionnal ütközött Ceglédnél, 
a 4-es főút 65-ös kilométe-
rénél – közölte a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője csütörtök délután. 

Beluzsárné Belicza And-
rea elmondta, hogy Cegléd 
és Ceglédbercel közötti üt-
közés körülményei még 
nem tisztázottak. Szerdán 
ugyancsak a két helység kö-
zött történt halálos baleset, 
akkor is egy kamion és egy 
személyautó ütközött össze. 

A csütörtöki balesetnél 

mindkét járműben csak a 
sofőr tartózkodott, a kamion 
vezetője nem sérült meg. 

A 4-es főút érintett szaka-
szát teljes szélességében le-
zárták, az arra közlekedőket 
a ceglédi körforgalomnál, 
illetve a ceglédberceli lehaj-
tónál a települések felé tere-
lik – tette hozzá a szóvivő. 

Spitz Alexandra megyei 
katasztrófavédelmi szóvivő 
közlése szerint a faárut szál-
lító teherautó és a személy-
gépkocsi is árokba rohant. 

A személyautó vezető-
jét – aki életét vesztette – a 
ceglédi tűzoltók vágták ki 
a roncsból, a kamiont daru 
emeli majd vissza az útra.

MTI

Halálos baleset
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Ceglédbercel Pest felé eső 
végében puttonyos atyafi  és 
egy kedves, bőszoknyás szü-
retelő asszonyság szobra áll 
az Aranyhegy lankás dombo-
rulatának tövében. A dűlőútra 
fordulva már messziről hallik 
a szőlőt szedő népek vidám 
évődése, amelybe belevegyül 
a szőlőkombájn zúgása. 

A bal felé lévő régebbi ül-
tetvényen tucatnyi nő és férfi  
kézzel szüretel, míg a velük 
átellenben lévő táblában már 
óriási gép gyűri puttonyába az 

érett fürtöket. A napsütötte 
dombhát jó részének birtoko-
sa Klément György hegybíró 
elégedett.

– A gyönyörű időjárásnak 
köszönhetően már rögtön 
augusztus 20-a után meg-
kezdhettük a legkorábban 
érő termés leszüretelését. Mi 
most a Cserszegi fűszerest és 
a Biankát szedjük. A bizton-
ságosan beért szőlőből préselt 
must átlagosan 19 fokos, nem 
sok cukorral kell erősíteni. 
Nem véletlenül látszanak a bo-

rostyán szín aranylóan barnás 
árnyalatai a szőlőszemeken! 
Badacsonyban még korábban 
kezdték a szüretet, ott már 
régebben betakarították a 

Csabagyöngyét, s a híres Varga 
pincészet biztos, hogy hama-
rosan előrukkol az újborával. 
A must a mi pincénkben is 
forr, s aki szereti, annak már 
kóstolni lehet a „harapható” 
sűrű murcit.

A jövő héten szedjük a Bor-
ka nevű borom alapanyagát: a 
Királyleánykát, a Leánykát és a 
maradék Biankát. Olyannyira 

bevált a háromféle bor háza-
sítása, hogy Borka az egyik 
évben Nagy Aranyérmes lett 
a Temerini Nemzetközi Bor-
versenyen.

Ahogy elnézem, néhány nap 
kihagyás után hozzáláthatunk 
a vörös szőlő szüretelésének 
is. Először a korai, majd a 
kései Rozé kerül nálunk sor-
ra. Úgy vélem, hogy a vártnál 
kicsit kisebb termés dacára 
8-10 tonnára számíthatunk 
hektáronként – mondja a 
szőlős-, borosgazda.

Írta, fényképezte: kőhalmi

Márkus János okleveles épí-
tészmérnök életének 83. évé-
ben 2013. augusztus 27-én, 
Cegléden elhunyt.

