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SEGÍTSÉG! KIRABOLTAK! 

Március 23-án délelõtt a Penny áruház bejáratánál a bevásárlókocsit tette 
a helyére egy ceglédi asszony. Amikor az aprópénzt a kocsiból vissza 
akarta tenni a pénztárcájába, váratlanul a háta mögül hozzálépett egy 
idegen, 50 év körüli férfi . Egy százast  akart az asszony pénztárcájába 
tenni, mondván, váltsa neki apróra. A rémült nõ biztonságba akarta 
helyezni a tárcáját, de a támadó már nem engedte. Erõszakkal matatott 
a tárcában, majd sikerült kirántania az asszony mintegy 300.000 fo-
rintját. (Ne hördüljünk fel, sok oka lehet, ha valaki magánál tart ennyi 
pénzt. Például félti otthon  hagyni, vagy éppen valahol fi zetnie kell.) 
Dulakodásra került sor, melynek köszönhetõen a rabló elszórt 12 db. 
tízezres bankjegyet, de 180.000 forintot megragadott és azzal a közeli 
benzinkút irányába futott. A bajba jutott nõ kétségbeesetten segítségért 
kiabált. Ekkor délelõtt 11 óra volt, az áruházba jöttek-mentek a ve-
võk, mégsem segített senki! A tolvaj fekete félbõrkabátjában el tudott 
tûnni az állomás irányába. 

Ilyenkor természetesen az az ésszerû viselkedés, ha valaki visszamegy 
az áruházba, szól a biztonsági õrnek, és gyorsan rendõrért telefonálnak. 
Csakhogy, akit ért már ilyen csapás, vagy kirabolták már az jól tudja, 
hogy abban a sokkos állapotban nem könnyû célszerûen viselkedni. 
Sértettünk sírva-remegve beült autójába és hazament külterületi la-
kásába. Talán úgy érezte, hogy csak ott van biztonságban és ott képes 
higgadtan gondolkodni. Jó óra múlva összeszedte magát, és visszament 
a helyszínre. Abban reménykedett, hogy még valahol megpillanthatja  
rablóját. Amikor végre azt tette, amit elsõ pillanatban kellett volna, a 
biztonsági õr már hívta a rendõröket. Sajnos így egérutat nyert a kreol 
bõrû, rövid fekete hajú, hátul kopaszodó bûnözõ. 

A rendõrök nagy erõkkel keresik az ismeretlen tettest, aki nem lopást, 
hanem súlyosabb bûncselekményt, rablást követett el. Amíg szabad-
lábon van, bánjunk óvatosan táskánkkal, pénztárcánkkal. A jövõ héten 
folytatjuk a történteket, reméljük, jó eredményt vagy újabb adatokat 
közölve. 

Sidlovicsné 

PÁRATLAN PÁROS
A Bedei csata kapcsán talán sokan hallottunk már Perczel Mórról, kinek 
szobra ékeskedik Cegléden, és nevét egy utca is viseli. A Perczel utca és 
a Bocskai utca sarkán két utcafelirat néz farkasszemet egymással, mint 
azt a fotó is mutatja. Az utca bal oldalán Perczel utca van a táblára írva, a 
jobb oldalán pedig Percel utca. Elõször azt hittem, hogy helytelenül, majd 
elkezdtem nézegetni a házszámokat is.

A „Percel utcai” oldal a páros, mivel a Percel szó 6 (azaz páros számú) be-
tûbõl áll, a „Perczel utcai” oldal pedig a páratlan, mivel a Perczel szó 7 (azaz 
páratlan számú) betûbõl. Nem is gondoltam, hogy az Utcatáblakirakosgató 
Kht. munkatársai a számmisztika ilyen avatott szakértõi és hû követõi.

Szöveg és fotó: Tábori László

Ismét nagyszabású gálán díjazta Cegléd Város Önkormányzata, valamint Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottsága 
az elmúlt esztendõ legkiemelkedõbb sportolóit, vezetõit, edzõit. Az immár negyedik Ceglédi Sportgálán vehette 
át a Cegléd Város Sportjáért-díjat Péter Aladár, a CVSE asztalitenisz-szakosztályának társadalmi vezetõje, a 
Ceglédi Sporttörténeti Alapítvány kuratóriumi tagja, a CVSE elnökségi tagja, ma is aktív sportoló. (Beszámoló 
a sportoldalon.)

Földi László országgyûlési képviselõjelölt vendégeként Cegléden tartott választási nagygyûlést 
Orbán Viktor, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség miniszterelnök-jelöltje.

ORBÁN VIKTOR CEGLÉDENORBÁN VIKTOR CEGLÉDEN

IV. Ceglédi Sportgála: 

A gyõztesek legjobbjait ünnepelték

2700 Cegléd,
Szolnoki út 61.

Nyílt nap:Nyílt nap:

április 1.április 1.

Fotó: Kaiser

Fotó: Kaiser
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HÉTRÕLHÉTRÕL
HÉTREHÉTRE

Tíz 
külországban 
lesz voksolónk 

A választójogi törvény értelmében a 
külföldön tartózkodó magyar állam-
polgárok kérhetik, hogy kinn szavaz-
hassanak 2006 áprilisában. Március 
17-ig levélben, személyesen vagy 
meghatalmazott útján kérelmezhet-
ték ezt az illetékes választási irodá-
tól. Mi a helyzet e téren a 15. számú 
választókerületben? – érdeklõdtünk 
Sziváki Ibolyánál, az okmányiroda 
vezetõjénél. 

– Három településrõl, Albertirsáról, 
Tápiószõlõsrõl és Ceglédrõl kérték a 
külföldön való szavazás lehetõségét. 
Az elsõ fordulóra 28-an, ebbõl 18 
ceglédi, a második fordulóra 30-an, 
közülük 18-an ceglédiek – mondta 
az irodavezetõ. Kérésünkre az or-
szágokat is felsorolta. Ezek: Anglia, 
Ausztria, Ciprus, Franciaország, 
Hollandia, Kanada, Németország, 
Spanyolország, Svájc és Vietnam. Itt 
egy fõ járul majd az urná(k)hoz, míg 
Angliában és Svájcban hatan-hatan, 
Németországban pedig öten. 

Cegléden
lesz a 25. 

2006. március 28-án  (kedden) 
városunkban rendezik meg hu-
szonötödik alkalommal a Mikola 
Sándor Országos Tehetséggondozó 
Fizikaverseny megyei döntõjét. A 
gimnáziumok és szakközépiskolák 
9. és 10. évfolyamos tanulóinak ki-
írt versenyt a ceglédi Kossuth Lajos 
Gimnáziumban bonyolítják le 14-tõl 
17 óráig – tudtuk meg Polyhosné 
Babácsek Erzsébettõl. Az OKKER 
pedagógiai szolgálat szakértõje el-
mondta azt is, hogy erre a fordulóra 
17 tanuló jelentkezett. Itt nem lesz 
eredményhirdetés, mert a kitöltött 
versenylapokat javítatlanul küldik 
el az országos versenybizottsághoz. 
Javítás után hívják be a legjobbakat 
a májusban megrendezendõ országos 
versenyre. 

A CEGLÉDI KASZINÓBAN
2006. április 5-én (szerdán) 

18.00 órai kezdettel 
KÖZÉRDEKÛ 

BESZÉLGETÉST TART 
SÓS JÁNOS polgármester.

Minden érdeklõdõt szeretettel 
várnak!

7 tagú lett a CAE 
vezetõsége 

Március 13-án tartotta ez évi el-
sõ taggyûlését a Ceglédi Alkotók 
Egyesülete.  

A múlt év pénzügyi beszámolóját 
Kocsis Szilárd Attila ellenõrzõ bi-
zottsági elnöktõl és Józsa Gyuláné 
könyvelõtõl hallgatták meg, majd fo-
gadták el a jelenlévõk. Másodikként 
a 2006-os munkatervet vitatták meg. 
Tartalmilag elfogadták a tervezett 
programokat – mondta Czékmányné 
Nagy Mária elnök.  

Kibõvítette eddig három taggal te-
vékenykedõ vezetõségét. Az egyéb 
témák között hangsúlyt kapott a 
külföldi kapcsolatfelvétel. Elnöküket 
megbízták azzal, hogy egy erdélyi 
népmûvészeti egyesülettel kezdemé-
nyezze kapcsolat kialakítását. 

VITAFÓRUM 
A KAMARÁBAN

Március 20-án a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezé-
sében gazdaságpolitikai vitafórumot tartottak a Ceglédi Ipartestület 
Bercsényi utcai székházában. Ezen a 15. választókerület egyéni ország-
gyûlési képviselõjelöltjei vettek részt: dr. Czinege Imre az MSZP, dr. 
Csáky András az MDF, Földi László a Fidesz- KDNP és Kovács Zoltán 
az SZDSZ jelöltje. A MIÉP-JOBBIK Harmadik Út képviselõjelöltje, 
Korondi Miklós nem fogadta el a meghívást. 

A vita levezetõje dr. Vereczkey Zoltán, a megyei kamara elnöke volt. 
Négy fõ témában fejthették ki a vitázók pártjuk álláspontját: az állam-

adósság mértéke és hatása a magyar gazdaságra, az adópolitika és a ver-
senyképesség kapcsolata, a munkanélküliség és foglalkoztatottság, illetve 
a bér- és jövedelempolitika.

Új dolgok nem derültek ki, aki eddig is fi gyelmesen olvasta a kampány-
gyûlésekrõl szóló beszámolókat, az elõre tudta a kérdésekre adott válaszokat 
is. Igazából érdemi vita nem folyt, csupán a rendelkezésre álló tízperces 
idõkeretben mindenki elmondta a magáét a megjelent csekély számú ér-
deklõdõnek. 

Az az érzésem támadt, hogy ez a rendezvény nem volt egyéb,  mint a 
megyei kamara pótcselekvése. A bürokrácia már csak ilyen. Ha nincs konk-
rét feladata, akkor saját fontosságának igazolására keres magának valami 
tennivalót.

A szendvics azért fi nom volt...
Szöveg és fotó: Czinege 

Egy vérbõl valók 
vagyunk…

A Városi Sportcsarnokba költözött egy estére „A dzsungel könyve”. 
A nagyon szép mesetörténetet magyar szerzõk zenésítették meg (Dés 
- Geszti - Békés). A zsúfolásig telt nézõtéren sok apró gyermek fi gyelte 
Maugli és a dzsungellakók éveket átívelõ történetét. 

A szemünk láttára felnövekvõ és okosodó Maugli, a fi ligrán termetû Bagira, 
a testes Balu, a szelíd Akela, a sziporkázó Csil, a harciaskodó Sir Kán és az 
elbûvölõ Ká mellett a farkaskölykök és a majomcsapat „úgy megfogták” 
a nézõtéri apróságok fi gyelmét, hogy már a szünetben is nagyon sokan 
próbálták utánozni a látottakat és hallottakat. Bár a szellemes szövegeket 
inkább csak a felnõttek értették és értékelték.

Egy színházi elõadás lényege a színészi játék. A musicalnél a játék mellett 
a zene és a tánc, a mozgás a fõ éltetõ eleme egy-egy elõadásnak. A látvá-
nyos színpadkép és különbözõ világítási effektusok segítették a debreceni 
színmûvészek és Zene Theatrum Stúdió növendékeinek az elõadását.

Ahogyan késõbb ismerõsöktõl hallottam, nem csak a szünetig tartott az 
apróságoknál az élmény, mert lefekvés helyett Ká módszerével próbálták 
meg álomba bûvölni a szülõket, majd magukat is.

Szöveg és fotó:
 Hédi

A rák ellen az 
egészségünkért 

Március 29-én (szerdán) Dél-Pest 
megye vendége lesz a miniszterel-
nök felesége, Dobrev Klára. Délelõtt 
11 órakor jelenlétében adják át 
Ceglédbercelen az EU-s támogatás-
sal épült óvodát. 

Ceglédre Az Egészséges 
Ceglédért Egyesület meghívására 
érkezik a termálfürdõbe, ahol a 
gyógykezelõ részleget is megte-
kinti. 15 órától a Dózsa -szobornál 
várja az egyesület tagjaival együtt 
az egészségükért tenni akaró és tudó 
érdeklõdõket. 

A rózsaszín szalagot viselõk sé-
tájukkal fejezik ki, hogy tenni lehet 
és kell a rákbetegség ellen, az egész-
ségünkért. A séta a Kossuth étteremig 
tart, ahol ezután kötetlen beszélgetést 
folytathatnak a résztvevõk egymással 
és Dobrev Klárával. 

Az egyesület vitamindús salátákkal 
látja vendégül a jelenlévõket. 

Gné 

Halló, Bimbó József!
Dánszentmiklós polgármesterét egy 
fórumon hallott új kezdeményezésük 
miatt hívtam fel telefonon. A hír sze-
rint farmerszövetséget hoznak létre, 
mely túlnõ a település határain.  

–  Többször kerestem már Önt. 
Kérem, tájékoztassa a Ceglédi Kék 
Újság olvasóit szövetkezésükrõl. Mi 
adta hozzá az ötletet? – kérdeztem. 

– Most még alakulóban van a 
szövetkezés, de jó, ha tudnak róla 
Cegléden is. Dánszentmiklóson je-
lentõs a hûtõház-kapacitás mind a 
volt állami gazdaság, mind a tsz ré-
szérõl. Ezekkel kezdeni kell valamit. 
Felújítva és a leendõ újakat tárolásra 
építve alakítjuk ki a hasznosítást. 

– Az almát és más gyümölcsöket 
termelik is, így összekapcsolnák a 
két tevékenységet? – kérdem. 

– Sõt... Négyet! Termelés, tárolás, 
feldolgozás és értékesítés épül majd 
egymásra, ezek alkotnak egy verti-
kumot. A termesztéshez – legyen az 
gyümölcs vagy zöldség – a DÁN-
FARM biztosítaná a földterületet. 

– Ezt az elnevezést azt hiszem, 
fogjuk még hallani. 

– Annál is inkább, mivel kapcso-
latba léptünk a dabasi, kecskeméti és 
ceglédi kistérséggel, hogy õk is csat-
lakozhassanak zöldség- és gyümölcs-
termesztésükkel. Fontos, hogy alulról 
szervezõdõ módon tudjunk pályázni 
beruházásainkhoz. 34 önkormányzat-
nak írtunk levelet, addig 26-an adtak 
igenlõ választ, de többektõl még vár-
ható ugyanez. Tudományos elméleti 
hozzájárulást a debreceni tudomány-
egyetemtõl kapunk – mondta végül 
Bimbó József. 

Giba Lászlóné 

Zeneiskolások 
sikerei 

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
2006. március 10-én rendezte  meg a II. Pest Megyei 
Fuvolaversenyt, melyen a következõ eredményeket érték 
el a ceglédi növendékek: 

III. díjat kapott: Veres Anett. Tanára: Pócz Ildikó 
Különdíjat kapott: Magyar Elin. Tanára: Dobozi 

Erika. 
Vincze Márta. Tanára: Kóborné Szalisznyó Emília 
A Vácott megrendezésre került X. Országos 

Gitárversenyre 2 növendékünk jutott el: Gábor Mihály 
III. díjas lett. Tanára: Magda Gábor 

Vágány Anna szépen szerepelt. Tanára: P. Szabó 
Zoltán 

Dr. Perneczky Jánosné 
igazgatóhelyettes 

F I Z E T E T T  H I R D E T É S

FELHÍVÁS
„Séta a RÁK ellen az egészségért”

Gyülekezés: 
Cegléd, Kossuth tér – Dózsa-szobor elõtt
2006. március 29-én (szerdán) 14.30-tól,

majd
sétával, kitûzött szalaggal hívjuk fel 
a fi gyelmet a rákszûrés fontosságára.

A Kossuth étteremben 
DOBREV KLÁRÁ-val beszélgetünk a 

rákmegelõzésrõl, az egészséges életmódról.
Jöjjön el Ön is!

Hozza el barátait, rokonait!
Szeretettel várjuk:

„Élj Egészségesen Egyesület”
vezetõsége



32006. március 27. Ceglédi Kék Újság

Diáknapja volt nemrégiben  a vér-
adások szervezõinek és elvégzõinek. 
Gyakori ez, ilyenkor délelõtt és dél-
után is egy-egy iskolába települnek 
ki, s várják az ott tanuló diákokat. 
Különösen az elõször vért adókat. 
Egy ilyen napon látni, hallani sze-
rettem volna õket. 

Délelõtt Nagykõrösön, a Toldi 
Miklós Élelmiszeripari Szakkö-
zépiskolában lehetett vért adni. 
Kevesebben jöttek, mint szoktak 
– kaptam a tájékoztatást – mert azon  
a napon országos pék- és cukrászver-
seny tartotta izgalomban a fi atalokat 
és tanáraikat. Úgy láttuk, helytálltak 
mindkét területen. Igazgatójukat – aki 
rendszeres véradó – hat kollégája kö-
vette, s adott vért. 

Délután  a Ceglédi Károlyi Mihály 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközépiskola volt a helyszín.  

Ahhoz az asztalhoz léptem oda, 
amely mögött dr. Csornai Ágnes 
fõorvos ült, s kérdéseket tett fel 
egy – már vért adott – diákfi únak. 
Többek között: Jár-e szûrõvizsgá-
latokra? Szülei el szoktak-e menni? 
Volt-e már kórházban?... Végzett a 
fi ú, feláll, hagyom, hogy „levegõhöz 
jusson”. Sápadtnak látom. 

– Nincs semmi bajom, jól érzem 
magam – mondja. 

– Milyen elhatározással adott vért 
elõször? – kérdezem. 

– Édesanyám ápolónõ, rendszeres 
véradó. Az õ biztatására próbáltam 
meg... Aztán, a vércsoportom na-
gyon ritka, 0 Rh negatív. Emiatt 
is adok másnak. Elgondolkodik. 
– Most még nem tudom, hogy jö-
vök-e máskor is. Egy kis idõ múlva 
megmondom. Jó?... 

– Természetesen jó, várom a vá-
laszt. 

Tölgyessy Attiláné vöröskeresztes 
szervezõtõl és Veres Lászlóné szak-
dolgozótól, megtudom, hogy sajnos 
két diák nem lehetett véradó, mert 
TAJ-kártyájuk nem volt náluk. A fõ-
orvos asszony örvendetesnek tartja, 
hogy a 28 jelentkezõbõl húszan elõ-
ször adtak vért. 

A tanulópadokon NYILATKOZAT 
címû kérdõíveket látok. – Pest me-
gyében elõször szerepel ez a nyilat-
kozat, melyet a Magyar Vöröskereszt 
állított össze. Önkéntes a kitöltése, 
mellyel hozzájárul a véradó, hogy a 
véradással kapcsolatos eseményekrõl 
SMS-ben, illetve e-mailben értesít-
sék – mondja kérdésemre Tölgyessy 

Attiláné, s hozzáteszi még, hogy a 
véradók nagyobb része kitölti a nyi-
latkozatot. 

A terem végében terített asztalnál 
ülve uzsonnázik néhány diák. Fõtt 
virslit kapnak zsemlyével, dobozos 
üdítõt, egy tábla csokoládét is fo-
gyaszthatnak! 

Egyikük az a fi ú, akivel már be-
szélgettem. Két lányt kérdezek, akik 
szintén elsõ véradók. 

– Kíváncsi voltam, hogy hogyan 
megy a véradás – mondja egyikük. 

– Érdekelt a menete, a hangulata 
és... és segíteni akartam. Ma délelõtt 
hallottam, hogy itt a suliban szokott 
lenni véradás. Bejöttem. 

