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A tanfolyamra folyamatosan 
lehet jelentkezni!

Helyreigazítás  ■

A 2007. november 7-i számban, 
a címoldalon megjelent „Ha-
zudta, hogy megerőszakolták” 
című cikkhez az alábbi helyre-
igazítást kérjük nyilvánosságra 
hozni: A rendőrségi tudósítótól 
származó információ nem tért 
ki arra a fontos tényre, hogy a 
gólyabál iskolai és nem kollé-
giumi rendezvény volt. Cím a 
szerkesztőségben marad, nem 
jelentethető meg.

Gyújtogatás? ■

November 18-án 20.50-kor ér-
kezett a jelzés: hogy az Örkényi 
úton a VI.  dűlőben egy sze-
mélygépkocsi ég. A bejelentő 
messziről látta az esetet, így 
pontos helyszínt nem tudott 
mondani. A tűzoltók a hely-
színt gyorsan megtalálták, és 
az égő autót két vízsugárral 
percek alatt eloltották. A hely-
színen a gyújtogatás ténye fel-
merült, amit a rendőrség és a 
tűzoltóság közösen vizsgál.   
Információ: Zsemlye Gábor tü. 
százados, szöveg: Nyúzó Ta-
más

Kiállítás a  ■

kórházban 

Táj – Képek címmel kiállítás 
nyílt a Toldy Ferenc Kórház ta-
nácstermében Németh Ferenc 
festőművész alkotásaiból. A 
tárlat megtekinthető munka-
időben november 30-ig. 

Ceglédi  ■

sajtómunkások
Szatmári Gábor

7. oldal

Jóban, rosszban… ■

50 év egy ember életében 
hosszú időszak, de együtt lenni 
valakivel jóban-rosszban, igen 
szép teljesítmény. 

7. oldal

Szükséglakások – szükségtelenül  ■

Több mint tizenkét év után pont került a Törteli út 30. alatti szükség-
lakások ügyére. A gettóvá vált telep megkeserítette a környéken lakók 

életét. A telep helyén ma már csak romok állnak. Az önkormányzat 
azokat, akik jogszerűen laktak ott, máshol helyezte el. Azokat pedig, 
akik jogcím nélkül tartózkodtak ott, felszólították, költözzenek ki. A 
megürült házakat a bontási engedély megérkezése után lerombolták. A 
részletekről az önkormányzat hamarosan sajtótájékoztatót tart.  CTV Tömeggyilkosság a napfény országában

Dominikában is olvassák a Kék Újságot…
Úti beszámoló a 6. oldalon

Az első szalagavató bál

Parketten a Kossuth Gimnázium táncosai
Fotó: Czinege

Fotó: Kõhalmi

TRIALBAJNOK

A XX. század Mozartjai ■

Új zeneiskola Cegléden
A Batthyány utcában október 1-jén megnyitotta 
kapuit az Illés Lajos Zeneiskola és Zeneház. 
Ebből az alkalomból beszélgettünk Fésűs Ferenc 
igazgatóval.

4. oldal

Füstködös társadalom 
– összefogással minden könnyebb

Az adatok önmagukért beszélnek 
Ha nem teszünk ellene, akkor a korunk pes-
tisének tartott dohányzás okozta mérhetetlen 
pusztítás a XXII. században tovább fogja szedni 
áldozatait. 

12. oldal

6. oldal
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Sajtóközlemény  ■
A ceglédi önkormányzati képviselő-testületbe demokratikus választással 
bejutott képviselők pártjai nevében tiltakozunk a városunkban is megjelent, 
a politikai élet szereplőink megfélemlítését szolgáló, erőszakos cselekmé-
nyek ellen. 

Elítéljük a törvénybe ütköző, a kulturált politizálást mellőző erőszakos 
cselekedetet, melyet bármelyik párt vagy szervezet, illetve tagjai és szim-
patizánsai ellen követnek el. 

Kérünk minden városi politikai erőt, hogy együttműködésre törekedve 
tevékenykedjenek a város fejlődéséért. Vitás kérdéseiket a demokratikus 
politizálás szabályai szerint, békés úton rendezzék, egymás véleményének 
tiszteletével. 

Kérjük a város lakosságát, hogy e nyilatkozat szellemben lépjenek fel az 
erőszakos cselekedetek ellen. 