1957-től, az egyetem el-
végzése után pályakezdőként a 
Ceglédi Városi Tanács műszaki 
osztályán dolgozott, s annak 
vezetője lett, amely feladata 
mellett kivitelezői, tervezői 
és beruházói munkakörben 

is dolgozott.  Majd a Ceglédi 
Építőipari Vállalat szakipari 
építésvezetője volt. Hosszabb 
ideig az Albertirsai Építőipa-
ri Költségvetési Intézmény 
üzemvezetője. Nagyobb lépté-
kű munkássága valósulhatott 
meg a Cegléd és Környéke 
Élelmiszerkereskedelmi Vál-
lalatnál s ennek jogutódjánál 
az Opál Kereskedelmi Rt.-nél, 
amelynek beruházási főmér-
nökeként ment nyugdíjba. 

Szíve ügye volt az épített 
környezet, elsősorban Cegléd 
mezőváros építészeti örök-
sége. Rengeteget tett a lakó-
helye építészeti, természeti 
értékeinek s hagyományainak 
megőrzéséért. Elkészítette 
javaslatát a városképi jelentő-
ségű épületek önkormányzati 
rendeletben szabályozott vé-
dettségéről, s az ebben  fel-
sorolt épületeinken azóta is 

látható a „Védett épület” tábla. 
Hatékony közreműködésnek 
köszönhetően Ceglédre került 
a híres pozsonyi Kossuth er-
kély. Aktívan tevékenykedett 
a városnak Nagykőrössel és 
Kecskeméttel való építőmű-
vészeti kapcsolatai fejlesztése 
érdekében.

Márkus János 1994 és 2006 
között önkormányzati kép-

viselő, valamint egyidejűleg 
a Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság elnöke 
volt. A Város- és Faluvédők 
Szövetségének (Hungaria 
Nostra) 2006-2011 években 
választmányi tagjává válasz-
tották. Egyik alapítója a Ceg-
lédi Városvédő és Szépítő 
Egyesületnek, s annak 1987-
től 2006-ig az elnökeként, 
majd tiszteletbeli elnökeként 
ténykedett. Az egyesületet az 
ő vezetése idején „Kós Károly” 
díjjal tüntették ki.

Műemléki munkái elisme-
réséért 1995-ben Miniszteri 
Elismerő Oklevelet, 1997-ben 
Podmaniczky-díjat, 1998-ban 
pedig Műemlékvédelemért 
Emlékplakettet kapott. 2011-
ben a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Szenátusa aranydiploma ado-
mányozásával ismerte el érté-
kes mérnöki tevékenységét.

Kőhalmi Dezső

In memoriam Márkus János

Bő szüretet, nagy csizmát!
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A ceglédi Budai úti iskola, 
vagy a mostani hivatalos ne-
vén a Táncsics Mihály Álta-
lános Iskola Budai úti Tag-
intézménye fennállásának 
100 esztendős évfordulója 
alkalmából valóságos mini 
falusi búcsút szerveztek az 
augusztus 31-ei tanévnyitó 
napján az országban is ritka, 
ma már városszéli, tanyasi 

iskolában. A rendezvényen 
megjelent Hegedűs Ágota al-
polgármester és dr. Ferenczi 
Norbert a körzet önkormány-
zati képviselője.

Nagy volt még kora reggel 
is a serénykedés, a rendcsi-
nálás, a dekorálás a rengeteg 
szponzor segítségével felújí-
tás alatt álló oktatási intéz-
ményben, ahol az ünnepség 
alkalmából megnyitották a 
múlt század eleji hajópadlós 
tantermet avítt padokkal, 
tintatartókkal, réges-régi tan-
könyvekkel és szemléltető 
eszközökkel. A tornateremben 
gazdag bemutatót rendez-
tek a kisdobos- és úttörőélet 
relikviáiból, és a folyosók 
falain díszlő s évtizedekre 
visszamenő fotográfi ák előtt 
mindig sokan álltak keresve 
önmagukat, vagy barátaikat. 
Az udvaron a gyerkőcök és a 
tanárok munkáiból készült 
tárgyak vásárán lehetett kapni 
a hajdan volt idők ízeit is idéző 
vattacukrot, kürtöskalácsot 
és tüdővel felfújt lufi kat is kí-

náltak. Az egyik asztalnál egy 
barátságos hölgy limonádét és 
fi nom, frissen szedett barac-
kot, meg szilvát kínált ingyér 
az arra járóknak. A srácok 
kipróbálhatták ügyességüket 
a kézműves foglalkozáson és 
a focipályán egyaránt. Nagy 
siker volt a lovas-kocsikázás.