Jól érzem magam... 
– Én is mondhatom? – kérdez a 

másik leány. 
– Természetesen. 
– Anyu és Apu rendszeres véradók, 

ezért jöttem be. Segíteni is akartam... 
Semmi gyengeséget nem érzek 
– mondja falatozva. – Elõnyösebb, ha 
itt, az iskolában szervezik, nem kell 
elmenni máshová – teszi hozzá. 

A fi ú azt mondta, érzi, tudja már, 
hogy folytatni fogja a véradást. 

Elköszönök tõlük. Hazafelé sétál-
va és késõbb  is gyakran gondolok 
rájuk. És szüleikre, akik szép útra-
valót adnak nekik mindennapi em-
berségbõl. 

Giba Lászlóné 

„A matematika a tudományok kapuja 
és kulcsa”

(Roger Bacon) 
Az idén február 24-én rendezték meg 
a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulóját. Pest megye 16 
helyszínén közel 5400, fõ 3-8. év-
folyamos tanuló oldotta meg a fel-
adatsorokat.

2006. március 10-én a ráckevei 
eredményhirdetésen ismét jó érzés 
volt ceglédi szülõként, pedagógus-

ként részt venni, hiszen a város is-
koláinak tanulói kiváló helyezéseket 
értek el.

Legkiemelkedõbbek a csapatver-
seny eredményei. Minden iskolából 
az adott évfolyamon versenyzõ, há-
rom legjobb egyéni eredményt elért 
tanuló alkotott egy csapatot.

A Kossuth Lajos Gimnázium 7. 
évfolyamosai (Szabó Szilvia, Lakos 
László, Kónya Ádám) 105 csapat 
közül a megye legjobbjai lettek. 

Felkészítésükért Nagy Irén tanárnõ 
is elismerésben részesült. 

A Várkonyi István Általános 
Iskola 4. évfolyamos versenyzõi 
(Pölös Péter, Kisfaludi Márton, 
Bugyi Márk) 109 csapat közül a 2. 
helyen végeztek.

Az országos versenyt 2006. április 
12-13-14-én Kecskeméten rendezik 
meg, melyre a ceglédiek közül  Szabó 
Szilvia és Lakos László a Kossuth 
Gimnáziumból , valamint Pölös Péter 
a Várkonyi István Általános Iskolából  
kapott  meghívást.

Egyéni eredmények:
A Táncsics Mihály Általános Iskola 

3. évfolyamos tanulója, Soltész Nagy 
Dániel 898 versenyzõ közül a 16. he-
lyen végzett. Tanára: Sebók Pálné.

A 4. évfolyamon versenyzõ 965 
tanuló közül Pölös Péter 6., Kisfaludi 
Márton 22. helyezett  lett. Mindketten 
a Várkonyi István Általános Iskola 
tanulói. Tanáraik: Szulágyi Kovács 
József és Kólya Mária.

Az 5. évfolyamosok 941-en 

versenyeztek. A Kossuth Lajos 
Gimnáziumból Barna Zsombor a 8., 
Nyikes Marcell pedig a 10. helyen  
végzett. Tanáruk: Virágné Hornyák 
Ágnes.

A 6. évfolyamosok között 12. he-
lyezett lett Bagi Anna Lujza a gimná-
ziumból. Tanára: Volter Etelka.

A 749 fõ hetedik évfolyamos közül 
Szabó Szilvia maximális pontszám-
mal (150 pont) lett elsõ a megyében. 
Lakos László 4. , Kónya Ádám 12., 

Csery Márton 19. helyen végzett. 
Õk is a Kossuth Gimnázium tanu-
lói. Tanáruk: Nagy Irén

A várkonyisok közül a 7. m osztá-
lyos Herczeg Viktor szerezte meg  a 
16. helyet. Felkészítõ tanára: Nagy 
Zoltánné.

A 8. évfolyamos Bogdán Ilona 
Katalin 18. helyezést ért el. Õ a 
Református Általános Iskola tanu-
lója. Tanára: Kaczur Sándor.

Kólya Mária tanító
Várkonyi István
Általános Iskola

KEGYELETSÉRTÉS! 
Rendszerváltozás után Antall József miniszterelnök úr volt az, aki a Széchenyi 

úti I. világháborús emlékmûnél fölavatta az odáig agyonhallgatott II. világ-
háborús hõsöknek és áldozatoknak az emlékmûvét. Beszélni sem nagyon 
lehetett róluk az elõzõ idõkben... 

Végre lett egy emlékhely, ahol a hozzátartozók elhelyezhették szeretteik 
emlékére hozott gyertyát, virágot. Gondolataik a távoli, keleti hadszintére 
szálltak, hõsi halált szenvedett férjre, fi úra gondoltak. 

„Sírjaik hol domborulnak” – hol nyugszanak drága halottaik? 
Így volt ez, egész mostanáig, 2006 március 15-ig. Színvonalas, szép 

mûsorokkal emlékezett az ország az 1848-49-es szabadságharc hõseinek 
dicsõ emlékére. 

Sajnos vannak emberek, akikben negatív ösztönöket hoz elõ a minden-
napok eszménye. „Hõsök” akartak õk is lenni, hõsködtek maguk elõtt a 
vandalizmussal: a 20 db II. világháborús hõsi emléktáblából 14 db emlék-
lapot lefeszítettek és elvitték. A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák 
Országos Nemzeti Szövetsége, a HONSZ Cegléd Városi Szervezete nevében 
megdöbbenésünk és fájó szívünk minden rezdülésével tiltakozunk e kegyet-
len, embertelen vandalizmus ellen. 

A 14 emléktáblát (rézlapon  bronzbetûk) ismeretlen tettesek lefeszítették, 
elvitték. Megdöbbenve kérdezzük: miért? Miért tették? A Cegléd Városi 
HONSZ szervezet, a 144. sz. Kossuth Cserkészcsapat, a város kegyeletõrzõ 
polgárai, különbözõ civil szervezetek, a város vezetõi, városvédõi, törté-
nelmi egyházaink imáival és áldásával, koszorúkkal és virágokkal nemzeti 
kegyeleti szent helyként itt rójuk le mindig hálánkat a múlt hõsei elõtt. 

Milyen a bûntény végrehajtóinak a lelkivilága? Egy kutya képes bele-
pusztulni gazdája elvesztésébe... 

A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák, elhaltak rokonai, ismerõsei, 
a város polgárai mélyen elítélik a hõsi emlékmû ellen elkövetett vandaliz-
must. Megbocsájtani nem tudjuk! Ez a jó Isten dolga. Bízunk benne, ahogy 
a közmondás tartja: Isten malmai lassan, de biztosan õrölnek. Utolérni a 
gonoszságot a méltó büntetés. 

Kérjük városunk vezetõinek hathatós intézkedését, a rendõrség nyomo-
zását, a tettes vagy tettesek felkutatását, kézre kerítését, büntetését. 

   Tisztelettel: 
A HONSZ Ceglédi Szervezete 

Németh Mihályné 

Egy 
kis csokor 

A március 15-i hivatalos koszo-
rúzás mellett magánemberek is 
tettek a Kossuth-szobor aljához 

egy-egy szál virágot vagy kis 
csokrot. 
Egy piros-fehér szegfûcsokor 
nemzetiszínû felirata ez volt: 

„Egy turini dédunoka.”

Hédi 

Fitch: a magyar tévéreklám-piac messze 
a legfejlettebb
A magyar tévéreklám-piac messze a legfejlettebb Közép- és Kelet-
Európában a Fitch Ratings éves szektorjelentésének adatai szerint. Az 
elemzés szerint, jóllehet a térség lemaradt Nyugat-Európától az egy fõre 
jutó GDP-érték mércéjén, az összképen belül az egy fõre jutó médiarek-
lám-kiadásokban rendkívül széles, tízszeres különbségek mutatkoznak az 
országcsoport tagjai között. A Fitch adatai szerint ezt a mezõnyt magasan 
Magyarország vezeti, fejenkénti 230 dolláros tévéhirdetési kiadással. A 
második helyezett Csehországban is csak 150 dollár a fejenkénti átlag, 
a vizsgált tizenkét ország rangsorát pedig Románia zárja 20 dollár alatti 
összeggel.

Magyarországon továbbra is a magyar és az orosz 
ajkú szervezett bûnözés a meghatározó – olvasható 
a Nemzetbiztonsági Hivatal elmúlt évi tevékenységét 
értékelõ kötetben. Jelenleg a hagyományos és a „fehér 
galléros” bûnözés párhuzamos, vagy együttes jelen-
léte jellemzi a magyarországi szervezett bûnözést. Az 
orosz ajkú szervezett bûnözõi csoportok megjelenése 

a kelet- és közép-európai országokban már az 1990-
es évek eleje óta megfi gyelhetõ. Az EU bõvítésének 
közeledtével expanziós törekvéseik tovább erõsödtek, 
hiszen a bûnözõi csoportok elemi érdeke volt, hogy 
hídfõállásokat építsenek ki a majdani schengeni öve-
zethez tartozó országokban, ezzel végsõ soron a határok 
nélküli Európában.

Várkonyisok

Gimnazisták

Szülõk példája 

ELÕSZÖR VÉRT ADNI
CEGLÉDI DIÁKOK SIKEREI 

a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen

NBH: továbbra is a magyar és orosz ajkú 
szervezett bûnözés a meghatározó
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Elnézést kérünk, Czinege doktor! 
Lapunk sorozatot indított Közéleti magánportré címmel: az országgyûlési 
képviselõjelölteket mutattuk be. Az írások fölött az ún. „lead”-et, beve-
zetõt közöltük. A dr. Czinege Imrét (MSZP) bemutató cikk fölé azonban 
téves szöveg került. Sajnos a technika, a számítógép, a program olykor 
„kijátssza” az embert. Ez történt a március 20-i (12. sz.) kiadásunk 4. 
oldalán. Dr. Czinege Imre úr és természetesen az olvasók szíves elnézését 
kérjük. A helyes szöveg: 

„Elkezdõdött a választási kampány. Nem kívánunk állást foglalni 
egyetlen jelölt mellett vagy ellen sem, de úgy gondoljuk, érdemes a 
politikusi „álarc” mögé nézni, megismerni a magánembert. Ezúttal 
dr. Czinege Imrét, az MSZP országgyûlési képviselõjelöltjét mutat-
juk be.” 

Államtitkár 
a város peremén 

Március 17-én Teleki László romaügyi államtitkár Ceglédre látogatott 
dr. Czinege Imre MSZP képviselõ és képviselõjelölt meghívására. Az 
államtitkár megmártózott az élet sûrûjében, mert a „város peremén”, 
az Ugyerban található Czárák Általános Iskolában tartott sajtótájé-
koztatót és lakossági fórumot.

Teleki Lászlón és dr. Czinege Imrén kívül a rendezvényen megjelent 
még Sós János, Cegléd város polgármestere, Jakab István, a kisebbségi 
önkormányzat elnöke, valamint Fehér István, az MSZP ceglédi szerveze-
tének elnöke. 

Teleki László a sajtótájékoztatón kifejtette, hogy a pozitív diszkriminációt  
egy elfogadó, összetartó társadalomban nem tartja jónak, de amíg ellenérzés 
tapasztalható a cigánysággal szemben, addig szükség van a pozitív diszkri-
minációra. Egy cigányteleprõl ugyanis nem ugyanolyan eséllyel indul valaki 

az életnek, mint egy budai második kerületbõl. Ha a társadalom szemlélete 
megváltozik, akkor már csak a verseny a fontos, az kerüljön be egy állásba 
vagy egy iskolába, aki a leginkább alkalmas erre.  

Az etnobizniszrõl – amikor némelyek a laza törvényi szabályozással 
visszaélve abból próbálnak megélni, hogy különbözõ kisebbségi önkor-
mányzatokat hoznak létre, majd lenyúlják az állami támogatásokat – az 
államtitkár elmondta, hogy 2005 novemberében a parlament módosította 
a kisebbségi törvényt, pontosan az ilyen anomáliák elkerülése érdekében. 
A következõ kisebbségi önkormányzati választásokra egy névjegyzéket 
kell létrehozni, és csak a névjegyzékben szereplõk lehetnek a kisebbségi 
önkormányzatok választói és megválasztható tisztségviselõi. Azt, hogy ki 
milyen kisebbséghez tartozik, egy legalább három éve bejegyzett szerve-
zetnek kell igazolnia. 

A sajtótájékoztatót követõ lakossági fórum témája a cigánysággal kap-
csolatos kormányzati stratégia és a hátrányos helyzetû családok támogatása 
volt.

Az egyik felszólaló közölte, hogy õ egész életében munkás volt, ezért 
most a Munkáspártra fog szavazni – hogy a két Munkáspárt közül melyikre 
gondolt, azt nem részletezte –,  de minden jelenlévõt arra biztatott, hogy dr. 
Czinege Imrét támogassák a választásokon.

Egy másik választópolgár nemes egyszerûséggel azt kiabálta, hogy ezt a 
sok marhaságot õ nem hallgatja végig, mert a cigányok úgyis a játékauto-
matákba dobálják a pénzüket. Az ilyen incidensekhez már nyilvánvalóan 
hozzászokott Teleki László békülékeny hangon azt ajánlotta, hogy beszéljék 
meg a problémát, de az illetõ szitkozódva elviharzott.

Keszthelyi Ferenc önkormányzati képviselõ a cigánytelepek felszámolásá-
nak  részleteirõl érdeklõdött. Hozzászólásában arra is utalt, hogy a cigány-
ság helyzetének megváltoztatásához nem elég a kormányzati akarat vagy a 
többségi társadalom jóindulata, ehhez a romák mentalitásán is változtatni 
kellene. Hogy például ne adják (el) férjhez a 13-14 éves cigány lányokat, 
mert ezzel a sorsuk végleg megpecsételõdik.

     Szöveg és fotó: 
Czinege

Elõtte azonban a sajtótájékoztatón 
mi is feltettük a magunk kérdéseit:

– Hogyan vélekedik a magyar gaz-
daság állapotáról?

– Kettéválik a gazdaság és az ál-
lami pénzügyek helyzete. A gazda-
ság növekszik, persze ez csak akkor 
tekinthetõ jónak, ha a lomha német 
gazdasághoz mérjük, amennyiben 
azonban a fürgébb szlovák vagy 
észt gazdasággal hasonlítjuk össze 
a magyart, akkor már nem olyan 
dicséretes az eredmény. Annyira 
nem elég gyorsan növekedünk, 
hogy munkahelyeket is teremtsen 
a gazdaság. Az állam gazdasága 
azonban már kevésbé kedvezõ. Az 
államadósság a múlt következmé-
nye és a a jövõ megterhelése. Ez a 
jövõ nem túl fényes, mert 2006-ban 
körülbelül 900 milliárd forint megy 
el államdósság szolgálatra, vagyis a 
tartozások törlesztésére és kamataira. 
Hogy érzékeltessem az összeg nagy-
ságát: az egész autópálya-program 
mintegy 300 milliárd, az évente be-
fi zetett személyi jövedelemadó ösz-
szege 1000 milliárd forintot tesz ki. 
A következõ kormányzatnak le kell 
faragni az államháztartás hiányát. A 
forint árfolyamának változása pedig a 
pénzpiacon meglévõ külföldi nagybe-
fektetõk döntéseinek következménye. 
Az erõs árfolyamingadozás hosszú 
távon negatívan hathat az egész 
gazdaságra. Ezért lenne fontos mi-
nél elõbb bekerülni az eurózónába, 
hogy ezt a kockázati tényezõt meg 
tudjuk szüntetni. 

– Mivel telnek a napjai, mióta fel-
hagyott a politikával?

– Visszatértem oda, ahol vol-
tam, mielõtt közszereplõvé váltam. 
Tanszékvezetõ vagyok a Corvinus 
Egyetemen, és tanítok a Károli 

Gáspár Református Egyetemen is. 
Azért megmaradt a kapcsolatom 
a gazdasággal, mert néhány nagy 
cég felügyelõbizottságában tevé-
kenykedem, ami rátekintést ad a 
gazdaságra, de nem jelent napi fe-
lelõsséget. Nem vagyok semmilyen 

pártnak a tagja, direkt módon nem 
politizálok. Persze az ember nem tud 
kiiratkozni a közéletbõl, hiszen cik-
kekkel, interjúkkal, beszélgetésekkel 
közvélemény-formálást végzek és a 
Magyar Demokrata Fórumnak is se-
gítek szakértõként.

– Soha nem érzett indíttatást arra, 
hogy azt az óriási elméleti tudást, 
amivel  rendelkezik, kipróbálja a gya-
korlatban is, az üzleti szférában?

– Ez már nem vonz annyira, hiszen 
meglehetõs anyagi jólétben élek. A 
vállalkozás egyébként is másfajta 
szemléletet követel, ott a profi t a 
lényeg. Engem nem villanyoz fel 
az a gondolat, hogy saját céget mû-
ködtessek vagy a  mostani fi zetésem 
háromszorosáért a fõkönyvelõje le-
gyek egy magánvállalatnak.  

– Ha felkérnék rá, vállalna új-
ból államigazgatási vagy politikai 
funkciót?

– Nincs ilyen konkrét ambícióm, 
persze megtanultam, hogy az élet  for-
gandó. Amikor 1990-ben kormánytag 
lettem, tíz nappal elõtte még én sem 
tudtam errõl, Antall József a folyo-
són rám bökött: te leszel az ipari 
miniszter.  A kihívásokra mindig 
készen kell állni, de én most nem 
erre készülök. 

– A választópolgár zavarba jön, 
amikor a pártok gazdasági program-
jait olvassa, amelyek egymásnak néha 
ellentmondó állításokat tartalmaznak. 
Így jogosan vetõdik fel az a kérdés, 
hogy a közgazdaságtan mennyire 
objektív, egzakt tudomány? 

– A társadalomtudományok tárgya 
az emberi viselkedés, és a gazdasági 
viselkedés is emberi viselkedés. Nem 
olyan tudomány a mienk, mint a fi zi-
ka,  ahol ha százszor leejtek egy kõ-
darabot, akkor százszor egymás után 
ugyanúgy fog lehullni. A társadalom 
másként mûködik. Különösen igaz 
ez a jövõre vonatkozó ígéretekre. 
Azt meg tudjuk mondani, hogy mi-
lyen valószínûséggel, milyen irányba 
hat egy gazdasági intézkedés, de az 
elképzelhetõ, hogy ugyanarról a do-
logról valakinek optimista, valakinek 
meg pesszimista gondolata támad. A 
közgazdaság-tudomány persze tudo-
mány,  de ennek a gazdaságpolitikai 
része néha megérzéseket is feltételez. 
Ha egy párt azt ígéri, hogy majd ren-
geteget költ, de nem mondja meg, 
hogy mibõl,  akkor élni kell a gya-
núval, hogy ez közönséges blöff! Egy 
rendes országban létezik közgazdász 
szakmai közvélemény, amely felemeli 
a szavát, ha a politikusok gazdasági 
képtelenségeket mondanak. Ilyenkor 
a pártprogramok írói elszégyellik ma-
gukat és újra kezdik. Remélem egyszer 
nálunk is eljön ez az idõ. Ígérni persze 
kell, ezt elvárják a politikustól, és az 
ígéretek legalább felét kell is teljesíte-
ni, de nem az összeset. Olyan ez, mint 
amikor a férfi  udvarol egy nõnek és 
mindent megígér neki...

Czinege

Olvasom a Képes Korzó elmúlt heti számában Dr. 
Kecskeméti Mihály írását, s a névsorát azoknak az 
önkormányzati képviselõknek, akik hajlandóak lettek 
volna lemondani tiszteletdíjukról (természetesen a 
többiekkel együtt), amennyiben elfogadta volna ezt a 
felvetést a képviselõ-testület.

Természetesen a többség ellene szavazott ennek az 
indítványnak, s innentõl kezdve nem is támadhat két-
ség bennünk, Cegléd város választott képviselõinek 
többsége tényleg megélhetési politikus. Ezen nincs 
mit szépíteni.