 Fehér István  Földi László  Éles Tibor
 MSZP  FIDESZ-MP MDF 
 választókerületi elnök  választókerületi elnök alelnök

 Dr. Nagy Zoltán  Korondi Miklós 
 SZDSZ  Jobbik Magyarországért Mozgalom
 elnök  elnök

A Ceglédi Kardos Pál Pedagógus 
Énekkar idén ünnepli fennállásának 
35. évfordulóját. Ebből az alkalomból 
emlékkiállítást rendeztek a Kossuth 
Művelődési Központ Galériájában, 
amely november 12-18-ig volt meg-
tekinthető. November 16-án pedig 
hangversenyt tartottak a Városháza 
dísztermében. 

Szöveg és fotó: Czinege  

35 éves a pedagógus énekkar

Hóeltakarításra készen  ■
Felkészült a télre a város utcáit és járdáit takarító vállalkozó. Az Elastic Kft. 
idén összesen tíz géppel végzi a hó eltakarítását, illetve a síkosság-mentesítést. 
Azokban az utcákban, amelyek az idén kaptak szilárd burkolatot, szintén el 
fogják tolni a havat. Egyébként a kisebb forgalmú utak esetében végzik ily 
módon a takarítást, a többinél pedig sóznak. A  gépszemlén mutatták be az 
újonnan vásárolt gépet is.

Az önkormányzattal szerződésben álló Elastic Kft. ilyenkor, tél előtt szokta 
bemutatni a hivatal illetékeseinek, hogy milyen gépekkel, berendezésekkel 
fogják elvégezni a vállalt feladatot. Idén a géppark öt tolólappal felszerelt 
tehergépkocsiból áll, ezek közül kettőn van sószóró is, továbbá egy sószóróval 
és tolólappal ellátott kis teherautó, illetve négy a járdákon dolgozó kisgép 
áll a vállalkozó rendelkezésére. A két markoló is az Elastic Kft. tulajdona, 
ezekre a nagyobb halmokba összetolt hó felrakodásánál lehet szükség. 

Még mindig sok a szakképzetlen 
vagy alacsony képzettségű fel-
nőtt Magyarországon. A Közép-
Magyarországi Régióban mintegy 16 
ezren vannak, akiknek emiatt lehetet-
len az elhelyezkedésük. Nincsenek 

sokkal jobb helyzetben a hasznavehe-
tetlen diplomával rendelkező fi atalok 
sem. Sok olyan felsőfokú képzés 
működik az országban, amelyre nincs 

foglalkoztatói igény, így a végzett 
diákok zöme nem talál munkát. A 
szakképzést a munkaerő-piaci igé-
nyekhez való igazítását szolgálta 
az a konferencia, amelyet a képző 
iskolák, a munkaügyi szervezetek és a 

munkáltatók részvételével rendeztek.  
A hazai foglalkoztatás egyik leg-
kritikusabb tárgyköre a szakképzés. 
Az oktatott elméleti tárgyak mennyi-

sége és minősége megfelelő, ám sok 
olyan képzés van, amelyekre nincs 
munkáltatói kereslet. A munkaügyi 
szakemberek szerint ez azért van, 
mert a gazdaság sokkal gyorsabban 
változik, mint ahogyan a képzések. 
A képző iskoláknak, intézményeknek 
meg kell tanulniuk rugalmasabbnak 
lenni, hogy olyan szakmákat adhas-
sanak diákjaik kezébe, amellyel el 
is tudnak helyezkedni. Hogy tud-
ják, milyen képzésekre van igény a 
munkaerőpiacon, folyamatos kon-
zultációra van szükségük a munka-
ügyi szervezetek és a foglalkoztató 
nagyvállalatok vezetőivel. Egyebek 
között ezt a párbeszédet segítette 
az a ceglédi konferencia, amelyet a 
Közép-Magyarországi Regionális 
Munkaügyi Központ szervezett. Az 
előadók között több felnőttképző in-
tézmény képviselője is hangsúlyozta: 
a fi atalok nagy hányada még mindig 
azokat a szakmákat részesíti előny-
ben, amelyet a szülei is választottak, 
de az idők változnak, vele együtt pe-
dig a piaci igények is. Az a szakma, 
amely 20 éve sikeres volt, egyáltalán 
nem biztos, hogy ma is az. 

November 12-én a Városháza 
dísztermében rendezték meg a 
szociális munka napját. Tótin 
Lóránt alpolgármester ünnepi 
köszöntője után átadták a Cegléd 
Város Szociális Szolgálatáért el-
ismerő okleveleket, majd az Erkel 
Ferenc Zeneiskola növendékei 
adtak műsort. 