Délben az éhes népek a 
főzőverseny bográcsaiból kap-

tak, csak úgy barátságból, 
fi nom étkeket. Az egyik csa-
pat még a katlant is elhozta 
otthonról. Már kora délelőtt 
messzire szállt a kondérok-
ból a csirke-, a marha- és a 
birkapörkölt, a babgulyás, a 
tanyasi lecsó, a tökös lecsó, 
a székelykáposzta és a bab-
gulyás illata. Kilestem, hogy 
a parasztlecsóba kétféle sza-
lonna alapra csípős kolbász, 
hagyma, paprika, paradicsom, 
borsó és sárgarépa került. A 
zsűri értékelése alapján a leg-

jobbnak járó, méretes serleget 
az Ecseri család nyerte lecsós 
malac bográcsosával.

– Egy iskola százéves szü-
letésnapját ünnepelni akkor 
öröm igazán, ha az az iskola 
él. Létezik és működik. Ha 
annak falai közül évente ér-
telmes fi atalok kerülnek ki. 
Ha az ott végzett ifjúság az 
alapítók szellemében sajátít-
ja el az emberi méltósághoz 
illő magatartási normákat és 
a tudás oly magas szintjét, 
amellyel továbbviheti a jövőt. 

Most egy olyan iskolát kö-
szöntünk a századik születés-
napján, ami működik és él.

Az iskola immár 100 éve 
áll helyt a történelem viha-
raiban a nagy világégések, a 

rendszerváltások, az anyagi 
lehetőségek korlátozottsága 
és a folyamatosan változó 
oktatáspolitika útvesztői kö-

zött. Ez az iskola is megélt jó 
és rossz éveket, de a tisztelet-
reméltó 100 év büszkesége 
kell, hogy eltöltse az utódokat 
és mindazokat, akik ebben 
az iskolában dolgoztak, vagy 
tanultak – mondta többek 
között köszöntőjében Rimóczi 
Gábor igazgató

A délelőtt folyamán érde-
kes előadások kötötték le 
a közönséget. Réthi Mária, 
egykori igazgató visszaemlé-
kezett az intézmény korábbi 
életére. Reznák Erzsébet a 
Kossuth Múzeum igazgatója 
a diákkori Budai úti élményei-
nek felelevenítése mellett a 
Horthy-korszak iskolarend-
szeréről beszélt. Dr. Szabó Alf-
réd témája a tanyasi iskolák, 
iskolarendszerek, módszerek 
volt. Nagy sikert aratott a 
barna köpenyes, pálcás, szi-
gorú tanár úr vidám tanítási 

órája. A vendégek deresebb 
hajú korosztályát kellemes 
nosztalgiával töltötte el a 
kisdobos- és úttörő foglalkozá-
sok felidézése. Az ünnepélyes 
tanévnyitót és igényes műsort 
a centenáriumi emléktábla 
avatása követte, majd kihir-
dették a Cegléd és környéke 
általános iskolásai részére 
kiírt rajzverseny eredményét. 
A születésnapi óriás csoki tor-
tából minden diáknak jutott 
egy falatka. A késő délutánba 
nyúló remek program a ta-
nítók, tanárok és öregdiákok 
találkozójával zárult.

Írta: Kőhalmi Dezső 
Fotó: Töreki Zsolt

  Lovaskocsi, lecsós malac, tanévnyitó

Centenárium a tanyasi iskolában
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Emlékezés a bombázás áldozataira
1944. augusztus 29-én bombatámadás érte a vasútállomást, 
amelynek során 48-an estek áldozatul, főként azok, akik az 
állomás melletti óvóhelyre menekültek. 

Rájuk emlékezünk minden év augusztus 29-én. 
Idén Földi László polgármester, országgyűlési képviselő mon-

dott beszédet. A Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola 
diákjai adtak ünnepi műsort, majd a koszorúzás következett. 
Cegléd Város Önkormányzata nevében Földi László polgár-
mester, Hegedűs Ágota alpolgármester és dr. Diósgyőri Gitta 
jegyző helyezte el az emlékezés virágait.