Nyilván semmiféle törvénytelenséget nem követtek 
el, legfeljebb kultúrállamokban – a város gazdasági 
helyzete miatt – már régen lemondtak volna tisztsé-
gükrõl, de nem nálunk ez nem divat…

Az interneten megnéztem, vajon mi látszik abból, hogy 
szeretett városunknak nem áll valami jól a szénája, de 
nem sokra jutottam, középszint alatti képi és tartalmi 
megjelenítéssel talmi csillogás jellemzi Ceglédet a 
világhálón. Gyakorlatilag semmiféle lényeges infor-
mációt nem lehet megtudni a városról (a Mobilpark 
semmitmondó – vagy tán sokatmondó – információkkal 
megszórt honlapját olvasgatva) nyilvánvalónak tûnik, 
kevés kereskedõi tehetséggel megáldva akarunk valami 
kevéssé tetszetõs csomagolásba bújtatott portékát el-
adni, amelynek a valós tartalma iránt az érdeklõdõnek 
kételyei támadnak.

Ennyire futja, kérem, bár ezt ne nagyon feszegessük, 
mire is futja mostanában, mert az a testület, amely 
görcsösen ragaszkodik járandóságához (tisztelet a 

KIVÉTELNEK), alkalmatlan arra, hogy ezt a várost 
kihúzza a gödörbõl. Meg lehet még jobban nyomorí-
tani az oktatást, a kultúrát, a sportot, be lehet csapni 
sokadszorra a ceglédi polgárokat, lehet utálni a helyi 
médiát, de tõlük többet nyilván nem várhatunk. Ennyire 
futja a tehetségbõl.

Tehát megélhetési politikusaink ragaszkodnak a jus-
sukhoz, s nyilván a legközelebbi választáskor is oda 
akarnak férni a húsosfazékhoz, nem számít,  minek mi 
is az ára, nem számít, hogy Cegléd lassan lakhatatlan 
és élhetetlen lesz…

Reménykedjünk azért, ehhez még a választópolgá-
roknak is lesz egy-két szavuk, bár a jelenlegi választási 
törvény tökéletlensége miatt nehéz lesz kirobbantani 
azokat, akik már több választási ciklus óta is listán 
jutnak be a testületbe, s egészen jól megélnek belõle, 
még ha tenni nem is sokat tesznek, s amit tesznek, azt 
is eléggé elítélhetõ módon…

Már nem elõször írom le, nem lenne különösebb gond 
a képviselõ-testülettel, ha erõs és szakmailag meggyõzõ 
polgármesteri hivatal irányítaná valójában a várost. 
(Természetesen megkövetem azokat a hivatali dolgo-
zókat, akik tisztességgel végzik napi munkájukat, csak 
szegényeknek izzadva, rossz felé kell húzniuk a hivatal 
szekerét, de ez legyen majd egy következõ téma…)

Tisztelt városlakók! Itt tartunk. S mindennek az 
árát természetesen velünk fogják megfi zettetni, mint 
ahogyan eddig is tették. Ne legyenek illúzióink. Már 
ne legyenek.

Berényi

Sós János, Teleki László, dr. Czinege Imre és Jakab István

Álom vagy realitás?
Ezzel a címmel rendezett gazdaságpolitikai fórumot az MDF Ceglédi 
Szervezete a Kaszinóban, március 21-én. Dr. Csáky András képviselõ 
mutatta be dr. Bod Péter Ákost, az Antall-kormány ipari miniszterét, a 
Nemzeti Bank volt elnökét, aki a magyar gazdaság jelenlegi helyzetérõl 
tartott elõadást, majd a hallgatóság kérdéseire válaszolt. 

A show folytatódik – taps nélkül
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– „Semmi nincs véletlenül”, mondta 
az elõadásában. Bal, és most jobb-
oldali rendezvények felszólalóit hall-
gatva ez a véletlen nekem megadta 
a bizonyosságot, hogy jobb és bal-
oldalon egyaránt csodálatos emberek 
találhatók. Mit gondol ön errõl?

– A tudós, a mûvész, a sportoló a 
nemzeté, de elszámolni nemcsak a 
nemzetnek tartozik, hanem az örök 
érvényûnek is. Mindegy, hogy ki, hol 
teszi a dolgát, ha olyan értéket hoz 
létre, amely innen is, onnan is nézve 
érték. Viszont mint honpolgár vagy 
honleány is le kell tenni a garast! Itt 
a kirekesztést a baloldal teszi. Egész 
életemben használtak, de én sose vol-
tam fontos. Ugyanakkor nagyszerû 
barátaim voltak és vannak a másik 
oldalról is. De amióta a véletlen úgy 
hozta – bár az sem véletlen, hanem 
így kellett történnie –, hogy egy nagy-
gyûlésen Orbán Viktor fölé ernyõt tar-
tottam, azóta sokan nem állnak velem 
szóba, de ugyanennyien köszönik is 
a megnyilvánulásaimat. 

– Abban, hogy a jobboldali értékek 
mellett kampányol, van-e szerepe az 
Orbán Viktorhoz fûzõdõ személyes 
barátságának?

– Semmilyen személyes barátság 
nem fûz hozzá. A fontos az, hogy õ 
értünk gondolkodik, értünk szól és 
értünk tesz is. Orbán Viktor az égi 
erõk által kiválasztott személy, aki 
méltó arra, hogy a szent koronát a 
fejére tegyék, ami láthatatlan módon 
már meg is történt. 

– Nem tart attól, hogy erõs jobb-
oldali elkötelezettsége miatt az 
ország másik fele eltávolodik a mû-
vészetétõl?

– Ön a harmadik újságíró, aki ezt 
megkérdezi. Aki engem, mint mû-
vészt szeret, az így is, úgy is szeret, 
bár lehet, hogy a hitvallásommal csa-
lódást okoztam egyeseknek. Amióta 
az eszemet tudom, a szocialisták, a 

kommunisták megvallották, hogy õk 
baloldaliak. Mi nem tehetjük? Hát ki 
a kirekesztõ?! Mindegy, hogy milyen 
vallású, pártállású valaki, semmi ba-
jom vele, ha tisztességes ember és 
a hazájáért tesz. Aki a közéletbe 
lép, ne a maga zsebét tömje! 
Nekem is megélhetési gond-
jaim vannak. A megélhetésért 
való küzdelem most kezdõdik 
igazán. Nem azért álltam erre 
az oldalra nyilvánosan, mert 
innen elõnyöket várok. Úgy 
gondoltam, hogy mostanáig, 
vagyis az ötvenötödik életéve-
mig, a legfontosabbakat már 
letettem az asztalra a szakmá-
ban, amit ezentúl teszek, azt 
a személyiségem súlyával és 
az összegyûlt tapasztalataim 
erejével teszem. Ennek a ha-
zának a honleányaként haza-
szeretetbõl kötelességem ide 
állni. Az õseim miatt, mert az 
édesanyám szüleit tömegsír-
ba lõtték az oroszok, mivel 
úgynevezett kulákok voltak. 
Apai nagyapámat szélütött 
állapotban láttam kislány 
koromban, míg meg nem 
halt, mert kettétörte az életét, hogy 
mindenüket elvették és földönfutóvá 
tették õket. Így éljünk le egy életet? 
A kommunizmus áldozatainak miért 
nincs kárpótlás? A kommunizmus bû-
nöseit miért nem állítják bíróság elé? 
Az õ leszármazottaik jólétben élnek, 
míg a másik oldalon lévõk nyomo-
rúságban. Egy személy életében is 
fontos tudni, hogy mikor követett el 
bûnt, hogy oda merjen állni a másik 
elé, és azt mondja: ne haragudj. Ha 
a mély bûnbánatot látják, akkor lehet 
megbocsátani, addig nem.

– Hagyjuk a politikát. Említette, 
hogy Szentesen, ahol született, a plé-
bános, miután hallotta önt gyerekként 
énekelni, azt mondta, hogy önbõl ope-

raénekes lesz. De amint tapasztaltam, 
verset is szívesen mond... 

– A plébános belelátott a jövõbe. 
Kislány koromban elõször az iroda-
lom hatott rám olyan módon, hogy 
boldoggá tett, ha egy verset tovább-
adhattam, és ezzel örömöt okozhat-
tam. Diákéveimben szinte minden 
évben szavalóversenyt nyertem 
– kiváló pedagógusok felfedezettje-
ként. Nekem ez a feladatom, mióta 
az eszemet tudom: adni, adni, adni! 

Ami nekem kincsnek bizonyult, azt 
megosztani másokkal. Az angyalok 
is csak akkor vannak jelen életünk-
ben, ha gondolatainkkal azonos, 
amit mondunk, illetve tetteink az 
elõzõ kettõt igazolják.

– A honpolgári illemtudás körébe 
tartoznak a március 15-i kitünteté-
sekkel kapcsolatos „kézfogási ano-
máliák”. Ön 1985-ben kapta a Liszt 
Ferenc-díjat. Ki adta át, és ön fogott-e 
akkor kezet az illetõvel? 

– Nem tartozik rám, ki kivel fog, 
vagy nem fog kezet, annak bizonyára 
oka van, az õ értékeikhez való igazo-
dásukat jelzi. A díjat Pozsgay Imrétõl 
kaptam, akit becsültem, és mostaná-
ban is örülök annak, ha találkozhatom 

vele a jobboldal rendezvényein, mert 
a nemzeti oldalt képviseli. Az egy-
pártrendszerben õ volt az elsõ, aki 
kimondta végre, hogy ’56 igazságos 
forradalom volt. Engem soha nem 
küldtek nyugati énekversenyekre, 
mert oda csak a kommunista rend-
szer kedveltjei utazhattak. Engem a 
szocialista országok énekversenyeire 
neveztek be: Lipcsébe, Moszkvába, 
ahonnan díjat hoztam, természete-
sen a rendezõ ország „üdvöskéje” 
után. Moszkvában a Csajkovszkij 
énekversenyen díjazott lettem, 
ami hatalmas dolognak számított. 
Akkor éppen Szûrös Mátyás volt 

Magyarország moszkvai 
nagykövete. Ez is milyen ér-
dekes! Szûrös Mátyással szin-
tén nagy örömmel találkozom 
a FIDESZ Magyar Polgári 
Szövetség rendezvényein. A 
legtömörebben tõle hallot-
tam hazánk szétszakítottsá-
gának megfogalmazását, és 
abbéli igényét, hogy színt 
kell vallani: Pilátusnak és 
Krisztusnak egyszerre szol-
gálni nem lehet.

– Most már meggyõzött, 
hogy tényleg vannak balol-
dalról is olyan emberek, akik 
pozitív szerepet játszottak az 
életében... 

– Az emberi értékek döntik 
el, hogy kit hogyan lehet mi-
nõsíteni. A szellemi értékek 
és a lélek ereje, fénye árad, 
ha akarjuk, ha nem..

– Tetszett a Pest megyei 
nõi tagozat vezetõjének megjegy-
zése, hogy, amíg a férfi ak hosszan 
tárgyalnak egy dologról, addig a 
nõk gyorsan megoldják azt. Mi a 
véleménye azokról a nõkrõl, akik 
háttérbe szorítják a családi életüket 
karrierjük érdekében?

– Sajnálom õket. Orbán Viktor fe-
leségének se lehet könnyû feladata az 
öt gyerekkel, mégis vállalta.

– Az ön életében ez hogyan zaj-
lott?

– Belehaltam az örök lelkiisme-
retfurdalásba, a kettészakítottságba. 
Vágytam az anyaságra, úgy vártam 
a gyermekemet, mint a Megváltót. 
Édesanyám és húgom segítsége nél-
kül nem járhattam volna végig azt 
az utat, amelyet eddig megtettem a 
Zeneakadémia – ma Zenemûvészeti 
Egyetem – elvégzésén át az 
Operaházhoz való szerzõdésemig. 
Nem beszélve az állandó próbákról, 
elõadásokról, utazásokról! Sokszor 
éjjel tanultam, amikor már mindenki 
aludt – a memorizálás belsõ hallással 
nem zavarta senki álmát a családban. 
A házasságaim is megsínylették, hogy 
mindig száz százalékos teljesítményt 
akartam nyújtani a családban és a pá-
lyán ugyanúgy. Ez szinte lehetetlen 
vállalkozás. A hívatásom – hosszú 
í-vel – zavarta az életemet. Az élete-
mért tett áldozatok pedig nem tettek 
jót a pályafutásomnak. A nõnek a fér-
je mellett a helye, és nem állandóan 
jönni-menni. Mégis nem tehetek 
mást, mint elfogadom a Sors-ból: 
Azt, amit, ahogy tettem. A legjobb 
szándék vezérelt: hibákat, bûnöket 
követtem el magam és mások ellen 
akaratlanul is. Áldozatok nélkül nem 
születik semmi. A nõiség fogalmá-
ba tartozik az otthon, a gyermek és 
a férj harmóniájának biztosítása. A 
család nyugalma, békéje adhat erõt 
a külsõ harcokra, megmérettetések-
hez. Enélkül elveszünk. Mindig 
igyekszem mindenki javára lenni 
vezekelve áldozatokkal – hozzátar-
tozóimnak, véreimnek: édesanyám-
nak, húgomnak és családjának és 
természetesen a lányomnak, aki 
édes kicsi fi úcskát szült karácsony 
elõtt. Egymásért élünk és dolgozunk, 
és az ellehetetlenült világban jövõt 
építünk szívvel-lélekkel és szellemi-
séggel, Istenbe vetett hittel.

Zimonyi Zita

Angyali hangon elõadott dalaival rövid idõre felemelte a lehúzó való-
ságból ceglédi közönségét Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaéne-
kesnõ március 16-án a MTESZ Székházban, a FIDESZ Nõk a Nõkért 
sajtóbeszélgetésén. A mûvésznõ, aki hovatartozásának hangsúlyozására 
mentét viselt, szívesen beszélt meggyõzõdésérõl.

Az egykori ceglédi gimnazista, Balogh 
Erika színmûvésznõ az állami ünne-
pen Jászai Mari-díjat kapott.

A szavalóversenyek gyõzteseként 
és Kazinczy-díjas kiváló tanulóként 
felvételizett Balogh Erika a Színház- 
és Filmmûvészeti Fõiskolára, ahol 

1981-ben diplomázott. A budapesti 
Thália Színház tagjaként (1981-1993) 
a világirodalom sok szép szerepét 
eljátszhatta. Majd kényszerû okok 
miatt 1933-1998 között szabad-
úszóként dolgozott többek között a 
szegedi, a székesfehérvári színházban 

és a budapesti Karinthy Színházban. 
1998 óta a kecskeméti Katona József 
Színház tagjaként a kisebb- nagyobb 
fontosságú szerepek alakítója. A szín-
házi munkája mellett Erika óraadó 
tanárként 1985 óta lovasórákat tart 
a színész hallgatóknak. Hangját is 
„kölcsönzi” egy-egy külföldi fi lm  
vagy tv-sorozat szereplõjének.

A tavalyi Czigle Fesztivál idején 
vette át a Pécsi Országos Színházi 
Találkozón a legjobb nõi mellék-
szereplõ díját, majd késõbb pedig 
a színikritikusok díját is. (Buillon 
hercegnõ szerepét Scribe: Adrienne 
címû darabjában alakította.) S nem 
utolsósorban õ lett „Az évad színész-
nõje” is Kecskeméten.

Azóta újabb szerepekben: 
Hervé: Nebáncsvirág – Corinna, 
Schiller: Don Carlos – Eboli her-
cegnõ, Zerkovitz: Csókos Asszony 
– Hunyadi néni – szerez megindítóan 
komoly vagy kedvesen vidám perce-
ket a kecskeméti színház nézõinek. 

Balogh Erika március 15-dike óta 
Jászai Mari-díjas színmûvésznõ!

Kitüntetéséhez gratulálunk!
Szövet és fotó: Hédi

Színház születik 
Volt egyszer egy Dózsa Klub. Akkoriban a fi atalok és a kicsit idõseb-
bek is szívesen jártak le a pincébe, hiszen nemegyszer nagyon nívós, 
színvonalas prózai és zenei produkciók várták õket. A produkciók után 
jókat lehetett még beszélgetni.

Mostanában nagy a sürgés-forgás 
odalent. A lejáratnál a törmelékek és 
festékes vödrök jelzik, hogy nagy át-
alakító munka folyt ott nemrégiben. 
A lenti bejárat mellet a falba vájt kis 
fülkében már ott áll a ceglédi születé-
sû Patkós Irma színmûvésznõ szobra, 
Párdi Zoltán alkotása.  

Amikor bekukkantottam, éppen a 
padlószõnyeget terítették le a fi atal-
emberek, miközben mások egy hang-
technikai berendezés fából készült 
alját csavarozták. A munka irányítója 
Andó László tanár úr, a Patkós Irma 
Alapítványi Mûvészeti Iskola vezetõje. 
Õ tájékoztatott a történtekrõl: – A váro-
si képviselõ-testület döntése után a Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány átvette 
és rendbe tette a helyiségeket az Ökovíz, a Királyfa és Villanyász támogató 
segítségével. Most szereljük a hangtechnikai berendezést, méretre vágjuk a 
szõnyeget, a mellékhelyiségbe ajtót szerelünk és takarítunk majd.

Március 8-án volt az épületrész mûszaki bejárása és átadása. Jelenleg még 
folyik a hivatalos engedélyeztetés. Különbözõ témakörû, saját kiállítású pro-
dukciókat mutatnánk be. Terveink szerint elõadunk majd monodrámákat, 
kabaré-összeállítást és egyéb önálló mûsorokat. Szeretnénk majd rendha-
gyó irodalomórákat is tartani, valamint a mozdulatszínházi elõadásokat is. 
Rendeznénk éjszakai felnõtt elõadásokat is a késõbbiekben. Tervezzük még 
hangszeres zenei produkciók bemutatását is. 

Örömmel hallgattam Andó László tanár úr szavait, s nagyon kíváncsian 
várom a megnyitót és a produkciókat. Szeretném, ha most új életre kelne a 
felújított pincehelyiség, és a fi atalok szívesen járnak majd ide szórakozni.

Szövet és fotó: Hédi 

SEMMI NINCS VÉLETLENÜL
„Akinek láthatatlanul a szent koronát a fejére tették”

Mûvészeti díjazott

A felvétel 1995-ben, az Adáshiba c. darab ceglédi elõadásán készült. 
Jobbról a második Balogh Erika.

A szerzõ felvétele
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AP RÓ HIR DE TÉ SEK

FEHÉR ÕSZIRÓZSA KFT.
Urnasírhelyek, urnasíremlékek 

értékesítése a Csengettyûs temetõben.
Cegléd, Szolnoki út 6.

F E H É R
Õ S Z I R Ó Z S A

Nagykõrös • Derkovits u. 7. • 552-038 • Farkas József
Törtel • Kossuth Lajos u. 24. • 376-370 • Farkas István 
Tápiógyörgye • Rudas László u. 23. • 383-561 • Tóth Árpád
Csemõ • Piac tér 6.  • 392-097 • Illés Sándorné 
Újszilvás • Dózsa György u. 39. • 387-585 • Szekeres Ferenc

A KÖZPONTI IRODA CÍME:
CEGLÉD, SZOLNOKI ÚT 6. 

Tel.: 53/311-756
e-mail: f.oszirozsa.matavnet.hu

Nyitva tartás: hétköznap 8-17
szombat, vasárnap 8-12

Teljeskörû temetkezési szolgáltatás

POSTAAUTÓ TISZA RT. 
Ha gépjárművet vásárol vagy elad győződ-

jön meg eredetiségéről nálunk! 

EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Vegye igénybe további szolgáltatásainkat: 
Javítás, zöldkártya, műszaki vizsgáztatás, 

szerviz, műszeres mérés, beállítás, 
alkatrész forgalmazás. 