Az idei kitüntetettek a követke-
zők: 

Az intézményvezetők közül: 
1. Mikulásiné Oláh Ágnes, a Ceglédi 

Kistérségi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ igazgatója

2. Farkas Márta, a Tanyagondnoki 
Szolgálat intézményvezetője

3. Dr. Varga Tünde, a Gyámhivatal 
irodavezetője.

A Ceglédi Kistérségi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
munkatársai közül:

Serfel Jánosné, Egriné Fabók 
Mária, Józsa Ferencné, Barta Ákos, 
Kemenczei Erika, Horti Zoltán. 

A Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezete Gondoskodás 
Hajléktalanokat Ellátó Intézmény 
munkatársai közül:

Lipóczki László, Asztalos László. 
A Geronthomed Kht. munkatársai 

közül: Szabó Zsuzsanna, Csongrádi 
Péterné. 

Szöveg és fotó: Czinege

Dr. Varga Tünde, a Gyámhivatal vezetõje 
(a vele készült beszélgetést a következõ számban közöljük)

50 év 50 helyszínen ■

Európa itt van!
A ceglédi kistérség programsorozata 
a Római Szerződés aláírásának 50. 
évfordulója alkalmából:
Miért fontos a kistérség? 
Térségi fejlesztés uniós támoga-
tással
2007. november 21., 17.00 – 19.00
Albertirsa, önkormányzat épülete
Hogyan javíthatóak az életkörülmé-
nyek Abonyban?
Európa-nap
2007. november 27., kedd 10-20 
óráig
Abony város könyvtára
Hogyan képviseli magát Magyar-
ország az 50 éves EU-ban?
EU-támogatási lehetőségek Cegléden 
és a kistérségben
2007. december 1., (szombat), 10.00 
– 18.00
Cegléd, önkormányzat díszterme
Fellépők: Nagy István Művészeti 
Líceum, Csíkszereda
Kossuth Lajos Gimnázium Leánykara, 
Cegléd
Gyermek- és ifjúsági vetélkedők, 
kiállítás, kulturális programok. 
A rendezvényeken neves előadók 
összegzik az európai integráció ta-
pasztalatait és a térség számára kínált 
lehetőségeket. 

VEGYEN RÉSZT ÉS 
KÉRDEZZEN! 

Most szakértői válaszokat kaphat az 
EU-val kapcsolatos kérdéseire.
A rendezvénysorozat támogatója az 
Európai Unió. 

Munkaerő-piaci szakképzést! 

A szociális munka napja ■
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Tűzoltók „munkában” ■
November 14-én 9.45-kor kaptunk jelzést Ugyerból, a XX. dűlőből, ahol 
egy nagy faág egy melléképület tetejére esett, a tűzöltők egy motoros lánc-
fűrésszel a faágast eltávolították. 

November 15-én 7.54-kor érkezett a jelzés, hogy Tápiószőlősön a Bata 
útra egy fa dőlt. A nagyméretű fa teljes útzárat okozott, amit a tűzoltók 
láncfűrésszel eltávolítottak. 

November 17-én 17.00-kor érkezett a jelzés: Cegléd és Ceglédbercel 
között a 40-es úton egy személygépkocsi árokba borult és egy személy 
beszorult. A sérültet feszítővágó segítségével szabadították ki. A balesetet  
a rendőrség vizsgálja.

Információ: Zsemlye Gábor tü. százados, szöveg: Nyúzó Tamás

Sok helyen már hullott a vakolat, ezt 
hozzák most rendbe, de új festést is 
kap az épületrész. A több mint 100 
éve épült bazársor felújítására a tér 
felőli rész bérbeadásából és önkor-
mányzati támogatásból tudott forrást 
teremteni a Felszegi gyülekezet. 

Az evangélikus és katolikushoz 
hasonlóan a református bazársor is 
azért épült meg több mint 100 évvel 
ezelőtt, hogy az egyház bevételét 
növelje és így segítse elő a későbbi 
templomrenoválásokat. Hiszen az üz-
letek bérbeadásából származó bevétel 

nagy segítség volt az egyházközsé-
geknek. Volt ebben az épületrészben 
könyvesbolt, nyomda, szűcs, szabó 
és számtalan üzlet. Majd a háború 
után, mint oly sok egyházi épületet, 
ezt is államosították. 

SÁNDOR BALÁZS református 
lelkész: – A református egyház visz-
szakérte és visszakapta és így teljes 
egészében a Felszegi gyülekezet 
birtokában van. Iskola használja egy 
részét, missziói központ van benne, 
itt tartunk ifjúsági órákat, valamint 
az alkoholistáknak tartunk össze-
jöveteleket.