A rendezvény Cegléd Város Önkormányzata, a MÁV Zrt. 
Ceglédi Állomásfőnöksége, a Városvédő és Szépítő Egyesület, 
valamint a HONSZ Ceglédi alapszervezete közös szervezése-
ként jött létre.

Szöveg és fotó: Czinege 

08.29-31. Budapest
Eredmények: Fiú újonc (U12)
Legjobb 16 közé került Szabó Márk(Szuperinfó-CVSE)
U13 összevont 5.hely: Velkey József(Szuperinfó-CVSE)
32 közé került jutott Szabó Márk(Szuperinfó-CVSE)
48 között végzett Orbán  Kabdebó Aba(Szuperinfó-CVSE)
Az újonc korcsoportos versenyszámmal kezdődött a szokásos 

évadnyitó.A legkisebbek között (U11) indult Ócsai Máté(U10) 
aki peches sorsolásnak köszönhetően egy erősnek mondható 
Kézdivásárhelyi játékossal került össze 3:1 arányban alul ma-
radt így nem jutott tovább a csoportjából.

Szabó Márk már szerencsésebb volt hiszen az ő korosz-
tályában 2 továbbjutó volt ,így egy győzelemmel bejutott a 
16-os főtáblára.

Az összevont kategóriában 112! - en indultak, itt 4 verseny-
zőnk is érdekelt volt.Orbán-Kabdebó Aba megnyerte 4-es 
csoportját kiválló játékkkal, csak bejátszásra kényszerült és 
szarvasi ellenfelével nem bírt.Szabó Márk is csoportelsőként 
végzett és autómatikusan főtáblás lett.

Velkey József ranglista helyezésének megfelelően nem kellett 
selejtezőt játszania két könnyebb ellenfélen túljutva a jelenle-
gi ranglista vezető András Csabával játszott.0:2-es hátrányból 
felállva egy izgalmas és szoros meccsen 3:2-re kapott ki mini-

mális különbséggel 12:10 re a döntő szettben.
Serdülő versenyszám
páros: Legjobb 16 Velkey J-Schmidt M.(Szuperinfó-CVSE)
egyéni: 32 közé került Schmidt Máté(Szuperinfó-CVSE), 16 

között végzett Velkey József(Szuperinfó-CVSE)
Itt is több mint 100 induló volt és versenyzőink reálisnak 

mondható eredményt értek el.Egyéniben csoportelsőként 
feljutottak a 32-es főtáblára ahol még egy mérkőzést tudott 
nyerni Velkey József.Máté szoros mérkőzésen 4:3 arányban 
maradt alul kecskeméti ellenfelével szemben.

Ifjúsági versenyszám   
páros:Legjobb 16 Kramarics G (Univer Kecskemét)-Kovács 

S.(Szuperinfó-CVSE)
egyéni:Legjobb 16 Kovács Sebestyén(Szuperinfó-CVSE)
A későbbi győztestől kapott ki az alkalmi páros így tulajdon-

képp a 9. helyen végeztek a 64-fős mezőnyben.
A főtábláról induló Kovács Sebestyén a sorsolás szeszélye 

folytán a 2.körben a 2. kiemelttel  játszott, de nagyon kicsin 
múlott a meglepetés. 3:1-re is vezetett a játszmákat illetően és 
meccslabdái is voltak de sajnos a meghatározó meccs szituá-
ciókban rossz döntéseket hozott így 4:3 ra kikapott.Győzelme 
esetén valószínű hogy érmes a versenyen hiszen könnyebb 
ellenfél következett volna.

BVSC Évadnyitó Nemzetközi Utánpótlás Ranglista Verseny
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Gondoltunk egyet ebben az 
éktelen melegben és egy jú-
liusi szombaton reggel hatkor 
útnak eredtünk Ceglédről 
Abony, Újszász útvonalon 

és már nyolc előtt a Tisza-tó 
„fővárosba”, a mindössze há-
romezer lelket számláló Po-
roszlóra értünk. Parkolót alig 
találunk, s mint mondták a 
faluban minden szálláshely 
elkelt, ám mi köszöntük most 
csak egy napra tudtunk ki-
ruccanni.