Nyitva tartás: 
H-P: 6.30-15.00 óráig, 

péntek: 6.30-13.45 óráig 

Telefon: 53/314-205, 53/322-746 
POSTAAUTÓ TISZA RT. 

Cegléd, Külső-Kátai út 94. 

INGATLANFORGALMAZÁS, 
ÉRTÉKBECSLÉS EURÓPAI 

SZÍNVONALON.
MEGBÍZHATÓSÁG – 

HATÉKONYSÁG,
PARTNER INGATLAN!

HA ÉRTÉKESÍTENI KÍVÁNJA 
INGATLANÁT, BÍZZA A TÉRSÉG 

LEGHATÉKONYABB 
KÖZVETÍTŐJÉRE!

MI SZOLGÁLTATUNK, NÁLUNK 
ÖN DIKTÁLJA A FELTÉTELEKET.

PARTNER INGATLAN
CEGLÉD BERCSÉNYI U. 31.

TEL: 53-320-352
Internet: www.cegledingatlan.hu

     www.ingatlan.org

Csemőben összközműves ut-
cában 3 szoba összkomfor tos 
családi ház eladó.
Kód: 722 Irányár: 9.600.000 Ft. 

Csemő külterületén 45 hektár 
földterület (rét, legelő) rajta két 
tanyával eladó.   
Kód: 721 Irányár: 33.000.000 Ft. 

Cegléden, a Besnyő utcában össz-
közműves 936 m2-es építési telek 
200 m2-es műhellyel eladó.   
Kód: 718 Irányár: 13.000.000 Ft. 

Cegléden, a Külső Kátai úton 2 
szobás családi ház eladó. 
Kód: 690 Irányár: 8.500.000 Ft. 

Cegléden a városközpontban 3 
szoba összkomfor tos, plusz 1 
szoba összkomfor tos családi 
ház teljesen felújított állapotban 
eladó.  
Kód: 702 Irányár: 21.000.000 Ft.

CEGLÉDI  ÉPÍTÕIPARI SZÖ VET KE ZET

Cím: 
Cegléd, Mizsei út 12/a
Tel./fax: 53/311-264
E-mail: cegepszov@freemail.hu 

ÉPÍTŐIPARI – TERVEZÉS, KIVITELEZÉS 
• bontási munkák végzése 

CSALÁDI HÁZAK ÉS KÖZÉPÜLETEK 
– ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA 

• kőműves munkák 

• ács munkák 

• hideg-meleg burkolatok 

• festés-mázolás 

• szakipari munkák 

• egyedi asztalos munkák, helyszíni felmérés alapján is 

• térbeton burkolat készítés transzport betonból, 

   gépi simítással 

Új 
Iroda- és 

Számítástechnikai 
Szaküzlet 
Cegléden!

• Számítógépek és kiegészítőik, 
laptopok, fénymásolók és egyéb 
irodatechnikai berendezések, 
forgalmazása, szervizelése.

• Számítógépes hálózatok te-
lepítése, karbantartása.

• Vizuáltechnikai eszközök 
(írásvetítők, diavetítők, projek-
torok, vetítővásznak, digitális 
fényképezőgépek) beszerzését 
is vállaljuk.

KONTAKT 

Irodatechnika
2700 Cegléd, 
Eötvös tér 6.

Tel./Fax: 53/317-381
E-mail: 

konttech@axelero.hu

T. S. INTEGRÁL

Üzleteink: 
Kecskemét, Izsáki út 39. Tel.: 76/495-143 
Cegléd, Mária utca 32. Tel.: 53/312-533 

FEHÉR VARTA AKKUMULÁTOROK 
PERION ÁRBAN.

44 Ah 13.762 helyett 10.000 Ft
55 Ah 16.468 helyett 12.300 Ft – Ladához is!

Ne hagyja ki – megéri!

Rendkívüli akció!Rendkívüli akció!

     AZ ÉP-TÜ-KER TÜZÉP 

   AKCIÓS AJÁNLATA 

Cegléd, Összekötő u. 41. Tel./fax: 53/310-251 Tel.: 53/500-184 
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00; Szo: 7.00-12.00 

www.stonepress.hu/eptuker , E-mail: tuzep@fi bermail.hu 

Az Ön kényelméért: kérheti árajánlatát 
e-mailben is! (tuzep@fi bermail.hu)

Bautherm 30 N+F ................ 210 Ft/db
Bautherm 38 N+F ................ 255 Ft/db
Altektherm 30 N+F .............. 225 Ft/db
Altektherm 38 N+F .............. 300 Ft/db

Kisméretű tömör tégla .......................... 42 Ft/db
Lambéria .......................................... 1600 Ft/m2

Hajópadló ......................................... 1900 Ft/m2

Hullámpala ....................................... 2100 Ft/db
Kerítésfonat (1,5 m) ............................. 340 Ft/m

ALTEK BETONTETŐCSEREPEK
186 FT/DB-TÓL

Kemikál termékek:
• fagyálló csemperagasztó ........... 1250 Ft/zsák
• Stukatúrgipsz ............................. 1850 Ft/zsák

• Toscana tartós vékonyvakolat-
rendszerek  1490 Ft/m2-től
OLCSÓ FA NYÍLÁSZÁRÓK

TAVASZI ZSINDELY-AKCIÓ! 1250 Ft/m2

Schindler tetőtéri ablakok

IRODÁNAK, ÜZLETNEK 
ALKALMAS 

35 m2-es helyiség, 
CEGLÉDEN a 

Szent Imre Herceg 
utcában 

ELADÓ vagy KIADÓ.
Érdeklődni: 

62/552-990, 20/925-6525

INGATLAN

Fer-Ingatlan Iroda
2700. Cegléd, Pesti út 25.

Honlap: www.feringatlan.hu
Munkanapokon személyesen 

9-17 óráig
Telefon: 53/318-764, illetve 

20/330-65-53 
Ingatlannal kapcsolatos szolgál-
tatások: 

Az ÖN személyes pénzügyi 
tanácsadója 
ÉRTÉKBECSLÉS
ELADÁS-VÉTEL
SZERZŐDÉSKÖTÉS 
INGYENES CÍMKIADÁS  
INGYENES REGISZTRÁCIÓ 

70 m2-es, minden igényt kielégítő-
en felújított, IKEA stílusú társasházi 
lakás Cegléd belvárosában eladó. 
Két szintes, gázfűtéses, udvarral, 
garázzsal. Érdeklődni a 20/560-
7470-es telefonszámon. 

Csemő központjában összkom-
fortos kis ház, nagy telekkel eladó. 
Érdeklődni: 70/457-05-61. 

Igényesen  felújított lakás eladó 
a Kossuth F. utcában. Irányár: 
8,2 MFt. Érdeklődni: 06-20-22-
49-322.

Eladó budapesti XIX. Berzsényi ut-
cai 55 m2 III. emeleti kettő szobás 
gázfűtésű lakás + pince. Érdeklőd-
ni: este 18 óra után. Telefon: 06-53-
310-179 vagy 06-70-612-9490. 

Cegléden sürgősen eladó a Szent 
I. h. utcában 52 m2-es V. emeleti 
lakás. Irányár: 7,5 MFt. Telefon: 
30/391-6431, 20/373-3291. 

Eladó! Tápiószőlősön a Vörösmarty 
úton 250 négyszögöles belterületi 
építési telek eladó. Érdeklődni lehet 
a 06-1-405-30-94-es telefonon. 

Nagykőrösön 90 nm-es, 2,5 szobás 
családi ház + 1 szoba-konyhás kis 
ház 322 nm-es telken a központtól 
5 percre eladó. Felújításra szoruló. 
Irányár: 5,5 MFt. Érdeklődni: 14-19 
óráig 53/354-043. 

VEGYES

ÉRTESÍTJÜK KEDVES ÜGYFELE-
INKET, HOGY A RÁKÓCZI ÚTI PE-
ZSO CIPŐJAVÍTÓ A ZÖLDSÉGPIAC 
TERÜLETÉRE KÖLTÖZÖTT. 

Eladó Suzuki Ignis 1,3 GS 2004. 
10. havi. Hitel lehetőség már 10% 
befi zetése után. Telefon: 20-594-
76-03. 

Naposcsibe, kacsa, liba, pulyka 
előjegyzés után kapható Koczka 
Baromfikeltető Cegléd, Béke u. 
17. Telefon: 312-930. 

Világpiaci újdonság. Füstmentes, 
jövedéki adómentes cigaretta 
értékesítéséhez munkatársakat, 
értékesítési partnereket kere-
sek, jó kereseti lehetőséggel. 
Érdeklődni lehet: 06-53-313-
505 vagy 06-30-494-88-65-ös 
telefonszámon. 

Internetalapú telefonálás: a kö-
zeljövő üzlete. Költségmegtaka-
rítás, jó pénzkereseti lehetőség. 
Érdeklődni lehet 06-53-313-505 
vagy 06-30-494-88-65-ös tele-
fonszámon. 

Jelzáloghitelek (BÁR, Végrehajtás 
alatti ingatlanok) illetve gyors 
személyi hitel korrekt intézése. 
Hitel kezdő vállalkozóknak is. 
Telefon: 70/458-56-90.
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Március 28. kedd

MTV
5.50 Napkelte 9.00 Cinecita 10.00 
Híradó 10.05 Pártelnökök a Közgázon 
10.50 Napi mozaik 12.00 Híradó délben 
13.00 Srpski ekran 13.30 Unser Bilds-
chirm 14.00 Afrika gyöngyszeme 14.55 
Kormányváró 15.25 Berlin, Berlin 16.15 
Híradó 16.20 Bartók 125 16.24 Maradj 
velünk! 16.30 Katolikus krónika 17.00 
12+ 17.10 Mit főzzünk ma? 17.25 A 
nagy vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti 
híradók 18.22 Esti mese 18.50 Szom-
szédok 19.30 Híradó este 20.05 Önök 
kérték! 20.20 Életképek 21.05 Kedd 21 
22.00 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.00 
Kultúrház extra 23.30 Híradó. Időjárás 
23.35 Sporthírek 23.45 Provokátor 0.10 
A Nagy Vita 0.45 Kárpáti krónika 

RTL KLUB  
6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 
8.50 Receptklub 9.00 Top Shop 10.15 
Delelő 11.35 Receptklub 11.45 06-81-
603-000 13.30 Az ifjú Indiana Jones 
kalandjai 15.05 Disney-rajzfi lm 15.35 
Csacska angyal 16.30 Balázs 17.30 Mó-
nika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 
Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok 
közt 20.55 Vészhelyzet 21.55 A sötétség 
harcos 23.55 Találkozások 23.55 Pénz 
beszél 0.15 Éjjeli randevú 1.20 Újra a 
régi 2.50 Nagyszülői szeretet 4.20 Top 
Shop 4.40 A GEO bemutatja  

TV2
6.00 Laktérítő 6.25 Tények reggel 6.55 
Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25 
Hajrá, skacok! 12.40 Játékidő 13.40 Da-
nielle Steel: Teljes kör 15.30 Anita, a 
bűbájos bajkeverő 16.00 Knight Rider 
17.00 Hetedik mennyország 18.00 Lisa 
csak egy van 18.30 Tények 19.00 Jóban 
rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 
21.10 Nem a te napod! 21.45 Potyautas 
a halál 23.25 Moziverzum 23.55 Tények 
este 0.25 Mindörökké zsaru 1.20 Eddie, 
a hóbortos hekus 2.10 Aktív

MTV2 
5.50 Napkelte 9.00 Válaszd a tudást! 
10.05 Száz vasutat, ezeret... 10.35 A 
magyar írásbeliség története 11.05 Job-
bulást 11.30 Kamerával írt történelem 
12.00 Angolka 12.30 Nyelvoktatás az 
EU-ban 13.00 Miért? 14.20 Kárpáti kró-
nika 14.35 Portré Finta József építészről 
15.25 Napnyugta 18.00 Repeta 18.30 
Kultúrház 19.25 Esti mese 19.40 Memb-
rán 20.05 Híradó este 20.35 Kultúrház 
21.00 Világokon át 22.00 Nyom nélkül 
23.35 Záróra  

DUNA TV
6.00 Reggel 8.00 Kikötő 8.30 Isten 
kezében 9.00 Bioritmus 9.15 Der-
rick 10.15 A világörökség kincsei 
10.30 Matyóföld-kupa Táncverseny, 
2005  11.30 Kívánságkosár 14.00 
Talpalatnyi zöld 14.30 A boldogságok 
keresése 15.00 Az állatok világa 15.30 
Országhatárok 16.00 Halak, vizek...16.30 
Világunk 17.30 Kikötő 18.00 Híradó. 
Sport 18.30 Váltó 18.40 Mese 19.00 
Bűvölet 20.00 Franciska vasárnapjai 
21.40 Híradó. Sport 22.05 Közbeszéd 
23.05 Mindentudás Egyeteme 0.05 Az 
elnök emberei 

Március 29. szerda

MTV
5.50 Napkelte 9.00 Cinecitta 10.00 Hír-
adó 10.05 Napi mozaik 12.00   Híradó 
délben 13.00 Hrvatska kronika 13.30 
Ecranul nostru 14.05 Afrika gyöngy-
szeme 15.00 Berlin, Berlin 15.54 Bar-
tók 125 16.00 Híradó 16.05 Templomi 
orgonák titkai 16.20 Unitárius ifjúsági 
műsor 16.30 Útmutató  17.00 12+ 
17.10 Mit főzzünk ma? 17.25 A nagy 
vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 
18.23 Esti mese 18.50 Szomszédok 
19.30 Híradó este 20.05 A tv ügyvédje 
21.05 Kékfény 22.00 Szerda este 22.45 

Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.30 
Híradó. Időjárás 23.35 Sporthírek 23.45 
A nagy vita 0.20 Futballistafeleségek 
1.10 Kárpáti krónika

RTL KLUB  
6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Regge-
li 8.50 Receptklub 9.00 Top Shop 
10.15 Delelő 11.35 Receptklub 
11.45 06-81-603-000 13.20 Az ifjú 
Indiana Jones kalandjai 15.05 Dis-
ney-rajzfi lm 15.35 Csacska angyal 
16.30 Balázs 17.30 Mónika 18.30 
Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen 
ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 
21.00 A megállíthatatlan  22.45 XXI. 
század 23.15 Az elnök emberei 0.10 
Találkozások 0.20 Túl a barátságon 0.50 
Éjjeli randevú 1.50 A titkos csapat 2.40 
A megállíthatatlan 4.05 Top Shop 4.40 
A GEO bemutatja

TV2
6.00 TotalCar 6.25 Tények reggel 6.55 
Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 
11.25 Hajrá, skacok! 12.40 Játékidő 
13.40 Nicsak, ki tetovál? 15.30 Anita, 
a bűbájos bajkeverő 16.00 Knight Ri-
der 17.00 Hetedik mennyország 18.00 
Lisa csak egy van 18.30 Tények 19.00 
Jóban rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll 
az alku 21.10 Született feleségek 22.15 
Doktor House 23.15 Getino 0.55 Tények 
este 1.25 Aktív  

MTV2 
5.50 Napkelte 9.00 Válaszd a tudást! 
11.05 Főzzünk megint egyszerűen! 
11.30 Kamerával írt történelem 12.00 
Angolka 12.30 Nyelvoktatás... 12.55 Ne-
kem ne lenne hazám? 13.15 Héthatár 
13.55 Domovina 14.20 Srpski Ekran 
14.50 Kárpáti krónika 15.00 Aula 15.25 
Napnyugta 18.00 Repeta 18.30 Kultúr-
ház 19.25 Esti mese 19.40 Membrán 
20.05 Híradó este 20.35 Kultúrház 21.00 
Filmidő 21.40 Miért? 23.05 Évfordulók 
0.35 Bartók 125

DUNA TV
6.00 Reggel 8.00 Kikötő 8.30 Heu-
réka! 9.00 A világörökség kincsei 
9.15 Tarzan és a leopárdnő 10.35 
Titkok kertjei 11.30 Kívánságkosár 
14.00 Sérült világ 14.25 Egy no-
mád világutazó nyomában  15.00 A 
Habsburgok és Magyarország 15.50 
Szükséghelyzet 16.00 Talpalatnyi zöld 
16.30 Világunk 17.30 Kikötő 18.00 
Híradó. Sport 18.30 Váltó 18.40 Mese 
19.00 Labdarúgó Borsodi Liga 20.50 
Századunk 21.15 Híradó. Sport 21.40 
Közbeszéd 22.00 Isten városa 0.10 
Világbajnokok randevúja

Március 30. csütörtök

MTV1
5.50 Napkelte 9.00 Izomláz 9.35 Gló-
busz 10.05 Bundás és Rozsdás 10.30 
Sandokan 11.00 A piros kardigános 
utazó 11.30 Főzzünk megint egysze-
rűen! 12.00 Híradó 12.05 Zselé 12.10 
Klipperek 12.40 Zselé 12.50 Felfedezők 
13.15 Zselé 13.30 Momentán 13.55 
Zselé 14.00 Légcsavar 14.30 Állati 
15.00 Hangár 15.30 Feszti körkép 16.00 
Híradó 16.05 Ts Zselé 18.05 Filléres 
emlékeim 19.00 Luxor 19.30 Híradó este 
20.05 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Moszkva 
a Hudson partján 22.20 A ménesgazda 
0.05 Híradó. Időjárás 0.10 Sporthírek 
0.15 Kárpáti krónika

RTL KLUB
4.50 Forma-1 6.10 A GEO bemutatja 
7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfi lm 
10.10 Receptklub  10.25 06-81-603-
000 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 
AutóMánia 12.45 Bette 13.40 Forma-1 
15.10 Tuti gimi 15.35 Őslények szigete 
16.30 Csalánba nem üt a mennykő 18.30 
Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Az első 
lovag 22.10 Holtbiztos tipp 23.50 Red 
Bull X-Fighters 0.40 Éjjeli randevú 1.40 
A sárkány törvénye 2.30 MeneTrend

TV2
6.00 Tv2-matiné 9.40 Jetix 10.20 Ka-
landos szafari 10.50 A vadon naplója 
11.25 Laktérítő 11.55 TotalCar 12.30 
Az igazság napja 13.25 A láthatatlan 
ember 14.25 Csillagközi romboló 15.30 
Bűbájos boszorkák 16.30 Csillagkapu 
17.30 Rex felügyelő Tények 19.00 Acti-
vity 19.30 Megasztár 23.30 A halál napja 
2.00 Gyilkossági akták 2.50 TotalCar

MTV2 
5.50 Napkelte 9.00 Válaszd a tudást! 
11.05 Főzzünk megint egyszerűen! 
11.30 Európa kék szalagja a Duna 
12.00 Angolka 12.30 Nyelvoktatás az 
EU-ban 12.55 Határátkelő 13.55 Hrvats-
ka kronika 14.20 Ecranul nostru 14.50 
Kárpáti krónika 15.00 Sorstársak 15.25 
Napnyugta 18.00 Repeta 18.30 Kultúrház 
19.30 Híradó este 20.00 Pártelnökök a 
Közgázon 20.45 Függöny fel! 21.35 Kék 
acél 23.20 Záróra    

DUNA TV 
8.30 Fabiny Tamás evangélikus püs-
pök beiktatása Miskolcon 9.30 Felelet 
az életnek 10.00 Nemzedékek egymás 
közt 10.30 Bűvölet 11.30 Kívánságkosár 
14.00 Színlap 14.55 ...Szebb dolog az 
végeknél 15.25 A világörökség kin-
csei 15.45 A tudomány felfedezése 
16.15 Összefogás földközelben 16.30 
Világunk 17.30 Kikötő 18.00 Híradó. 
Sport 18.30 Váltó 18.40 Mese 19.00 
Derrick 20.00 Rita többet akar: Szebb 
dalt énekelni 21.50 Híradó. Sport 22.15 
Közbeszéd 22.35 Maurice Béjart és a 
Lausanne-i Balett
 