A Szabadság tér felőli épületrészt 
pedig egy biztosító bérli. Egyrészt 
ez a bevétel biztosította a mostani 
felújításhoz szükséges forrást is. 

A megújult bazársor középső ré-
szében egyébként családi napközit 
szeretnének létrehozni. Tervek te-
hát már vannak a folytatásra, ennek 
megvalósulását pedig remélhetőleg 
a templomkertben járók is láthatják 
majd. 

Elkészült a gyülekezeti ház
Lassan végéhez ér az új evangélikus gyülekezeti ház építése. Az utolsó 
simítások vannak már csak hátra és a kor minden igényének megfelelő,  
közösségi célokat szolgáló házat vehet birtokba az evangélikus hitközség, 
de a Szolnoki úti épületegyüttes ad helyet az új lelkészi lakásnak is. 

Eddig a Bercsényi utcai épület töltötte be a gyülekezeti terem és lel-
készlakási funkciókat. A ház azonban már nagyon régen épült, és ennek 
megfelelően már meglehetősen rossz állapotban van és gazdaságtalan is a 
fenntartása. Ezért döntöttek úgy, új gyülekezeti házat építenek. Az anyagi 
forrást az ingatlankárpótlás adta. A 20. század első felében ugyanis a mostani 
úgynevezett Kistáncsics helyén evangélikus iskola működött, ezt 1948-ban 
államosították, majd a rendszerváltozáskor adódott lehetőség arra, hogy vagy 
természetbeni vagy anyagi kárpótlást kapjon az evangélikus gyülekezet. 

PÉTER ZOLTÁN evangélikus lelkész: – Itt tulajdonképpen istentisztele-
teket is tarthatunk, nagyobb rendezvényeket, gyülekezeti összejöveteleket, 
szeretet vendégséget, teadélutánt, előadást és akár kisebb kiállításoknak is 
helyet biztosíthatunk. Szóval nagyon sokrétű funkciót lehet ennek találni 
egyházi és kulturális vonalon is. 

Az új gyülekezeti ház ünnepélyes átadását december 3-án tartják. Ezután 
vehetik birtokba az evangélikus hívek. 

Cegléden, a  Pesti úton egy épülő-
félben lévő házba mentek be ablak-
kifeszítés módszerével, ám feltehe-
tően a riasztó megszólalása miatt 
eltulajdonítás nem történt. 

A Kossuth Ferenc utca egyik üzle-
tében egy fogasra akasztott kabátból 
tulajdonított el ismeretlen tettes egy 
11 e Ft értékű mobiltelefont és sze-
mélyes iratokat. Az egyik óvodában 
az udvaron lévő, fából készült játéko-
kat törték össze ismeretlenek.

Az Örkényi úton lévő egyik szé-
rűskertben tárolt 55 db nagyméretű 
lucernabálát gyújtották fel, mellyel 
440 e Ft kárt okoztak. 

A Molnár dűlőben az egyik tanyába 
történt betörés során gyakorlatilag 
minden mozdítható tárgyat, húso-
kat, lakásfelszerelési és berendezési 
tárgyakat, állatokat tulajdonítottak el 
425 e Ft értékben.

Az egyik élelmiszer-áruház biz-
tonsági főnöke tett feljelentést, mely 
szerint egy vásárló a pénztárossal 
összejátszva több alkalommal árucik-
keket vitt ki a boltból fi zetés nélkül, 
később a pénztárossal osztoztak.

Albertirsán a Kakasi dűlőben egy 

hétvégi házba mentek be ajtóki-
feszítés módszerével, ahonnan házi 
vízművet, fűkaszát, fúrógépet és 
fl exet loptak el.

A Homokrész I. ker.-ből egy csa-
ládi házból 10 zsák szemes kukoricát 
vittek el, a II. kerületben hengerzár-
törés módszerével hatoltak be egy 
hétvégi házba és onnan fűnyírót, 
gázkazánt, fúrógépet és egyéb tár-
gyakat tulajdonítottak el. 

Abonyban a Szabadságharcos utcá-
ban egy családi házba ajtókifeszítés 
módszerével jutottak be és onnan 
dohányárut, valamint dísztárgyakat 
loptak el.

Csemőben az Ugyer XII. dűlő-
ben egy bejelentés alapján három 
tanyát találtak feltörve, ám sem 
az eltulajdonított tárgyakat, sem a 
kárértéket megállapítani nem lehe-
tett, tekintettel arra, hogy az egyik 
esetben a sértett már tartósabb ideje 
kórházban van, egy másik tulajdonos 
budapesti, a harmadik tulajdonos 
pedig elhalálozott.