A Hortobágyi Nemzeti 
Parkhoz tartozó medencé-
ben található hazánk második 
legnagyobb és sokak szerint 
legváltozatosabb tava, amit 
gazdag élővilága és az azt 
körülvevő s egyre inkább a 
turizmust szolgáló telepü-
lések teszik különlegessé. 
Az első utunk a 2012. május 
elsején átadott Ökocentrum-
hoz vezetett. 

A hazánk első, őshonos vízi 
állatait bemutató létesítménye 
kecses hattyút formázó, köz-
ponti épülete – amit az Ybl 
díjas Kerkai László tervezett 
– hét emeletnyi, harminc mé-
ter magas tornyából pompás 
kilátás nyílik madártávlatból 
csaknem a teljes tóra, amely 
127 négyzetkilométeres alap-
területű és átlagosan 2.5 mé-
ter mély. A távolban feltűnik a 

Bük hegység vonulata s halvá-
nyan kéklik a Mátra csúcsa is.

Az épület egyedülálló tu-
risztikai- és rendezvényköz-
pont, amely bemutatja a völgy 

természeti kincseit. Két szin-
ten olyan látnivalóban van ré-
szünk, mintha egyenesen a tó 
fenekén járnánk egy hatalmas 
akváriumrendszerben, amely 
735000 literes űrtartalmával 
Európa legnagyobb ilyen lé-
tesítménye. 

A látvány lenyűgöző, a mí-
nusz első és második szinten 
négy méterrel a tó szintje 
alatt lévő egymillió liter víz-
zel megtöltött átlátszó falú 
tárolókban hetven féle Ma-
gyarországon élő, illetve élt 
hal található.  

A legkülönlegesebb látvány 
a 9,5 centiméter vastagsá-
gú akrilalagút, amelyben 
sétálva még a fejünk fölött 
is élvezhetjük a cikázó ha-
lakat, amelyek között ott 
suhannak a Magyarországon 
hajdan élővizekben is meg-
található s legnagyobbnak 
tartott uszonyos óriásainak, 
a vizáknak másfél-, kétmé-
teres példányai. Kecses for-
májú, riasztó képű a vegyes 
étrendű lesőharcsa, amely 
az aljnövényzettől a kisebb 
vadkacsáig mindent felfal, 
ami ehető; a Dunából egyszer 

kifogtak egy háromszáz kilós 
példányt belőle. A legnagyobb 
ragadozóhal a tarkás pik-
kelyzetű mocsárszájú csuka 
éppen apró halra vadászik, 
azt mondják a halászok, hogy 
olyan erős a gyomorsava, 
hogy még az acélhorgot is 
meg tudja emészteni.

 Az éjszakai erdőt idéző ter-
ráriumok sorában majdnem 
húszféle kétéltű és hüllőfajt 
tekinthetünk meg. Az éjjeli 
teremrész fölött a csillagok 
ragyognak. 

Többek között megismer-
hetjük az unkákat, az ásó-
békákat, a gyíkokat, a gőté-
ket, az apró kövi csigákat, a 
szalamandrákat, a mocsári 
teknősöket, és a siklókat. Szá-
momra a legkülönlegesebb 
hüllő a barna ásóbéka volt, 
amely akár fél méterre is be-
bújik a föld alá, s ha támadót 

vél fölfedezni, hát rémítően 
felfújja magát és védekezé-
sül erős fokhagyma szagot is 
áraszt, amit állítólag a gólyák, 
gémek ki nem állhatnak. Meg-
ismertük a kecses, apró, ám 
agresszíven támadó Pannon 
gyíkot, amelynek a két hát-
sólába elcsökevényesedett. 
A zöld gyík különlegessége 
pedig az, hogy az őt megtá-
madó állat karmaiból úgy is 

meg képes szabadulni, hogy 
a farkában lévő csonttal le 
tudja szakítani a saját farká-
nak a végét, amit azután újra 
kinöveszt. A vidék legapróbb 
élőlényeit, többek között a 
zárványokat és papucsállatká-
kat pedig mikroszkópok alatt 
tanulmányozhatjuk. 