Március 31. péntek

MTV1
5.50 Napkelte 9.00 Cinecita 10.00 
Híradó 10.05 Pártelnökök a Közgázon 
10.55 Napi mozaik 12.00 Híradó délben 
13.00 Sorstársak 13.30 Sírjaik hol dom-
borulnak? 14.00 Regi óra 15.00 Berlin, 
Berlin 15.53 Bartók 125 16.00 Híradó 
16.05 Zselé 17.00 12+ 17.25 A nagy 
vita 18.00 Híradó 18.10 Körzeti híradók 
18.24 Esti mese 18.50 Szomszédok 
19.30 Híradó este 20.05 Székely Éva 
21.05 Gőg 22.00 Péntek este 22.45 
Kultúrház 23.00 Kultúrház extra 23.30 
Híradó. Időjárás 23.35 Sporthírek 23.45 
A nagy vita 0.20 Emberiség 2.40 Kár-
páti krónika

RTL KLUB
6.00 Disney-rajzfi lm 6.30 Reggeli 8.50 
Receptklub 9.00 Top Shop 10.15 Delelő 
11.35 Receptklub 11.45 06-81-603-
000 13.25 Az ifjú Indiana Jones kalandjai 
15.05 Disney-rajzfi lm 15.35 Csacska 
angyal 16.30 Balázs 17.30 Mónika 18.30 
Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen ön 
is milliomos! 20.20 Barátok közt 20.55 
Rejtélyek városa 21.50 Árnyék nélkül 
23.50 Találkozások 24.00 Alias 0.55 
MeneTrend 1.20 Éjjeli randevú 2.20 
Rejtélyek városa 3.05 Infománia 3.30 
Top Shop 4.23 Fókusz

TV2
6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 
reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05  
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! 12.20 
Játékidő 13.20 A keresztmamus 15.30  
Anita, a bűbájos bajkeverő 16.00 Knight 
Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 
Lisa csak egy van 18.30 Tények 19.00 
Jóban rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll 
az alku 21.10 Bagi-Nacsa bemutatja: 
A nagy pár(t)viadal 22.10 A boldogító 
nem 23.55 Tények este 0.25 A terro-
rista csapás 2.10 Chris Isaak-show 
3.00 Aktív

MTV2 
5.50 Napkelte 9.00 Válaszd a tudást! 
11.05 Különóra 11.35 Virágzó Magyaror-
szág 12.00 Angolka 12.30 Nyelvoktatás 
az EU-ban 12.55 Földközelben 13.25 
Glóbusz 13.55 Rondó 14.50 Kárpáti 
krónika 15.00 Heti tükör 15.25 Nap-
nyugta 18.00 Repeta 18.30 Kultúrház 
19.25 Esti mese 19.40 Membrán 20.05 
Híradó este 20.35 Kultúrház 21.00 Film-
idő 21.40 Miért? 23.05 Évfordulók 0.35 
Bartók 125

DUNA TV 
6.00 Reggel 8.00 Kikötő 8.30 Heuréka! 
9.00 A világörökség kincsei 9.15 Tar-
zan és a leopárdnő 10.35 Titkok kertjei 
11.30 Kívánságkosár 14.00 Sérült világ 
14.25 Egy nomád világutazó nyomában 
15.00 A Habsburgok és Magyarország 
15.50 Szükséghelyzet 16.00 Talpalatnyi 
zöld 16.30 Világunk 17.30 Kikötő 18.00 
Híradó. Sport 18.30 Váltó 18.40 Mese 
19.00 Labdarúgó Borsodi Liga 20.50 
Századunk 21.15 Híradó. Sport 21.40 
Közbeszéd 22.00 Isten városa 0.10 
Világbajnokok randevúja 

Április 1. szombat

MTV1
5.50 Napkelte 9.00 Izomláz 9.35 Gló-
busz 10.05 Bundás és Rozsdás 10.30 
Sandokan 11.00 A piros kardigános 
utazó 11.30 Főzzünk megint egysze-
rűen! 12.00 Híradó 12.05 Zselé 12.10 
Klipperek 12.40 Zselé 12.50 Felfedezők 
13.15 Zselé 14.00 Légcsavar 14.30 Ál-
lati 15.00  Hangár 15.30 Feszti körkép 
16.00 Híradó 16.05 Ts 18.05 Filléres 
emlékeim 19.00 Luxor 19.30 Híradó este 
20.05 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Moszkva 
a Hudson partján 22.20 A ménesgazda 
0.05 Híradó. Időjárás 0.10 Sporthírek 
0.15 Kárpáti krónika

RTL KLUB
4.50 Forma-1 6.10 A GEO bemutatja 
7.00 Kölyökklub 9.15 Disney-rajzfi lmek 
10.10 Receptklub 10.25 06-81-603-
000 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 
AutóMánia 12.45 Bette 13.40 Forma-1 
15.10 Tuti gimi 15.35 Őslények szigete 
16.30 Csalánba nem üt a mennykő 18.30 
Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Az első 
lovag 22.10 Holtbiztos tipp 23.50 Red 
Bull X-Fighters 0.40 Éjjeli randevú 1.40 
A sárkány törvénye 2.30 MeneTrend

TV2
6.00 Tv2-matiné 9.40 Jetix 10.20 Ka-
landos szafari 10.50 A vadon naplója 
11.25 Laktérítő 11.55 TotalCar 12.30 
Az igazság napja 13.25 A láthatatlan 
ember 14.25 Csillagközi romboló 15.30 
Bűbájos boszorkák 16.30 Csillagkapu 
17.30 Rex felügyelő 18.30 Tények 
19.00 Activity 19.30 Megasztár 23.30 
A halál napja 2.00 Gyilkossági akták 
2.50 TotalCar

MTV2
5.50 Napkelte 9.00 Válaszd a tudást! 
10.00 KorszakAlkotás 10.25 Vidéki 
Anglia 10.55 Családi délelőtt 12.00 
Délidőben 12.30 Példabeszéd 12.55 
Telezöld 13.35 EVA 14.05 Roma ma-
gazin 14.30 Unser Bildschirm 15.00 A 
törvény kötelez 15.25 Napnyugta 18.00 
Delta plusz 18.30 Repeta 18.55 Fel-
fedezők 19.25 Esti mese 20.00 Híradó 
este 20.30 Kultúrház extra 21.00 Tájkép 
csata után 22.50 Kultúrház 23.15 Kor-
társ dzsesszestek az A38 hajón 23.45 
Filmrendezőportrék

DUNA TV 
8.25 Nyelvőrző 8.45 Cimbora 9.15 
Gyereknevelés 10.10 Kelet kapuja 
10.40 Mindentudás Egyeteme 11.45 
Híradó. Vers 12.05 Isten kezében 
12.30 Élő népzene 13.00 Az állatok 
világa 13.30 Gyilkosság telefonhívásra 
15.10 A reneszánsz titkai 15.40 Latin 
táncok világbajnoksága, 2005 16.35 
Tálentum 17.05 Egy lépés előre 18.00 
Híradó. Sport 18.30 Mese 19.00 A Cir-
que du Soleil előadása 20.30 Grazia 
szigete 22.05 Dunasport 22.20 Szörnyek 
keringője 0.10 Rövidre vágva

Április 2. vasárnap

MTV1
5.50 Napkelte 9.00 Delta 9.30 Száza-
dunk 10.00 Mindentudás Egyeteme 
10.55 Így szól az Úr! 11.05 Péter bá-
csi nagy utazása 12.00 Híradó 12.10 
Főtér 13.05 Ts 14.50 Örömhír 15.15 
Csellengők 15.40 Magyar elsők 16.00 
Híradó 16.05 Az utókor ítélete 16.35 
Stílus 17.10 Abszolút 17.45 Szívek 
szállodája 18.35 A madarak élete 19.30 
Híradó este 19.55 Krém 21.00 A szólás 

szabadsága 22.10 A romlás virága 23.55 
Híradó 24.00 Sporthírek 0.10 Ts 0.25 
Héthatár 1.10 Kárpáti krónika

RTL KLUB
6.30 Forma-1 7.00 Kölyökklub 8.50 
Slayers 9.20 Receptklub 9.35 06-81-
603-000 10.40 Borsodi Liga 13.40 
Forma-1 16.00 Hatoslottó-sorsolás 
16.10 Papás-mamás 16.35 Eltűntnek 
nyilvánítva 17.30 Az őrangyal 18.30 
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Men in 
black 21.50 Heti hetes 23.00 Düh és di-
csőség 2. 0.40 Fókusz-portré 1.15 Éjjeli 
randevú 2.15 A sárkány törvénye

TV2
5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás 
mechanika 6.45 TV2-matiné 9.40 Jetix 
10.25 Rém rendetlen család 10.55 Stahl 
konyhája 11.30 Sliders 12.25  Kaland 
Bt. 13.25 Monk – Flúgos nyomozó 
14.25 Smallville 15.30 Légi zsaruk 
16.30 Walker, a texasi kopó 17.30 
JAG 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 
Doktor szöszi 22.00 Államfőnök 24.00 
Árvák hercege 2.30 Napló

MTV2 
5.50 Napkelte 9.00 Örömhír 9.25 Temp-
lomi orgonák titkai 9.55 Katolikus krónika 
10.30 Útmutató 10.55 Így szól az Úr! 
11.05 Péter bácsi nagy utazása 12.00 
A sokszínű vallás 12.15 Aranyfüst 
13.00 Átjáró 13.30 Jobbulást! 13.55 
Magyar Ház 14.35 Iskolapélda 15.25 
Napnyugta 18.00 Abszolút 18.25 Vi-
lághírű ismeretlen 18.50 Részlet a 
Kultúrház január 16-i adásából 19.05 
Roma magazin 19.30 Esti mese 20.05 
Híradó este 20.35 Az ígéret földje 22.55 
A sokszínű vallás 23.10 Együtt 0.05 A 
szólás szabadsága

DUNA TV
7.30 Tweeniék 7.50 Moomin 8.15 
Hol volt, hol nem volt... 8.30 Cimbora 
Egyetem 9.10 Holly csapata 9.35 Tin-
tin kalandjai 10.50 Mulattató múzeum 
10.55 Lyukasóra 11.45 Híradó. Vers 
12.05 Élő egyház 12.30 Utolsó óra 12.55 
Csellengők 13.15 Erkel 15.05 A világ 
múzeumai 15.35 Vannak vidékek 16.35 
Századunk 17.00 Heti hírmondó 18.00 
Híradó. Időjárás 18.30 Mese 19.00 Vé-
nusz és Apolló 21.40 Dunasport 21.55 
Beavatás 22.10 Intimitás 0.05 Molto vi-
vace 0.35 Rövidre vágva

Április 3. hétfõ

MTV
5.50 Napkelte 9.00 Cinecita 10.00 Hír-
adó 10.05 Napi mozaik 11.45 A sokszínű 

vallás 12.00 Híradó délben  13.00 Roma 
magazin 13.30 Domovina 14.05 Afri-
ka gyöngyszeme 15.00 Berlin, Berlin 
15.52 Bartók 125 16.00 Híradó 16.05 
A madarak élete 17.00 12+ 17.10 Mit 
főzzünk ma? 17.25 A nagy vita 18.00 
Híradó 18.10 Körzeti híradók 18.23 Esti 
mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó 
este 20.05 Miniszterelnök-jelöltek vi-
tája 22.00 Hétfő este 22.45 Kultúrház 
23.00 Ts 23.30 Híradó. Időjárás 23.35 
Sporthírek 23.45 Ts 0.15 A nagy vita 
0.45 Kárpáti krónika

RTL KLUB  
6.00 Disney-rajzfi lm 6.30 Reggeli 8.50 
Receptklub 9.00 Top Shop 10.15 Delelő 
11.35 Receptklub 11.45 06-81-603-
000 13.15 Az ifjú Indiana Jones kalandjai 
15.05 Disney-rajzfi lm 15.30 Csacska 
angyal 16.30 Balázs 17.30 Mónika 18.30 
Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön 
is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 
Győzike 21.55 Cadillac Drive 22.55 Eco-
poly 0.05  Találkozások 0.20 IttHON 0.40 
Éjjeli randevú 1.45 Hóbarátok

TV2
6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 
6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teles-
hop 11.25 Hajrá, skacok! 11.50 Játékidő 
12.50 Gattaca 15.00 Anita, a bűbájos 
bajkeverő 15.30 Jóbarátok 16.00 Knight 
Rider 17.00 Hetedik mennyország 18.00 
Lisa csak egy van 18.30 Tények 19.00 
Jóban rosszban 19.30 Aktív 20.10 Áll 
az alku 21.10 Frei-dosszié 22.15 Szö-
késben 0.45 Tények este 1.15 Doktor 
zsiványok 3.05 Aktív  

MTV2 
5.50 Napkelte 9.00 Válaszd a tudást! 
11.05 Századfordító magyarok 12.00 
A szólás szabadsága 12.55 Iskolapélda 
13.50 Telezöld 14.15 Kárpáti krónika 
14.25 Válaszd a tudást! 15.25 Napnyugta 
18.00 Repeta 18.30 Kultúrház 19.25 Esti 
mese 19.40 Membrán 20.05 Híradó es-
te 20.35 Kultúrház 21.00 Változó világ 
22.00 Avalon 23.50 Záróra  

DUNA TV
8.00 Kikötő 8.30 Négyzetméter 9.00 
Derrick 10.05 Az áttörés 10.35 Titkok 
kertjei 11.30 Kívánságkosár 14.00 Halld, 
Izrael! 14.30 A nemzet könyvtárának kin-
csei 15.00 Minoritates mundi 15.30 
Digitális bolygó 16.00 Heuréka! 16.30 
Világunk 17.30 Kikötő 18.00 Híradó. 
Sport 18.30 Váltó 18.40 Mese 19.00 
Bűvölet 20.00 Duna Sportaréna 21.00 
A hivatal 21.30 Híradó. Sport 21.55 
Közbeszéd 22.15 Az árulásról 23.40 
Gastarbeiter maradtam végig 

TV 2

Te lev íz iómûsor

TV 2

TV 2

TV 2

TV 2

TV 2

TV 2

Az OMS Hungaria Kft. 
azonnali kezdéssel 

ceglédi helyszínre 
munkatársakat keres 

az alábbi munkakörökbe:

• ÉPÍTÉSVEZETŐ: 
1 fő, mélyépítésben szerzett szakmai gyakor-
lattal, felsőfokú végzettség előnyt jelent.

• ADMINISZTRÁTOR: 
1 fő, középfokú végzettséggel, számítógép 
kezelői ismeretekkel.

• ANYAGRAKTÁR VEZETŐ: 
1 fő, középfokú végzettséggel, csatornázási 
anyagok ismerete előnyt jelent.

Jelentkezést és a szakmai önéletrajzot 
az alábbi címre kérjük:

Levélben: 
OMS Hungaria Kft. 2893 Tata, Pf.:326

Faxon: 06-34-487-869
e-mailben: info@oms.hu
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Pályázati felhívás 
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet 
olyan cigány származású fi atalok középiskolai tanul-
mányainak támogatására, akik vonzódást éreznek a 
rendőri pálya iránt. 
A pályázaton részt vehetnek azok a cigány származá-
sú fi atalok, akik – évismétlés nélkül – a középiskola 
utolsó három évfolyamának valamelyikén tanulnak, 
tanulmányi átlageredményük legalább 3,50 és a hiva-
tásos szolgálati jogviszony létesítésének feltételeinek 
megfelelnek. 
A pályázatot a 2006/2007-es tanévben  3 fő nyerheti 
el a középiskolai tanulmányok hátralévő idejére, de 
legfeljebb az utolsó két évolyamra. A pályázatot el-
nyert tanulókkal a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
tanulmányi szerződést köt. 
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a tanulmányi 
szerződés alapján támogatást nyújt a tanulmányi 
időre (étkezési hozzájárulás, szállásköltség, ruha-
pénz stb.) 
A pályázatot írásban kell beadni. Ennek tartalmaznia 
kell a pályázó személyi adatait (név, születési hely, 
idő, anyja neve, lakcím) és egy részletes önéletrajzot, 
amelyből megismerhetők családi körülményei, isko-
lai tanulmányi eredménye, valamint a jövőjéről szóló 
elképzelése. A jelentkezés részletesebb feltételeiről, 
módjáról a jelentkezéshez szükséges iratokról, vala-
mint a felvételi eljárás módjáról bővebb információt a 
Ceglédi Rendőrkapitányság személyzeti főelőadójánál, 
illetve a szakközépiskolákban, munkaerő központok-
ban, valamint kisebbségi önkormányzatoknál tudhatnak 
meg a jelentkezők. 
A pályázat megküldésnek határideje: 

2006. március 30. 
Postacíme: 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Személyügyi Szolgálat 

1557 Budapest, Teve u. 4-6. 
A pályázat eredményéről minden résztvevő 2006. 
május 10-ig levélben értesítést kap. 

Ceglédi Rendőrkapitányság

1% esély az élethez!
Kínoztak, kidobtak, éheztettek, most jó helyen vagyunk 220-an a Ceglédi Állatmenhely la-

kói lettünk. Segítsenek, hogy legyen mit ennünk, meggyógyulhassunk és szerető gazdikhoz 

kerülhessünk.

Bodri és 217 társa

ADÓSZÁM: 

18673649-1-13

Állatmenhely Nyílt Alapítvány 

2700 Cegléd Szőlő u. 14.

OPEL ASTRA 
Classic

2.599.000 Ft-tól
Alapfelszereltség: ABS, szervo, kétoldali 
légzsák, immobiliser, színezett üveg

1,2 16 V 80 LE
Klíma, szervo, légzsák, elektromos ablak-
emelõ, központi zár

OPEL CORSA
Bonus

OPEL CEGLÉD MÁRKAKERESKEDÉS
2700 Cegléd, Külső-Kőrösi út 4. km.  Tel.: 53/501-014, 318-533

2.349.000 Ft-tólCORSA

FELHÍVÁS
TANKÖTELESKORÚ GYERMEKEK ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSÁRA

A 2006/2007. tanévben általános iskolai 

tanulmányaikat megkezdő gyermekek beiratkozása
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 6. 
§ (2), valamint a 11/1994. (IV.8.) MKM rendelet 16. § (1) és 17. 

§ (1) bekezdésének értelmében

Cegléd Város valamennyi általános iskolájában
2006. április 27-én és 28-án történik, 

naponta 8–18 óráig.

Tankötelessé válik az a gyermek, aki az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget eléri, és 2006. május 31-ig betölti a 6. 
életévét. A szülő kérésére beíratható az a gyermek is, aki a 6. 
életévét 2006. december 31-ig tölti be.
A beiratkozáshoz szükséges:
 • a szülő ( gondviselő ) személyi igazolványa;
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
 • a gyermek egészségügyi törzslapja;
 • óvodai szakvélemény.
A beiratkozó 1. osztályosok hitoktatásra történő jelentkezése is 

a beíratás napján történik.

Dr. Balogh Edit sk.
jegyző
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Temetkezési Szol gá lat
Cegléd, Pesti út 15.

Tel.: 53/317-622

HOLLÓ ÉS 
TÁRSA BT.

Urnasírhelyek, 
urnasíremlékek

megvásárolhatók 
a Kálvária temetõben!

Érdeklõdni: 
Holló és Társa Bt.

Cegléd, Pesti út 15.

Hirdessen Ön is
a ceglédi 

kék újságban!