Továbbra is figyeljenek jobban 
értékeikre! 

(Rendőrségi tudósítónktól) 

A Rendőrkapitányság illetékessé-
gi területén az elmúlt héten négy 
személyi sérüléssel járó közúti 
közlekedési baleset történt. 

November 06-án 20 óra 30 perc-
kor a 4-es számú főúton Abony la-
kott területén kívül közlekedett egy 
személygépkocsi Cegléd irányából 
Szolnok felé. Haladása során nem 
tartott megfelelő követési távolságot 
az előtte közlekedő és korábban a 
3112-es útról kikanyarodó jármű-
szerelvény mögött és a hátuljának 
ütközött. A balesetben a személygép-

kocsi vezetője és két utasa 8 napon 
belül gyógyuló könnyű sérüléseket 
szenvedtek.

07-én 17 óra 40 perckor Cegléd 
lakott területén, a Széchenyi úton a 
külső sávban közlekedett egy sze-
mélygépkocsi, amikor nem biztosított 
elsőbbséget a neki balról gyalogosan 
érkező, a járdaszigetről lelépő és a ki-
jelölt gyalogátkelőhelyen közlekedő 
hölgynek és őt a személygépkocsi jobb 
elejével elütötte, melynek következté-
ben a gyalogos elesett. A balesetben a 
gyalogos könnyebben sérült meg.

11-én 16 óra 15 perckor Cegléd 
lakott területén kívül a 311-es szá-
mú úton közlekedett egy személy-
gépkocsi Cegléd felől Tápiószőlős 
irányába. Haladása közben fi gyel-
metlen vezetése miatt nem észlelte 
az előtte balra kanyarodási szándéka 
miatt álló személygépkocsit és an-
nak hátulról nekiütközött. Az ütkö-
zés után mindkét személygépkocsi 
a menetirány szerinti jobb oldali 
útárokba sodródott. A balesetben 
az okozó gépkocsi vezetője és a 
részes gépkocsi egyik utasa súlyos, 
míg a részes gépkocsi és az okozó 
gépkocsi egy-egy  utasa könnyű 
sérüléseket szenvedtek.  

11-én 17 óra 15 perckor Abony 
lakott területén, a Szelei úton úgy 
haladt egy gyalogos, hogy nem adott 
elsőbbséget a neki jobbról a 40-es út 
felé közlekedő személygépkocsinak, 
a gépkocsi elejével elütötte őt. A 
balesetben a gyalogos 8 napon túl 
gyógyuló súlyos sérüléseket szen-
vedett.

(Rendőrségi tudósítónktól) 

Meghívó
A Bem Műszaki Szakközép- 

és Szakiskola Felnőtt Tagozata
2007. november 28-án 

15 órakor
szeretettel várja az iskola 

„A” épületének aulájába min-
den volt és jelenlegi felnőtt 
tagozatos tanárát és diákját

a tagozat fennállásának 
30. évfordulójára készült

30 ÉV 
TÜKÖRCSEREPEI

című évkönyv bemutatójára.
Szintén hívunk és várunk min-
denkit november 30-án este az 
iskolába az évkönyv megjele-
nésének tiszteletére rendezett 

BATYUS BÁLRA.

A külön nem szignált anyagok: CTV-hírforrás

Meghívó 
KIÁLLÍTÁS NYÍLIK KÖKÉNYNÉ FEHÉR ERZSÉBET 
FESTMÉNYEIBŐL a BODEX Autó-házban (Kőrösi út – a Vásár 
térrel szemben) 2007. november 26-án 18 órakor. A festő tisztelettel 
meghív minden érdeklődőt. A kiállítást megnyitja: Tótin Lóránt al-
polgármester.

„A Magyar Tudomány Napja” 
ünnepségsorozat idejére időzít-
ve, az Urbis Kiadó jelezte, im-
már 3. kiadásban jelenteti meg 
Magyarország növényvilága c. 
nagysikerű tudományos kéziköny-
vet. A kötet egyik társszerzője 
Surányi Dezső, aki a magyar fl óra 
ikonográfi ája részt írta.

Felújítják a református bazársort

Minden mozdíthatót elvittek
Nekiütközött, elütötte.. 
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A Batthyány utcában október 1-jén 
megnyitotta kapuit az Illés Lajos 
Zeneiskola és Zeneház. Ebből az 
alkalomból beszélgettünk Fésűs 
Ferenc igazgatóval.   

– Mik voltak az előzményei a zene-
iskola alapításának?