Nem szabad kihagyni a 3D 
minőségű, azaz térhatású 
természetfi lmet vetítő mozit. 
A háromdimenziós vetítőte-
rem technikájának köszönhe-
tően élményszerűen átéltünk 
egy szép őszi hajókázást a 
Tisza-tavon, s gyönyörköd-
hettünk annak flórájában, 
faunájában. 

A parkban is számtalan lát-
nivaló várja az érdeklődőket. 
Különleges látvány a kék-na-
rancs tollazatú jégmadár 
számára kialakított élőhely, 
amelyeknek a mozgását, ha-

lászatát egy üvegfolyosóból a 
víz alól is megfi gyelhetjük. 
Az örökmozgó vidrákat min-
dig sokan nézegetik. A park 
egyik tavában haltároló bár-
ka, a tó partján pákásztanya 
díszlik és annak közelében 
gazdagon, bár kissé eklek-
tikusan berendezett XIX. 
századi tájház mutatja be 
az elmúlt korok ruházatát 
és berendezéseit. 

  Ismerjük meg hazánkat

A csodás Tisza-tó
Fejünk fölött úszkáltak a halak
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Csábító időtöltést kínálnak 
az állatetetések, keresettek a 
mocsári- valamint az ékszer-
teknőcök lakhelyei, a szita-
kötőház és a dámszarvasok 
tanyája. Vidám szórakozást 

kínál a lurkóknak a rönk-
fa játszótér, a tutajos tó, a 
növénylabirintus, valamint a 
kisállat simogató.

Ebédre betértünk az Öko-
centrummal átellenben nem-
régiben megnyílt „Ladik” nevű 

halászcsárdába. A csavaros 
dunsztosüvegben is elvihe-
tő négyféle halászlén kívül 
tíz fajta halételt kínálnak. 
A megszokott étkek mellett 
kaphatók helyi fi nomságok is 

marhából, birkából, vadhúsból 
egyaránt. Csábítóan hat a 
csigatésztával feltálalt gyöngy-
tyúk leves, ínycsiklandó a sült 
vadlibacomb lilakáposztával, 
petrezselymes burgonyával, 
vagy a tunkolós borjúpofa 

pörkölt. Én a roston sült fo-
gas fi lét választottam citrusos 
borkocsonyával kerti saláta-
ágyon, burgonyapogácsával. 
Amelyhez elkortyolgattam egy 
decit a kocsmáros egri pincé-
szetének tavalyi, Eger Csillaga 
nevű fehér, száraz borából, a 
vanília öntetes mákos guba 
tortához pedig egy pohárka 
2009-es évjáratú félédes Wette 
féle vörösbor dukált.

Természetesen csónaká-
zunk is egy órányit a roman-
tikus vízi ösvényeken, a nyílt 
vizű tómedencékben; a vad-
kacsák és a gazdag madárvilág, 
a tündérrózsák, a sulyom 
mező s az egyéb vízi növé-
nyek, virágok csodás élményt 
nyújtottak. A nádasban néhol 
halászladikok bújtak meg. Az 
általunk is kipróbált kulturál-
tan rendezett szabad-strandon 
reggeltől estig nyüzsgött a 
tömeg.

A programra a koronát a víz 
fölött vezető, madárvártákkal 
és kilátóhelyekkel is rendelke-

ző sás és nád utak között vivő 
másfél kilométeres túra tette 
fel. A hangulatos, kanyargós 
tanúton megfi gyelhettük a tó 
s a mocsár gazdag növényvi-
lágát és az ott élő madarakat, 
anélkül, hogy megzavartuk 
volna őket. Addig sétáltunk, 
amíg a vízre aranyhidat nem 
vont a naplemente. Megfo-
gadtuk, hogy visszajövünk, de 
nem ilyen rövid időre!