7.30- 16.00-ig

7.30- 16.00-ig7.30- 12.00-ig

T R A N Z I T  T Ü Z É P

A Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás 

cegéldi kerületi főállatorvosa az ebek veszettség elleni szerve-

zett védőoltását és féregtelenítését Cegléd városában az alábbi 

ütemezésben rendelte el: A védőoltásra elő kell vezetni minden 

2006-ban még nem oltott 3 hónapnál idősebb ebet. 

A csoportos oltás: 

március 28., kedd 15.00-17.00 Örkényi út – Herceg tanya 

április 1., szombat 8.00-10.00 I. PÓTOLTÁS – Alszegi út – Orosz-

lán u. sarok 

április 15., szombat 8.00-10.00 II. PÓTOLTÁS – Vásártér 

Az eboltás díja 1800 Ft, a féregtelenítés díja: 150 Ft/10 kg 

(a kutya testtömegétől függően), melyet az oltás helyszínén kell 

készpénzben kifi zetni. Kérjük, hogy az előző évi oltási igazolá-

sokat az elővezető hozza magával. 

Az ebeket fékezve, szájkosárral ellátva, pórázon kell oltásra ve-

zetni. 

A veszettségi esetek elkerülése érdekében minden 3 hónapos 

kor fölötti ebet veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni. 

Az oltatlan ebet le kell öletni, emellett a tulajdonos 50.000 Ft-ig 

terjedő pénzbírsággal sújtható. A torlódások elkerülése végett 

kérjük megértő közreműködésüket! 

E B O L T Á S !IRMÁK Kht. albertirsai 
Speciális Foglalkoztató Otthona és 

Intézményei ezúton keres 

• Gyógypedagógus

• Szociális munkás

• Szociálpedagógus/pedagógus 

• felsőfokú szociális szervező

képesítéssel rendelkező munkatársakat  albertirsai munka-

helyre.

Előny, de nem feltétel:

• vezetői gyakorlat

• idegen nyelv tudás

• B kategóriás jogosítvány

Bérezés: megállapodás szerint

Érdeklődni: 53/370-738/16. melléken, munkanapokon 8-16 

óra között lehet.

Önéletrajzokat 2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115. 

postacímre vagy 

irmak@axelero.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

LEIER Szerpentinó térkő 6 cm-es 

Szürke színben  1.990-Ft/m2

Piros színben   2.350-Ft/m2 

12,5 mm-es normál gipszkarton 370-Ft/m2

Ursa  5cm-es üveggyapot 

306-Ft/m2

Tisztelt Előfi zetőink! 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a ká-

beltelevízió hálózat fejállomásán történő 

felújítási munkálatok miatt 

2006. március 28-án (kedden) 
Cegléden a kábeltelevízió- és 

internetszolgáltatás 
01.00-12.00 óráig szünetel. 

Megértésüket és a szolgáltatás kimaradás 

ideje alatt tanúsított türelmüket előre is kö-

szönjük! 

Tisztelettel: 

FiberNet 

Kommunikációs Zrt. 

CONSTRUMA AKCIÓK 
HELYBEN! 

2006. április 3-tól április 30-ig 
Lindab cserepeslemez 
termékeinkre és Lindab 

ereszcsatorna rendszerre 

20% 20% 
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Az elsõ költözõ madarakkal együtt 
megérkeztek a vasútépítõ munkások 
is. Folytatódik a Cegléd és Abony 
közötti pályaszakasz õsszel félbe-
hagyott felújítása, így a megszokott 
menetrend megváltozásán túl késé-
sekre és egyéb kellemetlenségekre is 
fel kell készülnünk. Sokan ilyenkor a 

„régi szép idõk”-re hivatkoznak, ám 
az igazság az, hogy vasutunk már a 
kezdet kezdetén sem volt túlságosan 
népszerû a lakosság körében.

Hazánkban elsõként József nádor 
ösztönzésére létesült vasút, melyet 
az 1827 nyarán megtartott nagy pesti 
vásár alkalmával adták át a nagykö-
zönségnek. Az egysínû, lóvontatású 
függõvasút azonban nem vált be, 
nemcsak a Szolnokig tervezett to-
vábbépítésérõl mondtak le, hanem 
az egész szerkezetet alig több mint 
egy héttel késõbb le is szerelték.

Az elsõ, mai értelemben vett 
vasútvonal építését 1837-ben vet-
ték tervbe elõször hazánkban a két 
szomszédos fõváros, Pest és Bécs 
között. Ám miközben a magyar 
parlamentben arról vitáztak, hogy 
Gyõrön vagy Pozsonyon át vezes-

sen ez a pályavonal, a bécsi befektetõ 
– türelmét vesztve – máshova vitte a 
pénzét. Végül hosszas huzavona után 
a honatyák Széchenyi elképzelésének 
adtak szabad utat, s az idõközben 
megalakult Magyar Középponti Vasút 
(MKV) 1844 õszén megkezdhette az 
érdemi munkát Pest és Vác között. 

A társaság egyúttal vállalta a Pesttõl 
Debrecenig és abból kiágazva Aradig 
vezetõ vonalak lefektetését is.

Bár ekkor a Cegléd felé irányuló 
sínpálya még csak papíron létezett, 
de máris bajok voltak vele. Az építke-
zést mindkét irányba egyszerre kellett 
volna megkezdeni, ám amikor 1846. 
július 15-én átadták a váci vonalat, 
a ceglédi építése még igencsak a 
kezdeténél tartott. Ennek oka pedig 
a majdani vasúthoz szükséges terü-
leten fekvõ telkek kisajátítása körül, 
az MKV és Pest város tanácsa közötti 
éles vita volt. Az összetûzésnek ha-
talmi szóval a helytartótanács vetett 
véget, a Szolnokra vezetõ pályavonal 
ünnepélyes megnyitójára 1847. szep-
tember 1-jén került sor.

A szabadságharc idején a képvi-
selõház és a Honvédelmi Bizottság 

Debrecenbe áttelepítése már ezen a 
vasúton történt, természetesen csak 
Szolnokig. Egyébként maga Szolnok 
város is ellentétbe keveredett a társa-
sággal a vonal továbbvezetése miatt. 
Ez esetben az MKV hátrált meg, s új 
helyet jelölt ki állomásnak a már kész 
(a Tisza-parton ma is álló) pályafõ 
helyett. Azonban a vasút pénzügyi 
helyzete ekkorra már erõsen megrok-
kant, a szabadságharc elbukása után 
pedig kénytelen volt már elkészült 
pályáit az osztrák állam tulajdonába 
bocsátani. Ám vonalainkat hamaro-
san ismét magánkézben találjuk: a 
pest – ceglédi szakaszt a Cs. kir. szab. 
Osztrák Államvasúttársaság (OÁV) 
vásárolta meg, a Szolnokig tovább-
vezetõ sínpár üzemeltetését pedig a 
Tiszavidéki Vasút vette át.

Az elkövetkezõ idõszak nem ked-
vezett a vasútépítési törekvéseknek, 
akármennyire is szerették volna 
Kõrös és Kecskemét lakói már vá-
rosukban fogadni a vasparipát. Bár 
még az MKV vállalta a Szeged felé 
nyúló pálya kiépítését, a tényleges 
munkálatok megkezdésére várni 
kellett. A kezdeti öröm is hamar 
lanyhult, és a lakosság egyre erõ-
södõ ellenszenvvel fi gyelte a vasút 
ténykedését. Hogy miért? Az osztrák 
társaság, bár a vonalak átvételekor 
vállalta a helybéliek alkalmazását, 
arra csak nagyon korlátozott szám-
ban került sor, s a belsõ, szolgálati 
nyelv is a német volt. 

Jó példa az akkori viszonyokra 
két magyar nemzetiségû távírász 
fi ú esete, akiket a vasút vezetõsé-
ge elbocsátással fenyegetett meg. 
Bûnük az volt, hogy egymás között 
anyanyelvükön váltottak táviratot. 
Végül 1880-ban, tizenhárom évvel 
a kiegyezés után tett ígéretet az OÁV, 
hogy német ajkú alkalmazottai meg-
tanulnak magyarul. 

(Folytatjuk.) 
Tasnádi Tamás 

Azt hiszem, lassan én is kampányt 
indítok, akárcsak a dohányzás elleni 
harcosok, de én a „nem beszélést” 
választom, melyet „A csend min-
denekelõtt!” jelmondat hirdet majd. 
Hogy a kedves olvasók is megértsék, 
mirõl is van szó, elárulom, hogy én a 
beszédet tiltanám meg a vonatokon. 
Ezen elképzelésem meg is osztom 
mindenkivel, hátha követõket is 
találok. A tervem az lenne, hogy 
a vonatot beszélõ és nembeszélõ 
fülkékre osztanám, hogy ne csak 
tüdõnket, hanem fülünkön keresz-
tül gondolatainkat is védjük a káros 
hatásoktól. Persze most mondhatná 
bárki, hogy beszélgetést mindenhol 
hallani, csakhogy a vonaton elme-
nekülni sem tudunk a számunkra 
ártalmas dialógusok elõl. 

A vonaton körülbelül három-négy 
tevékenységben kimeríthetõ cselek-
vési lehetõségeink száma: alvás, ol-
vasás, beszélgetés vagy az elsuhanó 
táj nézése. Ezért az én álmom: külön 
fülke a hangos és a néma utazónak. 
(Persze itt nem számítom a horko-
lást...) Végre nyugodtan tudnék utaz-
ni. Így eltervezhetném elõre, mit is 
fogok elolvasni útközben, amit eddig 
sosem sikerült teljesítenem. Lehet, 
hogy  olvasóim most azt gondolják, 
engem valamiféle kicsinyes bosszan-
kodás ösztönzött írásra. Õszintén 
bevallom, alapjaiban ez indította el 
gondolataim egyik hétvégén hazafelé 
utazva, amikor sehogyan sem tudtam 
már fi gyelmem a könyvemben futó 
sorokra összpontosítani, a velem 
szemben ülõ hölgyek társalgása 
miatt. Õket hallgatva tudatosodott 
bennem a gondolat, mennyire ár-
talmasak a kívülálló számára ezek a 
beszélgetések. Csak egy példa, amit 
– biztosra veszem – már mindenki ta-
pasztalt. A vonatra felszállva idõsebb 
emberek mellé ülünk le. Azt hiszem, 
nem tévedek nagyot, ha azt állítom, 
hogy legtöbbször azon kezdenek el 
versenyezni, hogy ki rendelkezik a 

legérdekesebb kórképpel, hányszor 
mûtötték és milyen pokoli kínokat 
kellett kiállnia. És nekik fogalmuk 
sincs, hogy kínszenvedésben az 
nyer, aki ezt mellettük hallgatva 
már legszívesebben orvosért kiál-
tana – persze a maga számára. Bár 
meglehet, hogy csak én vagyok ilyen 
hipochonder. 

Azután a ranglistán szerepelnek 
még a családi botrányok, a veszeke-
dések és az elmaradhatatlan balesetek 
és rablások, amiket hallva fontolóra 
veszem, ne szereltessek-e fel még 
egy (2, 3, 4...) zárat az ajtómra. 
Csodálkoznak-e azon, ha azt állítom, 
nem az esti híradó a legrémisztõbb 
dolog a világon? 

Mint említettem, nem véletlenül 
írom ezt. Ha lúd, legyen kövér, nem 
hagynak olvasni, ezért írok róluk. 
Mert hiába mondja bárki, hogy le-
het ilyen helyzetben olvasni, ez már 
tudományosan bizonyítva is hamis. 
Ha az elsõ perctõl kezdve nem erõ-
szakoljuk meg tudatunkat, hogy 
arra figyeljen, amire mi akarjük, 
elvesztünk. Elég egy-két mondat 
és már másra sem tudunk fi gyelni. 
Ugyanis az emberben örökké ott buj-
kál az az õsi ösztön, amit semmilyen 
jólneveltség ki nem irthat, ez pedig a 
kíváncsiság. Napjaink (remélem las-
san elmúlt éveink) valóságshow-i is 
erre építenek, szóval a mûfaj rajon-
góinak bátran ajánlhatom, rohamoz-
zák meg a vonatokat, ahol legalább 
tényleg a valódi világról beszélnek, 
természetes körülmények között. 
Afféle kétszemélyes talk show köz-
vetlen közelrõl. 

Szóval így állunk most. Ez a nagy 
gondom, ami egyszer talán megszû-
nik, és az én álomvonataim fognak 
közlekedni. De addig is olvassunk 
tovább a vonaton... 

Arató Nelli 

Hogy néznek ki 

az angyalok? 

*  Úgy, mint az a törékeny öreg hölgy, 

aki tegnap visszaadta a pénztárcá-

dat, amit elvesztettél. 

*  Úgy, mint az a taxisofõr, aki azt 

mondta, hogy a szemed fénnyel 

ragyogja be a világot, amikor mo-

solyogsz. 

*  Úgy, mint az a kisgyerek, aki 

megmutatta, hogyan lásd meg az 

egyszerû dolgok csodáját. 

*  Úgy, mint az a szegény, aki meg-

osztotta veled a vacsoráját. 

*  Úgy, mint az a gazdag, aki azt 

mondta, hogy mindent el tudsz érni, 

ha hiszel benne. 

*  Úgy, mint az az idegen, aki épp 

arra járt, amikor eltévedtél. 

*  Úgy, mint a barátaid, akik meg-

érintették a szívedet, amikor azt 

hitted, hogy nincs is. 

Az angyalok bármilyenek lehetnek, 

bármilyen méretûek, bármilyen ala-

kúak, bármilyen korúak. 

Lehetnek szeplõsek, ráncosak, szõ-

kék vagy kopaszok. Álruhában jár-

nak: tanárainkként, szerelmeinkként, 

sõt ellenségeinkként. 

Nehéz õket észrevenni, ha csukva 

van a szemünk. 

De ha látni akarjuk õket, akkor 

mindenütt ott vannak, amerre já-

runk. 

 Közreadta: 
Farkasné Marika 

Gyanítom, a fõszerkesztõ(m) kissé már unja, hogy 
írásaimból olykor-olykor elõsettenkedik az egykori 
muzsikus valamilyen következtetése, még akkor 
is,  amikor elsõ blikkre a fölvetett témának semmi 
köze nincs a zenéhez.

Csakhogy a fi rkászi nagyképûség(em) belema-
gyarázza a készülõ cikkbe, hogy bizony-bizony, 
látszólag nincs ugyan összefüggés például egy-egy 
táncdal és bizonyos társadalmi jelenségek között, 
aztán mégiscsak kiderül: vannak ölelkezõ pontok. 
És ezt megérzi a „fõszerk”. De ami fontosabb, re-
mélhetõleg a T. Olvasó is. A muzsika tehát csak 
ürügy, kulissza. Félre hát a ködös-fellengzõs be-
vezetõvel!

A középkorúak és az idõsebbek, átélték azokat 
az éveket, amikor nálunk  is megjelent a rockzene, 
a beat. A hallgatók, nézõk többsége a kétségte-
lenül új könnyûzenei vonulatot úgy értékelte, 
mint minden egyéb divatot. A zenekedvelõk pe-
dig megállapították: a magyar pop, rock, (beat) 
zenészek a híres gombafejûek, vagyis a Beatles 
és más angolszász együttesek hazai utánérzései. 
A mára már legendássá tupírozódott, hatvanas 
években rendezett táncdalfesztiválokon az a bi-
zonyos beat, magától értetõdõ módon keveredett 
a leghagyományosabb táncdalokkal, sanzonokkal, 
tingli-tangli slágerzenével.

 A populáris muzsikáért rajongó tömeg „imádta” 
a zongorázó kislányról, a csalódott hajóskapitány-
ról, a fehér sziklákról, a szerelemrõl dünnyögõ, 

ordibáló, kiáltozva énekelõ, lágyan dúdolgató 
dalnokokat. Szó sem volt a fennálló rendszer 
„bátor” kritikájáról, a puha diktatúra elleni láza-
dásról, kemény szövegekrõl. 

Nem érdektelen errõl néhány gondolatot papírra 
vetni, mert az utóbbi  években mind gyakrabban 
hallhatjuk, milyen jelentõs szerepet játszottak 
a magyar rockmuzsikusok a pártállam lebon-
tásában.

Kétségtelen, „odaát”, különösen az Egyesült 
Államokban, az a bizonyos üvöltõ nemzedék új 
zenéjében a dalok szövege rendkívül erõteljes 
társadalomkritikát hordozott. A Szeretkezz, ne 
háborúzz!  jelszavát hirdetõ hippi  generáció nem 
csupán szokatlan popzenéjével, de fõként(!) azok 
szövegeivel tiltakozott a hatalmon lévõ réteg, az 
igazságtalanságok és legfõképpen az akkor dúló 
vietnami háború ellen. Vagyis nem csupán a zene 
volt „hard”, hanem inkább a szöveg.

Na ja! A gaz imperialisták, a vietnami háború 
ellen nálunk is lehetett tiltakozni. Így született 
meg a kádárista vidám barakkban a fából vas-
karika, az úgynevezett pol beat. A menõ magyar 
pop-rock bandák viszont legfeljebb vállig érõ 
hajzataikkal dühítették a rendszer gumibotos 
helytartóit. Torzonborzosságuk volt a magyar 
beat „legellenzékibb” ismérve.

A nyugati pop-rock mûfaj hazai majmolói két-
ségtelenül népszerû fi gurákká váltak, és még az 
is valószínû, hogy a szemellenzõs kultúrpolitika 

bennük vélte fölfedezni a szocialista rendszer 
legfõbb ellenségeit. Nos, ezen a ponton kell egy 
csöppet megállnumk, szusszantanunk. Mert mit 
tapasztalunk manapság?

Roggyant, nagypapákká vált, egykori rockerek 
mind gyakrabban nyilatkozgatnak arról, hogy 
jórészt nekik köszönhetjük az átkos pártállam 
összeomlását. 

Ott bomlasztottak, ahol tudtak, vakmerõen, 
ellenzéki hõsiességgel. Ha ez így megy tovább, 
még néhány év és a sajátosan sunyi nosztalgia, 
az utólagos önfényezés már odáig terjed, hogy a 
tömegkommunikáció emlõin csüggõ jónépet azzal 
etetik, nem a történelem haladta meg a centra-
lizált gazdaság elméletét és gyakorlatát, nem a 
folkozatosan vissza-visszavonuló Gorbacsov és 
az éppen regnáló amerikai elnök megegyezésének 
eredményeként vonták ki a szovjet csapatokat a 
szatelit országokból. 

De nem ám! 
Kizárólag a magyar rockerektõl rezeltek be a 

moszkvai Kremlben.
Szerintem valahogy így történhetett a dolog:
A szovjet fõgórék riadtan súgtak össze. - 

Hallottad? A magyar beatzenészek valamiféle 
sárga rózsáról, fáj-fáj-fáj fájó szívrõl dalolnak, 
és ez allegorikus, szimbolikus. Azt üzeni, hogy 
tûnjünk el a huszadik századi história színpadáról, 
mert ha nem, akkor jaj lesz nekünk, a pesti bítesek 
megindulnak.

Így történhetett. Mármint a fellegekben járó, 
agg, magyar rockzenészek képzeletében. Aki nem 
hiszi, járjon utána.