– 1993-ban Csanád László hozta 
létre a „Cegléd és környéke legte-
hetségesebb ifjú tánczenésze” alapít-
ványt. Jómagam a kuratórium elnöke 
vagyok. Az alapítvány eredeti céljai 
közt szerepelt a tehetséges fi atal tánc-
zenészek felkutatása, támogatása és 
díjazása. Már nagyon régen érlelődött 
bennünk a zeneiskola alapításának 
gondolata, ebben az évben az ala-

pítványi célok zeneiskola alapítással 
és működtetéssel is bővültek. Úgy 
látjuk, veszélyben van a zeneoktatás. 
Sok gyerek panaszkodott, hogy nem 
tudnak hol tanulni, ha a könnyűzene 
érdekli őket. Jelentős űr tapasztalható 
a hagyományos zeneoktatás kínálta 
lehetőségek és a mai fi atalok igényei 
között. Tudomásul kell venni, hogy 
nagyon kevés zongoraművészre van 
szükség, és a zenei művészképzés 
azt eredményezte, hogy tanárok és 
művészek állnak munka nélkül. 

– Az Illés Lajos Zeneiskola miben 
különbözik a hagyományos zene-
iskoláktól?  

– Mi nem művészképzést folyta-

tunk, tánczenészeket akarunk képez-
ni! Miért ne tanulhatna meg valaki 
csak a saját örömére muzsikálni? 
Szerintem a beatkorszak nagy zené-
szei a XX. század Mozartjai, óriási 
szerzeményekkel, rockoperákkal, 
világslágerekkel. Mozart sem elfoga-
dott zenéket, hanem  slágereket írt a 
maga idejében, ezért őt is kivetették 
akkoriban. A mai emberek a könnyű-
zenén nőnek fel, de a zeneoktatás 
erről valahogy nem vesz tudomást. 
Olyan szenzációs dalok születtek 
ebben a korszakban, amelyek előtt 
meg kell hajolni. Az elmúlt ötven 
év, a beatkorszak termékeit a mai 
gyerekek nem ismerik.   

– Miben különbözik ez az okta-
tási módszer a hagyományos zene-
iskolától? 

– A komolyzenét nem vetjük el, 
erre építjük a szolfézsoktatást, de 
ezt is modernizáltuk. Szemeszterekre 
osztjuk az évet, és stílusokat okta-
tunk: blues, rock, swing, pop-rock, és 
minden tanszakon, minden hangsze-
ren ugyanazokat  a dalokat tanulják. 
A legfontosabb számunkra az együtt 
zenélés öröme. A tanulók egy-két óra 
után már összejátsszák a dalokat, és 
ez olyan lökést ad nekik, ami általá-
ban nem jellemző a zenetanulásra. A 
hagyományos típusú zeneoktatásban 
a tanulónak keményen meg kell küz-
deni az eredményért, a sikerélmény 
csak jóval később jelentkezik. A 
Zeneház egy klubjelleggel működő, 
kiskorúak által is látogatható, alko-
holmentes vendéglátóegység lenne, 
amely fellépési lehetőséget is biztosít 
a növendékeinknek. Most keresünk 

egy erre alkalmas helyiséget.  A 
zenetanulás alapja a szolfézsoktatás. 
De a mai gyerekeket, akik a számító-
gép mellett nőnek fel, nagyon nehéz 
száraz, unalmas szolfézsórákkal le-
kötni. A legtöbb zeneiskolában csak 
egyéves szolfézstanulás után engedik 
őket a hangszer közelébe, ez sokuk-
nak eleve elveszi a kedvét a zeneta-
nulástól. Amerikában kifejlesztettek 
egy zseniális számítógépes szolfézs-
programot,  amelyet már használnak 
néhány magyar zeneiskolában is. 
Ez sokkal érdekesebb a gyereknek, 
jobban motiválja őket. Mi tehát nem 
profi kat képzünk, hanem zeneszerető, 
zeneértő, a stílusok között jól tájé-
kozódó fi atalokat és felnőtteket, akik 
a bugyuta tévéműsorok helyett talán 
inkább egy közös családi zenélésre 
adják majd a fejüket. 

– Milyen szakok vannak és kik ta-
nítanak ebben a zeneiskolában? 