Írta, fényképezte: kőhalmi

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.
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Karcag 08.18.
Férfi  egyéni: 2 Katona Gergely 
Superinfó-CVSE

Férfi  páros: 1.Katona Ger-
gely (Szuperinfó-CVSE)-Zakar 
Kristóf (Bükki TK)

A 2013/2014-es versenysze-
zon első felnőtt megmérette-
tését Karcagon rendezték ami 
a játékosok és az edzőknek 
jeleztek vissza hogy hogyan 
áll a felkészülés.

Kiválóan szerepelt az idén 
Ceglédre igazolt  Katona Ger-
gely aki 2. lett a közel 50 fős 
nemzetközi mezőnyben míg 
Zakar Kristóffal az oldalán a 
páros versenyszámot meg-
nyerték.

Magyar-Szerb Utánpótlás 
Asztalitenisz Verseny Szeged 
08.25. Újonc fi ú 2001 után 
születtek: 2. Ócsai Máté Szu-
perinfó - CVSE.

Újonc leány 2001 után szü-
lettek: legjobb 8 közé került 
Szabó Márk Szuperinfó-CVSE,  
3. Kecskeméti Cintia Szupe-
rinfó- CVSE

Meghívásos versenyen vett 
rész 3 játékosunk a legfia-
talabbak korosztályban Sze-
geden.Csoportmérkőzések 
után mindenki tovább jutott, 
majd az egyenes kieséses sza-
kaszban Ócsai Máté jutott a 
legmesszebre aki közel állt 
a tornagyőzelemhez is. 2:1-
es játszma állásnál, 9:7 re is 
vezetett de végül a két év-
vel idősebb szarvasi ellenfél 
megfordította a mérkőzést 
és nyert. A lányoknál Cintia 
a selejtezőben és a döntőben 
is körmérkőzést játszott 2 
orosházi és egy szarvasi játé-
kossal a helyezésekért. Végül 
egy győzelemmel lett 3.

A nyári átigazolási időszakban 
a játékosállományban válto-
zások történtek. Varga István 
és az ifjúsági Varga Mátyást a 
szuperligás Szolnokhoz került 
kölcsönbe, míg a szolnoki Bíró 
József  leigazolt a vasutashoz. 

A ceglédi tekepálya augusz-
tusban újabb 3 évre megkapta 
az NB. I-es licenszet, így nincs 
akadálya a bajnoki rajtnak.

Első felkészülési mérkő-
zésre a vajdasági 3. ligában 
szereplő Temerin gárdáját 
fogadta a Vasutas.

Eredmények: Ceglédi 
VSE – Temerin SK (Srb) 6:2 
(3232:3079)

Pontszerzők: Zsiros Gyula 
539; Bíró József 533; Rimóczi 
Zoltán 578; Varga István 537.

A második edzőmeccsre Ti-

szakécskére utazott a gárda, 
ahol közepes eredményekkel 
ugyan, de nagy fölénnyel nyert 
a CVSE.

Eredmények: Tiszakécske – 
Ceglédi VSE 1:7 (2965:3133)

Pontszerzők: Hűvös Zsolt 
516; Rimóczi Zoltán 518; 
Sápi Tamás 509; Bíró József 
538; Bezzeg Bence 515. Zsi-
ros Gyula 537-el nem tudott 
pontot szerezni.

A Tiszakécske elleni visz-
szavágóra és egyben utolsó 
felkészülési találkozóra aug. 
29-én 16:00-kor került sor a 
ceglédi tekepályán. 

A CVSE első NB.1-es mér-
kőzésére aug. 31-én a Fő-
városi Vízművek otthonában 
került sor.

HAJRÁ CEGLÉD! 

Utánpótlás eredmények 
2013. augusztus 25.

U-21: Ceglédi VSE – ASE Római Fürdő  4-0
 Gólszerzők: Hazafi  Á., Viniczai V. / 11-esből/, Szabó Á., öngól.  
Jók: Toldi N., Mészáros M., Hazafi  Á., Viniczai V., Gabai P.
Kecskeméti József edző: Gratulálok a játékosaimnak, jól 

kezdtük az évet. Járattuk a labdát, helyzeteket dolgoztunk ki, 
hátul pedig hiba nélkül tették a dolgukat a srácok. Az igaz-
sághoz hozzá tartozik, hogy gyengécske ellenfelet sikerült, 
magabiztosan legyőznünk. Éppen ezért helyén kezeljük a 
győzelmünket.