Krizsik Alfonz
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Tisztelt Ügyfeleink!
Társaságunk lomtalanítást szervez 
Cegléden 2006. április 4. és április 
7. között. Felhívjuk a fi gyelmet arra, 
hogy a lomtalanítás az eddigi gyakor-
lattal ellentétben egy hét alatt lezajlik! 
A lomokat összegyûjtõ járat az alábbi 
beosztás szerint jár majd:

I. körzet: 
2006. április 4., kedd

Harcsa u. – Közép út – Pesti út 
mindkét oldala – Rákóczi út mind-
két oldala – vasútvonal által határolt 
terület

II. körzet: 
2006. április 5., szerda

Rákóczi úttól keletre esõ terület 
– Szabadság tér – Bercsényi út mind-
két oldala – Malom tér – Molnár u. 
mindkét oldala – Csengeri u. mindkét 
oldala – Csengeri szél által határolt 
terület, valamint a Bede, Szûcs telep, 
Kernács telep, Intézet dûlõ

III. körzet: 
2006. április 6. csütörtök

Pesti úttól délre esõ terület 
– Kossuth tér – Szív u. mindkét oldala 
– Kõrösi út mindkét oldala – Gerje 
patak által határolt terület, valamint 
Gerje telep, Oncsa telep

IV. körzet: 
2006. április 7., péntek

Bercsényi úttól délre esõ terület 
– Molnár u.-tól délre esõ terület 
– Akácos u. – Szív u.-tól keletre esõ 
terület – Kõrösi úttól keletre esõ terü-
let – Gerje patak által határolt terület, 
valamint a Külsõ-Budai út. 

Lom az a darabos háztartási hul-
ladék, mely mérete miatt nem fér 
a gyûjtõedénybe, például berende-

zési tárgyak, bútorok, textíliák stb. 
A veszélyes hulladékot, fertõzõ és 
undorkeltõ anyagokat, elektronikai 
cikkeket, állati tetemeket, építési-
bontási törmeléket, zöld hulladékot 
nem gyûjtjük össze. Felhívjuk tisz-
telt ügyfeleink fi gyelmét arra, hogy 
elektronikai cikkek vásárlásakor a 
kereskedõ köteles a megvásárolt 
berendezéssel azonos használati 
célú és mennyiségû hulladék (pl. 
régi hûtõgép, televízió, rádió stb.) 
visszavételére.

A 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren-
delet 14. §-a szerint: „…kereskedõ 
köteles a fogyasztó által felajánlott, 
az értékesített berendezéssel azonos 
elsõdleges használati célú és mennyi-
ségû használt berendezést átvenni.” 

Amennyiben ön nem lecseréli, 
csak kidobja régi televízióját, 
hûtõgépét, rádióját stb., az ilyen 
elektronikai hulladékok elhelyezé-
sére ingyenesen lehetõséget biztosí-
tunk Külsõ-Kátai úti hulladéklerakó 
telepünkön. 

Felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy a 
lomtalanítást végzõ járat idõpontja 
nem egyezik meg a hulladékgyûjtõ 
járatéval, ezért kérjük, hogy az el-
szállításra szánt lomot a megadott nap 
reggel hét óráig a ház elé kihelyezni 
szíveskedjenek

A lomtalanítás ideje alatt a rend-
szeres hulladékgyûjtõ járat érkezési 
idõpontja eltérhet a megszokottól, 
ezért a kommunális hulladékot 7 
óráig ki kell helyezni.

Érdeklõdni ügyfélszolgálatunkon 
(505-567, 505-347) és diszpécser-
központunkban (311-215) lehet.

A gázkészülékek használatával kap-
csolatos tanácsok utolsó részében az 
új készülékek vásárlásáról adunk 
tanácsot. Legfontosabb, hogy a vá-
sárlás elõtt beszéljünk szakemberrel. 
Sokszor a reklám, az akció „bevisz az 
erdõbe”, nem megfelelõ a készülék 
az adott helyiségbe, lakásba. A túl 
nagy készülék fogyasztását a pénz-
tárcánk sínyli meg. A kicsire szabott 
berendezés vagy hidegérzetet okoz, 
vagy kellemetlen közérzetünk lesz. 
A magas fokozaton való üzemeltetés, 
ismét sok pénzbe kerül. A kereske-
dõk – tapasztaltam – egy könyvbõl 
az átlagos hatásfok alapján ajánlják 
a fûtõberendezést. A hatásfokot 
viszont sok egyéb körülmény befo-
lyásolja, amit nem lát a kereskedõ. 
A szakember által ajánlott vétel után 
következik az üzembe helyezés. A 
villany és a gáz életveszélyes lehet! 
Egy vízcsap, ha szivárog,  legfeljebb 
nagyobb lesz a számla, de ha egy 
gázkészülék valahol szivárog, az 
elõbb-utóbb robban. Lehet, hogy 
egy villanykapcsolástól kap akkora 
szikrát, hogy romba dönti a házat, 
lakást. Tehát mielõtt „begyújtanánk” 
az újonnan vásárolt berendezést – a 
biztonság érdekében, erre felhatal-
mazott és felelõsséget vállaló szere-
lõvel, céggel ellenõriztessük. Olyan 
ügyes mûszerek vannak már, (fotón) 
amelyek a legkisebb szivárgást is ki-
mutatják, anélkül, hogy a berendezést 

meg kelljen bontani. Az emlegetett 
berendezések elsõsorban a földgáz-
zal üzemelõ készülékekrõl szólnak. 
Természetesen a palackos vagy PB 
gáz üzemeltetésére is ugyanúgy vo-
natkoznak a tanácsok, jogszabályok, 
amelyek alapján elõfordulhat, hogy 
a szakember megtagadja a beüze-
melést. Ennek viszont súlyos oka 

van, és csakis a tulajdonos vagy fo-
gyasztó érdekében teszik. Remélem, 
e néhány jó tanács megelõz súlyos 
baleseteket.

 Köszönetet kell mondanom a 
SPINDELBAU Kft.-nak, vezetõjé-
nek, aki segített a szakmai útvesz-
tõben eligazodni, hiszen én csak fi -
nom ételeket szeretek fõzni a meleg 
konyhában.

Ottohál

FELHÍVÁS 
A Magyar Vöröskereszt felhívással fordul a lakossághoz, cégekhez, 

intézményekhez, hogy segítséget nyújthasson a hazai belvíz és árvíz 

károsultjainak. 

A szervezet elsõsorban pénzadományokat gyûjt, és számít mindazok 

segítségére, akik átérzik a pusztítás súlyát, amelynek enyhítése nem 

nélkülözheti honfi társaink áldozatvállalását. 

A Magyar Vöröskereszt az alábbi csekkszámlaszámot különítette el:

MKB Rt. 10300002-20329725-72583285 
A humanitárius szervezet elõre is köszönetet mond mindazoknak, akik 

pénzadományukkal részt kívánnak venni a kárt szenvedett embertársaink 

megsegítésében. 

Magyar Vöröskereszt

Fájdalommal tudatjuk, hogy
BÁLINT BÉLÁNÉ 

született NAGY JULIANNA 
89 éves korában csendesen el-
hunyt. Szeretett halottunkat a 
Csengettyûs temetõben 2006. 
március 29-én szerdán délután 
2 órakor helyezzük végsõ nyug-
vóhelyére. 

A gyászoló család 

TÖBBE KERÜL 
A ZÖLDKÁRTYA 
MÁRCIUS 18-TÓL

Március 18-tól többe kerül a zöld-
kártya, és néhány egyéb, a gép-
kocsik forgalombehelyezésével 
és -tartásával kapcsolatos díj is 
emelkedett. 

A gazdasági és közlekedési 
miniszter rendelete szerint egy 
új jármûsorozat forgalomba he-
lyezésének díja 158.300 forint-
ról 178.900 forintra emelkedik. 
Az egyedi forgalomba helyezési 
engedély 20.200 forintról 22.800 
forintra, az összeépítési engedé-
lyé pedig 15.550 forintról 17.600 
forintra növekszik. 

A környezetvédelmi igazolólap 
vagy plakett (zöldkártya) kiadá-
sának díja az eddigi 1.050 forint 
helyett 1.180 forint lesz.

A megfejtést nyolc napon be-
lül küldjék be szerkesztõségünkbe 
(Kossuth F. u. 6.; levélcím: 2701 
Cegléd, Pf. 102.) – vagy telefonon 
(311-301) közöljék! A két szerencsés 
nyertes egy-egy pizzát fogyaszthat el 
az Arizonában. (Cegléd, Kossuth tér 
10.) A helyes megfejtést és a két nyer-
tes nevét két hét múlva közöljük. 

A március 13-i (11. szám) meg-
fejtése: „Ahol ekkora hõség van, ott 
inni kell!” 

Nyerteseink: Csizmadi Györgyné 
(Cegléd, Vécsey u. 9.) és Tóth 
Erzsébet (Cegléd, Kossuth F. u. 
50.) 

***
MORCOS KÍVÁNSÁGOK 

Helyezze el a felsorolt szavakat, 
betûcsoportokat – négy kivételével 
– az ábrában! Segítségül egy szót 
elõre beírtunk. A megmaradt sza-
vakból a vicc csattanóját állíthatja 
össze. 

A gonosz kismalac találkozik a 
jótündérrel. 

– Ma jó kedvem van, kívánhatsz 
kettõt – mondja a jótündér. 

– Na jó. Verjél be ebbe a fába egy 
nagy szöget úgy, hogy senki se tud-
ja kihúzni. 

A jótündér teljesíti a kismalac 
kívánságát. 

– És mi a második kívánságod, 
kismalac? 

– ....! (Megfejtés a rejtvényben)! 
Kétbetûsek: AK, FS, GA, ID, IK, 

IN, IV, KI, KI, OT, OV, PA, RA, 
RB, TÁ 

Hárombetûsek: AAL, ARA, DES, 
DIN, KAC, KÉK, LAK, ODO, ÓDA, 
ÓTA, PEJ, ZAZ 

Négybetûsek: AKOL, ALAN, 
ANAT, ARAK, ARAT, ETÍR, HAMA, 
HÚZD, IRÓN, KAPÓ, KITT, KORC, 
MOST, NIKA, NULL, PALI 

Ötbetûsek: ADAMO, AORTA, 
BRÉMA, ELISE, ILIKE, ITALO, 
KAMAT, KEZES, LADIN, LAKIK, 
MILAN, ÓBUDA, PEDIG, RADOS, 
REGÁT, RONIN, SORIN 

Hatbetûsek: ABADAN, CSAVAR, 
GABIKA, INULIN, KOMIKA, 
LÁDIKA, NATASA, SZALAD 

Hétbetûsek: ABÁROLÓ, 
AMORETT, BERAKAT, ELTAKAR, 

EROTIKA, NAPOLAJ, ODAHAZA, 
ORAVITA, ÓRARUGÓ, TACI-
TUS 

Nyolcbetûsek: ARABINÓZ, 
ARIZONIT, BAZILIKA, EFEME-
RIS, ITABIRIT, PIPELINE, PIRO-
SODÓ, TALAJTAN. 

Dr. Elek Attiláné

Morcos kívánságokAZ ÖKOVÍZ KFT. KÖZLEMÉNYE:

Lomtalanítás – megváltozott 
idõrend szerint

JÓ, HA TUDJUK…

Új gázkészülék vásárolása 
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Az Uránia Mozi márciusi mûsora

Keresse a SZOLSÜT Rt. Aranygallér Sütőüzeménél
Cegléd, Ipartelepi út 1. Tel.: 53/311-541

Óriási lehetõség!
CSINÁLTASSON FOGAT HITELRE, 

AKÁR KEZDÕ BEFIZETÉS NÉLKÜL IS!

Érdeklõdni 

a CED-DENT Kft.-nél (Cegléd, Szabadság tér 2.), illetve 

az 53/318-259-es telefonszámon lehet.

S
Z
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S
Ü
T

R
T.

MÛSORAJÁNLAT

MÁRCIUS 28.  KEDD
09:00 A Ceglédi Városi Televízió 

mûsora  17:00 Mester – emberek - do-
kumentumfi lm  18:00 HÍRADÓ 18:
15 SPORTHÍREK 18:30 Választási 
mûsor 18:40 Sporthosszabbítás  19:40 
HÍRADÓ ( ism. ) 20:30 HÍRHÁLÓ – 
országos híradó 21:00 Holtvágányon 
– amerikai kalandfi lm

***
MÁRCIUS 29. SZERDA

09:00 A CTV kedd esti adásának 
ismétlése 17:00 Mester - emberek 18:
00 HÍRADÓ 18:15 Választási mûsor 
18:30 FILM 20:10 HÍRADÓ ( ism. 
)20:30 Hírháló – országos híradó 21:
00 Levél a halálsorról – amerikai ak-
cióthriller

***
MÁRCIUS 30. CSÜTÖRTÖK
 09:00 A Városi Televízió szer-

da esti adásának ismétlése 17:00 
Szemeszter – fõiskolások magazin-
ja 18:00 HÍRADÓ 18:15 Választási 
mûsor 18:25 MÚZSA – kulturális 
magazin 18:50 KRÍZIS – egészség-
ügyi magazin 19:10 FILM 20:10 
HÍRADÓ ( ism. ) 20:30 HÍRHÁLÓ 
– az ország hírei 21:00 Hajsza a fel-
hõk felett – amerikai akciófi lm

***
MÁRCIUS 31. PÉNTEK

09:00 A CTV csütörtöki adásának 
ismétlése 17:00 Stílus - életmód-
magazin 18:00 HÍRADÓ 18:20 

Választási mûsor 18:30 KIRAKAT 
– magazinmûsor 18:40 FILM 19:50 
HÍRADÓ ( ism. ) 20:30 HÍRHÁLÓ 
– az ország hírei 21:00 A láda szel-
leme – hongkongi akciófi lm

***
ÁPRILIS 1. SZOMBAT

09:00 Vásárlási mûsorablak 09:30 
Grand Prix – autó – és motorsport 
krónika 10:30 Trendline - divatmaga-
zin 11:00 Pénzhalász – telefonos játék  
14:30  A Ceglédi Városi Televízió 
pénteki adásának ismétlése 17:00 
Mester - emberek 18:00 A Városi 
Televízió heti hírösszefoglalója 20:
30 HÍRHÁLÓ – az ország hírei 21:
00 Bencze – show 

***
ÁPRILIS 2. VASÁRNAP

09:00 TV – Shop 9:30  Mester 
– emberek 10:00 Irányjelzõ – autós 
magazin 11:00 Pénzhalász – telefo-
nos játék 17:30 Mester – emberek 
18:00 Golf magazin 18:30 Pancsolj, 
pancser – amerikai vígjáték 20:30 
HÍRHÁLÓ – országos híradó 21:
00 Maksavízió

***
ÁPRILIS 3. HÉTFÕ

09:00 A CTV szombati esti adásá-
nak ismétlése 17:30 Dokumentumfi lm 
18:00 HÍRADÓ 18:15 Választási mû-
sor 18:25 Sporthosszabbítás 19:00 
FILM 20:15 HÍRADÓ ( ism. ) 20:30 
HÍRHÁLÓ – országos híradó 21:00 
Maksavízió - kabarémûsor

***
Felhívjuk kedves nézõink fi gyel-

mét, hogy a Ceglédi Városi Televízió 
híreit a www.ctv.hu honlapon is!

***
A MÛSORVÁLTOZTATÁS JOGA 

FENNTARTVA!

Patkós Irma terem 
30-05., csütörtöktõl szerdáig 17.45 
órai kezdettel, 01-02., szombat va-
sárnap *16.15 órai kezdettel
Nincs korhatár!
PIROSSZKA-A JÓ, A ROSSZ, 
A FARKAS, MEG A NAGYI

Színes, magyarul beszélõ, amerikai 
animációs fi lm, 80p.
Rendezte: Cory Edwards Todd 
Edwards
Hangok: Ónody Eszter,Szombathy 
Gyula,Reviczkiy Gábor
30-05., csütörtöktõl szerdáig
20.00 órai kezdettel
12 év alatt szülõi kísérettel!

ELSÕ A SZERELEM
Színes amerikai vígjáték, 105p.
Rendezte: Ben Younger
Szereplõk: Uma Thurman, Meryl 

Streep, Bryan Greenberg
Pénztárnyitás az elsõ elõadás kezdete 
elõtt egy órával.
Helyár: 650.-Ft. * jelzett elõadás 
kedvezményes 500.-Ft.

***
Huszárik Zoltán terem 
30-05., csütörtöktõl szerdáig
17.30 és 20.00 órai kezdettel
12 év alatt szülõi kísérettel!

SOPHIE SCHOLL – AKI 
SZEMBESZÁLLT HITLERREL
Színes, német háborús dráma, 
117p. 
Rendezte: Marc Rothemund
Szereplõk: Julia Jentsch,Fabian 
Hinrihs,Gerld Alexander Held
Pénztárnyitás az elsõ elõadás kezdete 
elõtt egy órával.
Helyár: 500.-Ft és 650.-Ft.

KONYHASAROK

Pogácsák
Igazi szép, magas, omlós pogácsát 
házilag készíteni nem könnyû. 
Vendégvárás vagy húsvét nem múlhat 
el pogácsa nélkül. A sörfogyasztók 
úgy hívják, hogy szivacs. Igen gyak-
ran az a célja, hogy jót borozgassunk, 
beszélgessünk anélkül, hogy megár-
tana. Három ajánlatom van. 

Burgonyás pogácsa. (Csemõben 
tanultam) 70 dkg liszt, 30 dkg áttört 
burgonya, 20 dkg margarin, jó evõ-
kanál só, 3 dkg élesztõ, pici cukor, 
tej kovászolni. A kihûlt, héjában 
fõzött burgonyát a felfutott élesz-
tõvel és a többi anyaggal kidolgoz-
zuk. Félórányit hagyjuk pihenni. 
Szaggatjuk, tepsibe rakjuk, közepes 
meleg sütõben készre sütjük. A bur-
gonya miatt, még másnap is fi nom 
– ha marad!

Túrós pogácsa. 25 dkg túró, 20 
dkg vaj, 25 dkg liszt, só és egy tojás 
megkenni a tetejét. Az áttört túrót 
az anyagokkal kidolgozzuk, pihen-
tetjük. 1,5-2 cm vastagra nyújtjuk, 
szaggatjuk. Tojással megkenve kö-
zépmeleg sütõben süssük pirosra. 
Tiszta konyharuhában, kosárkában, 
melegen nagyon fi nom.

Köménymagos pogácsa vagy rúd. 
20 dkg túró, 20 dkg vaj, 20 dkg liszt, 
1 tojássárgája, só, õrölt bors a tete-
jére. Egy fél sütõport tegyünk bele, 
magasabb lesz. Az anyagokat jó 
nyújthatóra gyúrjuk. Szaggassuk, 
vagy derelyemetélõvel csíkokra 
szeletelve tegyük sütõlemezre. Õrölt 
köménnyel, esetleg reszelt sajttal is 
megszórhatjuk.

O. W.

„Tényfeltáró” szemüveg 
Nincs többé titok a ruha alatt – hirdetik az Egyesült Államokban azt a 
röntgen- és infratechnológiával mûködõ „csodaszemüveget”, amivel 
gazdája bármikor bekukkanthat embertársai ruházata alá. Az igen 
sokoldalú szerkezet potom 2500 dollárért került piacra. 

Az alapmodell az orrnyergen viselve „mindössze” egyszerû kukko-
lást tesz lehetõvé. Az igényesebbeknek kamerával kiegészített, hangos 
videofelvételek készítésére is alkalmas, nem csak nappal, de éjjel is 
látó típust ajánl a forgalmazó. 

A mindent „feltáró” szemüveget elsõsorban „leleplezési, kémkedé-
si”, továbbá biztonsági célokra ajánlják az érdeklõdõknek – hiszen 
bárki megláthatja vele, ha valakinek a ruhája alatt vagy csomagjában 
fegyver vagy más egyéb illegális holmi van.

Hirdetési akció! 
Felhívjuk a Tisztelt Olvasók fi gyelmét, hogy a szerkesztõsé-

günkbe április 13-ig személyesen leadott lakossági apró-

hirdetéseket két alkalommal ingyen megjelentetjük. 