– Én a keybord, szintetizátor sza-
kon tanítok, Csanád László az iskola 
gazdasági vezetője és egyik gitár-
tanára egy személyben. Hachelova 
Ludmilla zongorát, Bori Viktor 
jazz-zongorát, Kóté András gitárt, 
basszusgitárt, szolfézst, Arany Zsolt 
gitárt, Szemereczky Imre pedig dobot 
oktat. Október 1-jén kezdtünk, most 
negyven diákunk van, maximum 
kétszáz főre szeretnénk ezt növelni. 
Mivel alapítványi iskola vagyunk, 
állami támogatás nélkül működünk, 
de szerencsére azért sikerült szpon-
zorokat szereznünk. Ezek a cégek 
a saját termékeikkel járultak hozzá 
az iskola működéséhez, az egyik 
számítógépeket ajánlott, a másik 
hangszereket. Bár az önkormányzat 
pénzt nem tud adni, de minden egyéb 
dologban  támogat minket.

Szöveg és fotó: 
Czinege 

„A tanár is egér” ■

Innovatív iskolák
November 13-án a Ceglédi Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskolában egy roadshow-ra 
invitálták a pedagógusokat és a sajtó  képviselőit. 
Tóth Géza igazgató köszöntőjében elmondta, hogy 
iskolája egy most közzétett felmérés során rangos 
eredményt ért el. Ezen a felmérésen az úgynevezett 
hozzáadott pedagógiai értéket mérték a különböző 
intézményekben. Pest megye összes középiskolája 
közül a ceglédi Közgáz lett az első(!), míg országos 
viszonylatban a szakközépiskolák versenyében a 12. 
helyre sorolták őket.

Ennek a roadshow-nak az Európai Innovatív 
Iskolahálózat magyarországi isko-
lái adnak otthont. Az első előadást 
Diószegi Endre, a budapesti Ady Endre 
Gimnázium tanára tartotta „IKT, IST, 
SDT –  A tanár is egér” címmel. (A be-
tűszavak feloldása: IKT= Információs 
és Kommunikációs Technológia, IST= 
Információs Társadalom Technológiái, 
SDT= Sulinet Digitális Tudásbázis)

– Mi a célja a roadshow-nak? – kér-
deztem a tanár urat.

– Azt szeretnénk ezeken a programo-
kon bizonyítani, hogy az elmúlt évek  
informatikai technikai és tartalmi fej-
lesztései bekerülhetnek az iskolákba. 
Az infokommunikációs eszközök által 
lejátszható multimédiás tartalmakat, az 
oktatást segítő anyagokat, módszertani 
csomagokat így minden pedagógus és 
diák egyaránt használhatja.  

– Bármely tantárgy oktatására alkalmasak ezek az 
anyagok? 

– Igen, az IKT programcsomag lényege éppen az, 
hogy ne csak egy tantárgyhoz kapcsolódjanak ezek a 
tartalmak. A Sulinet Digitális Tudásbázis lényegében 
az összes közismeretei tantárgyhoz nyújt valamilyen 
informatikai segítséget.

– Ön milyen szakot tanít és hogyan tudja hasznosítani 
a digitális tartalmakat a munkája során?

– Magyar-történelem szakos vagyok. Ha például a 

történelemórán lelkesen beszélek a kurszki tankcsatáról, 
és a táblára krétával felrajzolok egy harckocsit, az nem 
nyújt akkora élményt a diákoknak, mint egy ötperces fi lm-
részlet vagy egy háromdimenziós harckocsimakett. 

– Ön mióta használja ezeket a módszereket?
– A magyar nyelv tantárgyban 1995 óta foglalko-

zom ilyen tartalmak fejlesztésével, a Sulinet Digitális 
Tudásbázis tananyagának készítésével, kitalálásával. De 
az információs technológia alkalmazása az oktatásban  
nincs feltétlenül arányban a jó teljesítménnyel, tehát ez 
sem csodaszer. Nem helyettesíti sem a tanárt az órán, sem 
egy jó könyv olvasása okozta élményt, ha irodalomról 
van szó. De sokat segíthet a megértés folyamatában. 

– A nem reál tárgyakat oktató tanárok kellő hatékony-
sággal tudják használni a számítógépeket? 

– Én egy eltévedt bölcsész vagyok, mert középisko-
lás koromban még fi zikus szerettem volna lenni, aztán 
másfelé vettem az irányt. Bár az kétségtelen, hogy a 
bölcsész kollégákat többnyire kevésbé szoros kapcso-
lat fűzi az informatikához, de ez nagyon sokat változott 
az elmúlt néhány évben! A Sulinet program keretében 
ugyanis olyan sok számítógép került az iskolákba, hogy 
mindenkinek bőven nyílt alkalma közelebbről meg-
ismerkedni velük.