U-17: Ceglédi VSE – ASE Római Fürdő  4-0
Gólszerzők: Czagány K., Papp D.(2), Simon G.
Jók: Simon G., Papp D., Jakab R.
Kurucsai Milán edző: A mérkőzésen sajnos fokozatosan 

idomultunk az ellenfél ritmusához, játékerejéhez. A második 
félidei teljesítményünk nem tetszett. Kevés volt a tudatos elem, 
és a játék sebessége sem volt mindig megfelelő.

NESS HUNGARY NBII BAJNOKSÁG 2013. ősz - 1-16. fordulók

LIGA KUPA 1-6. fordulók MAGYAR KUPA
FELNŐTT Ceglédi VSE 2013/2014.

Mérkőzés Dátum/időpont

SZTK-Erima - Ceglédi VSE 08.17. (szombat) 17,30 

Putnok -Ceglédi VSE 08.10. (szombat) 17.00 Magyar Kupa

Ceglédi VSE - Kozármisleny 08.24. (szombat) 17,30 

Ceglédi VSE 08.28. (szerda) Magyar Kupa

FC Ajka - Ceglédi VSE 08.31. (szombat) 17,30

Ceglédi VSE - Puskás Akadémia FC 09.04. (szerda) Liga Kupa

Ceglédi VSE - Dunaújváros PASE  09.07. (szombat) 16.30

Budapest Honvéd-Ceglédi VSE 09.11. (szerda) Liga Kupa

Békécsaba 1912 Előre - Ceglédi VSE 09.14. (szombat) 19.00

Ceglédi VSE - Vasas FC   09.21. (szombat) 16.00

Nyíregyháza Spartacus FC - Ceglédi VSE 09.28. (szombat) 16.00

Ceglédi VSE - ZTE FC 10.05. (szombat) 15.00

SZTK-Erima - Ceglédi VSE 10.09. (szerda) Liga Kupa

Tatabánya FC - Ceglédi VSE 10.12. (szombat) 15.00

Ceglédi VSE - SZTK-Erima 10.16. (szerda) Liga Kupa

Soproni VSE -GYSEV - Ceglédi VSE 10.19. (szombat) 16.00

Ceglédi VSE - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő  10.26 (szombat) 14.30

Gyirmót FC Győr - Ceglédi VSE 11.02. (szombat) 16.00

Ceglédi VSE - Szolnoki MÁV FC 11.09 (szombat) 13.30

Ceglédi VSE - Budapest Honvéd 11.13. (szerda) Liga Kupa

FGSZ Siófok - Ceglédi VSE 11.16. (szombat) 14.00 

Puskás Akadémia FC - Ceglédi VSE 11.20. (szerda) Liga Kupa

Ceglédi VSE - Kisvárda 11.23. (szombat) 13.00

Ceglédi VSE - SZTK- Erima 11.30. (szombat) 13.00

Bajnoki rajt a tekéseknél

  Sikeres bemutatkozás!

Szent István Kupa

Házfalnak csapódott 
autójával

Úgy tudjuk senki sem sérült meg a Déli úton, amikor egy 
autó elhagyta az úttestet és egy ház falának ütközött. Az 
eset ma déltájban történt. A ceglédi rendőrség végezte a 
helyszínelést.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy miért sodródott ki a 
kabrió, amelyik a Kőrösi úton érkezett, és a Déli útra 
kanyarodott ki. A személykocsi egy lakóház falának csa-
pódott. A kocsiban is jelentős kár keletkezett, de a ház 
fala is megrongálódott, és a gázt is le kellett zárni, mert 
feltehetően a falon kívül húzódó vezeték is megsérült.
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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: 

– (Csalódott fi atalember): Régen a 
férfi embernek meg kellett ölnie a 
sárkányt, hogy övé lehessen a szűz. 
Mivel már nincsenek ilyen lányok, 
kénytelen elvenni a fi atalember egy 
majdani sárkányt. 