„Nemzeti” divatbemutató 
„Hagyományaiban él tovább a nemzet” címmel divatbemutatót tartanak 
Hampel Katalin ruháiból április 2-án Cegléden, a Kossuth Mûvelõdési 
Központ színháztermében. Az eseményen az eleganciát, a hagyományt, 
az értéket és a korszerû divatot ötvözõ népi, nemzeti ruhák bemutatója 
mellett színpadra lép Beregszászi Olga és Sasvári Sándor. A divatbe-
mutató befejeztével borkóstoló várja a vendégeket.

Ruha teszi az embert – tartja a mondás, s hozzátehetjük: a magyaros 
öltözék híven jelzi azt is, hogy viselõje fontosnak tartja a nemzeti hagyo-
mányokat, megbecsüli kulturális örökségeinket. A fõvárosi divatszalon 
tulajdonosának célja, hogy az uniformizálódó világban a ruhák szépsége 
mellett egyre többen ismerjék fel bennük a nemzeti identitásunk büsz-
keségre okot adó és megõrzésre méltó ékhordozóját.

A divatbemutató 19 órakor kezdõdik.

Március 28. 
Tömörkény Gyógyszertár 
Cegléd, Rákóczi út 51-53. 

***
Március 29. 

Szent Imre Gyógyszertár 
Cegléd, Szent Imre h. u. 22. 

***
Március 30. 

Kígyó Patika 
Cegléd, Táncsics M. u. 1. 

***
Március 31. 

Felszegi Gyógyszertár 
Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. 

***

Április 1. 
Szent Anna Gyógyszertár 

Cegléd, Kõrösi út 11. 
***

Április 2. 
Kossuth Gyógyszertár 
Cegléd, Gubody u. 17. 

***
Április 3. 

Schulek Gyógyszertár 
Cegléd, Kõrösi út 51. 

***
Április 4. 

Rákóczi Gyógyszertár 
Cegléd, Teleki u. 14.  

Gyógyszertári ügyelet

A Club TV 2006. március 30-i és 
április 3-i műsora (393.)

NAPJAINK
Orbán Viktor Cegléden
Séta a rák ellen – Dobrev Klárával
Neves tanárok - gimnázium
Árnyék és fény – fotókiállítás a Toldy 
Kórházban
Tavaszi vígság
SULI-BULI
Kossuth vetélkedő - gimnázium
SPORTÖTPERC
IV. sportgála
Női kosárlabda rangadó
SZTÁRKLUB
Vendég Makrai Pál és Pintér Tibor
Részlet a Hair című musicalból a 
Sziget Színház előadásában
Műsorvezető: 

Süveges András 

Adásunk kezdete csütörtök este 6 óra, 
ismétlés hétfőn este 6-kor!

Kapcsoljon Ránk! Társaságot 
viszünk otthonába – kábelen!
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Ceglédi

SPORTMŰSOR
KEDD
Labdarúgás a Malomtó szélen: 
városi általános iskolai nagypályás 
diákolimpia 14 órától.
PÉNTEK
Teke a Teleki utcában: a városi csapat-
bajnokság mérkőzései 16 órától.
Kosárlabda a Városi Sportcsarnokban: 
Ceglédi KE – Salgótarján férfi  NB 
II-es bajnoki mérkőzés 19:45-től.
SZOMBAT
Kézilabda a Városi Sportcsarnokban: 
Ceglédi Kék Cápák – Salgótarján 
női NB II-es bajnoki mérkőzés 12 
órától (Ifi : 14 óra). Ceglédi KK SE 
– Gyöngyös férfi  NB I/B-s bajnoki 
mérkőzés 18 órától (ifi : 16 óra).
VASÁRNAP
Labdarúgás a Malomtó szélen: CVSE 
– Nagykáta utánpótlás-mérkőzések. 
U 13: 11, U 16: 13 órától.

Vízilabda, utánpótlás-eredmények
Ifi : CVSE –Szentes 11-17. Gól.: Varga S. 3, Beck M. 2, Egresi 2, Fabulya, 
Varga G., Gyikó, Türei Zs.

Serdülő: CVSE –Szentes 6-15. Gól: Beck M. 2, Juhász 2, Varga G., 
Tarcsa.

Gyerek: CVSE –Szentes 11-11. Gól: Kárteszi 5, Blank 3, Juhász 2, 
Soltész.

Gödöllőn rendezték az idei 
Nemzetközi Senior Országos Baj-
nokságot, ahol 15 ország 190 „öreg” 
judosa lépett tatamira. A CVSE edző-
versenyzője képviselte a szakosztályt, 
mégpedig remekül. A 81 kg-os ver-
senyző a lehető legrosszabb sorsolást 
kapta. A nyolc közé jutásért rögtön a 
tavalyi Világ- és Európa-bajnok olasz 
versenyzővel kezdett, akit wazarival 
vert, majd egy győri versenyző legyő-
zése után, az idei BM-bajnok Hajdút 
is felülmúlva került döntőbe. A fi ná-
léban a tavalyi győztes orosszal csa-
pott össze, aki az elmúlt évben csak 
hajszálnyira maradt le az I. osztályú 
OB döntőjéről. Ezúttal az aranyról 
kellett lemondania, Bíró okos, takti-
kus versenyzéssel wazarival győzött s 
lett ezzel súlycsoportja legjobbja.

Népes csapat képviselte a CVSE 
judo szakosztályát a Kiskőrösi Judo 
Club által rendezett Petőfi  Kupa nem-
zetközi meghívásos judo versenyen. 
A több mint 200 induló a diák A, 

B, C, valamint a serdülő és ifjúsági 
korosztályban szállt harcba az érme-
kért, helyezésekért. Külön dicséret 
illeti Nyikes Marcellt, aki szemre is 
tetszetős, támadó szellemű judoval a 
diák „A” után serdülő korosztályban 
is aranyérmet nyert.

Eredmények, diák „C”: 27 kg-
ban 2. Gulyás Tamás, 30 kg-ban 2. 
Cselkó Ádám, 33 kg-ban 2. Gergelyfi  
Zsolt, 36 kg-ban 5. Bekő Dávid, 42 
kg-ban 3. Szaniszló Tamás. Diák 
„B”:  29 kg-ban 2. Ecseri Tibor, 
32 kg.ban 3. Csiszár Ferenc, 35 kg-
ban 3. Bózsik Roland, 45 kg-ban 
3. Kovács Szabolcs. Diák „A”: 38 
kg-ban 1. Nyikes Marcell. Serdülő: 
33 kg-ban 4. Ecseri László, 36 kg-
ban  1. Nyikes Marcell, 45 kg-ban 3. 
Csukás Andor, 5. Kovács Martin,  
55 kg-ban 2. Várkonyi Zsolt, 60 kg-
ban 1. Bezzeg Róbert, 66 kg-ban 1. 
Gregor Antal. Serdülő: 57 kg-ban 2. 
Pataki Tímea. Ifjúsági 66 kg-ban 2. 
Gregor Antal.

Birkózás, Magyar Nagydíj

Lőrincz nagydíjbronza
Székesfehérváron a Magyar Nagydíj 66 kilós kötöttfogású mezőnyében 
a ceglédi Lőrincz Tamás a magyar válogatott színeiben három győzelmet 
aratva, egy vereséggel bronzérmet szerzett. Súlycsoportjában húszan álltak 
szőnyegre.

Soltvadkert, diák I-II. korcsoportos szabadfogású verseny, 182 induló: 
95-96-ban születettek: 26 kg-ban 5. Andrási József. 93-94, 32 kg-ban 4. 
Kiss János, 35 kg-ban 3. Palotai Katalin, 5. Irimia George Micu, 55 kg-ban 
Kottes Pál.

Labdarúgás, NB III

FONTOS GYŐZELEM
Ceglédi VSE – Hódmezővásárhely 2-1 (0-0)

Cegléd: Kiri – Tóth M., Kosaras, Abdel Maged, Cseh, Buczkó, Kecskeméti, 
László (Szokoli), Szabó, Kun (Jankovics), Magyari (Utassi). Edző: Ványi 
Zsolt. Gól: Magyari, Abdel Maged. Lelkes, fi atal csapatot sikerült két vállra 
fektetni a hét végén. A jó iramú, küzdelmes és kiegyenlített mérkőzést egy 
szerencsés gól döntötte el, amely után azonban akár megnyugtató gólkü-
lönbség is kialakulhatott volna a két csapat között. A győzelem fontos lépést 
jelent a középmezőny sűrűjébe. Ifi : CVSE – Hódmezővásárhely 0-1.

Kosárlabda, férfi  NB II

Oda a hazai 
veretlenség

Szerdán: Ceglédi KE – Beac 75-101 
22-27, 18-26, 24-23, 11-25) 

Ld.: Lovas 23, Kurucz Károly 14. 
A vendég együttes bajnokesélyesként 
végig vezetett a mérkőzésen, és ma-
gabiztosan győzte le a hazai együt-
test. A legeredményesebb játékos a 
bedobó  poszton játszó Lovas Ottó  
lett. Ezzel a vereséggel megszakadt 
a ceglédiek  bajnokság kezdete óta  
tartó veretlenségi sorozata.

Pénteken: Monori SE – Ceglédi KE 
95-86 (23-27, 21-24, 20-15, 30-18)

Cegléd: Szollár 15, Lázár 15, Lovas 
20, Pásztor 20, Pap V. 1, Patay 16.

Az összecsapáson ismét több 
kezdőjátékost kellett nélkülözni a 
ceglédi csapatnak. A hazaiak a baj-
noki tabella végén helyezkednek 
el, a mérkőzésen azonban ki tudták 
„használni” erősebb cserepadjukat, 
valamint hogy a ceglédiek a kipontoz-
ódástól félve nem tudtak határozottan 
védekezni.

Ceglédi EKK - MKB-Euroleasing 
Vasas Csata DSE 54-61 (15-17, 13-
16, 15-15, 11-13)

Cegléd: Handzsuj 5, Kalmár-Nagy 
R. 6, Krivacsevics 10, Ruttner R. 6, 
Ruttner Zs.14 Csere: Benyovszki 1, 
Nagy L., Halmi 6, Lukács 2, Gál E. 
2 és Kiss E.2. Edzők: Földi Sándor 
és Krivacsevics Dragoljub

Végig kiegyenlített küzdelmet 

folytattak a korosztályos válogatot-
takból álló fővárosi élcsapat ellen a 
ceglédi lányok. 

Rutintalanságuknak is betudható, 
hogy helyzeteiket nem mindig tudták 
kihasználni. 

Szép játékuk azonban most még 
kevésnek bizonyult az igen rutinos, 
a birói támogatást is végig élvező 
fővárosi csapat ellen.

NB II: CVSE II –Hatvan 10-8. 
Győztek: Péter 3, Zakar K. 3, Orosz 
2, Imrik 1 és az Imrik-Zakar páros. 
A nehéz mérkőzéseket követően két 
kötelező győzelemre vannak az első 
helytől a ceglédiek, akik szoros mér-
kőzésen nyertek a hétvégén.

Extraliga: Szeged AC – CVSE 
10-6. Győztek: Molnár Cs. 3, Pengő, 
Móricz, Iván. Szoros mérkőzés volt, 

a végén két nyerhető mérkőzés „ma-
radt bent”, így vereséggel végződött 
a ceglédiek számára tét nélküli alap-
szakaszbeli meccs.

NB III: Kiskunhalas – CVSE III 
15-3. Győztek: Németh 3.

Megyei CSB.: Szentendre – CVSE 
IV 5-13. Győztek: Bogádi 4, Varga 
3, Olgyay 3, Király 2 és a Varga-
Bogádi páros.

Kézilabda, női NB II

Idegenben nem megy
Kállósemjén – Ceglédi Kék Cápák 31-26 (15-12)

Cegléd: Szanyiné, Lagyjánszki (kapusok), Bede8, Turjányi 5, Juhász 4, 
Mózes 3, Hegedűs 3, Csipák Sz. 1, Holovitz 1, Kabak 1, Sziklásiné, Bezzegh. 
Edző: László Brigitta.

Végig szaladni kényszerültek a ceglédiek az eredmény után, s ezt néha 
fejetlenül tették. Döntő pillanatokban helyzetek, közte négy büntető is ki-
maradt. A második Cegléd és az ötödik helyezett csapat is azonos ponttal 
áll a tabellán, tehát sikerült „összerántani” a mezőnyt.

Ifi : Kállósemjén – Ceglédi Kék Cápák 19-35 (10-15). Ld.: Juhász 9, 
Mózes 7, Bezzegh 6.

Kézilabda, férfi  NB I/B

„Sima” végjátékkal
Hajdúböszörmény – Ceglédi KKSE 30-26 (17-11)

Cegléd: Erdélyi, Lengyel (kapusok), Nagy P. 8, Tóth N. 5, Magyar 4, Tündik 
3, Kovács 3, Dengi 2, Kökény 1, Szemerédi, Gyurkó, Csuka. Játékos-edző: 
Kökény István.

A szünet előtti időszak döntőnek bizonyult, 11-11 után hat góllal elléptek 
a hazaiak. Fordulás után feljött a Cegléd, de egy-két fontos helyzet kimaradt, 
így a végjáték „sima” lett.

Ifi : Hajdúböszörmény – Ceglédi KKSE 24-23 (12-9). Ld.: Csuka 9.

Teke, NB I

A listavezető hajtott fejet
Ceglédi VSE – KÖSZOLG SC 5-3 (3130-3084)

A ceglédi pontszerzők: Rimóczi Z. 555, Hűvös Zs. 521, Zsíros Gy. 520.
Szoros mérkőzésen, minden sorban néhány fával jobban teljesítve fektette 

két vállra a listavezető, már a Szuperligába jutott ellenfelét a Cegléd. Ezzel 
két fordulóval a vége előtt nagyot javultak a bennmaradás esélyei.

Ifi : CVSE – KÖSZOLG SC 2-2 (990-976)
A Városi Teke Csapatbajnokság 21. fordulójának eredményei: Nagykőrös 

– CVSE serdülő 3-3, Oroszlánkölykök – FRSZ 5-1, Amin-Oxid – Infúzió 
1-5, BB TECH B – Barabás Kft. 1-5, Ezerjó Kft. – Vikuv 5-1, BB TECH A 
– Akcident 5-1, CVSE B – Vállalkozók 2-4, Csöpp Bt. – Függetlenek 5-1. 
A forduló legjobbjai: Halmi László (Vállalkozók, 359), Pintér János (BB 
TECH A, 353), Ócsai Gyula (Vállalkozók, 349). Az állás: 1. CVSE B 36, 
2. BB TECH A 36, 3. Oroszlánkölykök 33 ponttal.

Ismét nagyszabású gálán díjaz-
ta Cegléd Város Önkormányzata, 
valamint Gyermek-, Ifjúsági és 
Sportbizottsága az elmúlt esztendő 
legkiemelkedőbb sportolóit, veze-
tőit, edzőit. 

Jó tanuló, jó sportoló díj 
Osváth Fanni, sportága: fi tness 

(CVSE), iskolája: Mészáros Lőrinc 
Katolikus Általános Iskola, testneve-
lője: Patonai Gábor, edzője: Randos 
Gabriella. 

Sallai Imre, sportága: labdarúgás 
(CVSE), iskola: Kossuth Lajos 
Gimnázium,  testnevelő: Majoros 
István, iskolai edzője: Magyar László, 
egyesületi edzője: Pintér István. 
Tanulmányi eredménye: 4,35.
Év legjobb utánpótlás sportolói
Móricz Alexandra, egyesülete: 

Ceglédi VSE, sportága: fitness, 
edzője: Randos Gabriella. 

Kozák István, a Ceglédi VSE birkó-
zója, edzője: Pap Ferenc, Pap Attila 
és Schaffanberger Csaba. 

Móricz Máté, a Ceglédi VSE 
asztaliteniszezője, edzője: az edzői 
team. 

Az év felnőtt sportolói 
Sárközi Viktória, a CVSE bir-

kózója, edzője: Pap Ferenc és Pap 
Attila. 

Lőrincz Tamás, a CVSE birkózója, 
edzője: Pap Ferenc és Pap Attila. 

Az év edzője: Pap Ferenc, a CVSE 
birkózó edzője. A birkózószakosztály 
2005-ben birtokba vette új edzőcsar-
nokát, ahol nagyszerű munkát vé-
geztek a szakemberek. Valamennyi 
korosztályban értek el figyelemre 
méltó eredményeket a Pap Ferenc által 
vezetett sportolók. Ezáltal az egyesület 
az országos birkózórangsorban meg-
őrizte a hetedik helyezést.

Az év csapata: A CVSE felnőtt férfi  
vízilabda-együttese. A csapat edző-
je: Bóbis Károly, szakosztályvezető: 
Tankó Zoltán. A vidéki vízilabdasport 
meghatározó képviselőjeként az el-
múlt évben a harmadik helyen vé-
geztek az OB I/B osztályban.

Cegléd Város Sportjáért Díj ki-
tüntetettje 2005-ben Péter Aladár

Harminc évvel ezelőtt – már 
mint első osztályú asztaliteniszező 
és mezőgazdasági mérnök – került 

Ceglédre. Erőssége lett a CVSE él-
vonalbeli csapatának, és megszakítás 
nélkül tizenegy bajnoki évet játszott 
végig, miközben négyszer bronzérmet 
szereztek az NB I-ben, egyszer pedig 
az Európa-kupa küzdelmeiben is sike-
rült a harmadik helyet kivívniuk. Az 
egyéni versenyszámokban is sikeres 
volt, több nemzetközi bajnokságon 
dobogón végzett az egyesben, míg 
a párosok küzdelmében talán még 
ennél is emlékezetesebbek a sike-
reik. Karsai Ferenccel külföldön 
és idehaza is kiválóan szerepeltek, 
a magyar bajnokságokon két ízben 
is a döntőbe jutottak. 1988 és 1994 
között Ausztriában játszott első és 
másodosztályú csapatokban. Ezzel 
párhuzamosan 1988-tól napjainkig 
a szakosztály társadalmi vezetője. 
Tevékenysége alatt a CVSE a leg-
utóbbi években is többször nyert 
ezüst- és bronzérmet a legelső vo-
nalban. Egyéb társadalmi tisztségei 
között említendő, hogy jelenleg is 
tagja az egyesület elnökségének, 
valamint a Ceglédi Sporttörténeti 
Alapítvány kuratóriumának.

IV. Ceglédi Sportgála: A győztesek legjobbjait ünnepelték

Cselgáncs, Senior OB: Bíró-arany 

Kosárlabda, női NB I/B

Szoros vereségAsztalitenisz, NB II

Két kötelező győzelemre a bajnoki címtől
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AKCIÓK CSAK ÁPRILIS ELSEJÉN,
KÉSZPÉNZBEN FIZETÉS ESETÉN:

Baumit esztrich készbeton     520 Ft/zsák
Magyar cement  2.500 Ft/q
Henkel polisztirol ragasztó CT-85  2.000 Ft/zsák

RENDKÍVÜLI
AKCIÓK CSAK A
ROADSHOW NAPJÁN:
 • porotherm téglák • nyílászárók
 • szigetelõk • burkolók

WIENERBERGER
ÉPÍTKEZÕK NAPJA

Szeretettel várunk 
minden kedves 

vásárlót és érdeklõdõt!

Tranzit Tüzép
2700 Cegléd,
Szolnoki út 61.

2006. április 1.
9.00-16.00 óráig

ROAD

Egésznapos programok:
Délelõtt:

• 9.00 óra: Hõlégballonos városnézés
Gyermekprogramok:

• Ugrálóvár
• Kézmûves foglalkozás

Felnõttprogramok:
• Krikett játék
• Lengõ teke
• Paintball célbalövés

Délben:
• Vendéglátás

Délután:
•  14.00 órakor a Bergengóc zenekar 

Lovagvár címû mûsora
• Latintánc-show
• Gaál Csaba Boogle mûsora

TRANZIT TÜZÉP
Cegléd