Szöveg és fotó: Czinege

A napokban tartotta soros ülését a Ceglédi  ■
    Városvédő és Szépítő Egyesület választmánya 

Dr. Lantos István elnök örömmel tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt hó-
nap sikeres rendezvényeiről, például autóbuszos kirándulást szerveztek az 
Északi Középhegységbe Szanticska végcéllal. Az országjárás költségeinek 
jó részét az önkormányzattól nyert pályázati pénzből állták. Hosszú hónapok 
előkészítő munkája eredményeként a város határait is meghaladó pályázattal 
indították a Napraforgó Alapítvánnyal összefogva a graffi ti-versenyt, amely-
nek legsikeresebb pályaművei a sportcsarnok oldalát díszítik. A költségeket 
részben itt is a várostól nyert pályázatból fi zették. 

A farsangi szezonban városvédő bált rendeznek. Tavasszal, a közép-
iskolások számára városismereti vetélkedőt hirdetnek. Szeretnék az ebek 
harmincadjára került Kossuth Ferenc utcai egykori gazdálkodó-polgár ház 
meghagyott, de romosodó kapuját társadalmi összefogással helyreállítani 
s rá táblát helyezve megemlékezni az épület hajdani gazdájáról, a Kossuth 
Turini Százas Múzeumbaráti kört újraélesztő Józsa Feró bácsiról.

Cikk és fotó: kd

A XX. század Mozartjai ■

Új zeneiskola Cegléden
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APRÓHIRDETÉSEK

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

FEHÉR ÕSZIRÓZSA KFT.

Urnasírhelyek, urnasíremlékek értékesítése a 

Csengettyûs temetõben.

Cegléd, Szolnoki út 6.

INGATLAN

Fer-Ingatlan Iroda
Az Ön személyes ingatlanszakértõje 

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 szolgáltatások:

ÉRTÉKBECSLÉS
ELADÁS-VÉTEL 
SZERZÕDÉSKÖTÉS 
INGYENES CÍMKIADÁS  
INGYENES REGISZTRÁCIÓ 

Tiszakécskén kétszintes, kb. 60 m2-es 
nyaraló eladó. Csendes környezetben, 
közel a strandhoz és a Tiszához. Cím: 
Tiszakécske, Harkály 42. Érdeklõdni: 
06-20-941-54-64.  

Cegléden az állomáshoz közel, felújított, 
másfél szobás, 3. emeleti panellakás eladó, 
7,5 millió Ft-ért. Tel.: 06/70-619-5264.

Abonyban 4 szobás családiház, nagy 
kerttel, betonút mellett eladó. Csatorna- és 
gázcsonk az udvarban. Irányár: 10 M Ft. 
Érdeklõdni: 20-32-85-556.

MUNKA 
Önálló munkára képes mérlegképes köny-
velőt keresek Ceglédre. Szakmai önéletraj-
zot, jövedelmi igényt „Hatékony munka” 
jeligére a hirdetőbe várom (Ceglédi Kék 
Újság, 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 6.) 
Vállalkozási jogviszony vagy munkaviszony 
is megoldható.

ALBÉRLET
Albérlet a városközpontban! I. emeleti 
apartman 1-2 fő részére kiadó. Telefon: 
06-20-9-34-35-20.

– Mikor és miért kezdtél el 
sportolni?

– Már négy éve, hogy 
anyukámmal és a barát-
nőmmel együtt sétálgattunk 
a sportcsarnok környékén. 
Igazán jó, ritmikus zenét 
hallottunk, és közelebb 
menve megtudtuk, hogy 
fitness versenyt tartanak. 
Már korábban elkezdték, 
a pénztáros néni látva ér-
deklődésünket, jegy nél-
kül beengedett bennünket. 
Nekem nagyon megtetszett 
a tornásznők szép ruhája. 
Különösen az általuk be-
mutatott szebbnél szebb 
elemek látványa. Én már ez-
előtt is sportoltam, úsztam. 
Az anyukám tréfásan csak 
„vízkövesnek” hívott. 

– Könnyű vagy nehéz volt 
elkezdeni ezt a sportágat?

– Anyukám nagyon féltett 
a sportsérülésektől. Ő maga 
is sportolt, és sajnos számos 
sérülése volt. Hát bizony elég 
sokára sikerült rábeszélni, 
hogy egyezzen bele. Lehet, 
hogy Pista bácsi nem tudja, 
nem tudhatja, hogy az én 
szüleim és nagyszüleim szép 
eredményeket elért sporto-
lók voltak. Nagyapámról, 
Domonkos Lászlóról judo- 
és sportegyesületet neveztek 
el Veszprémben, a közel-
jövőben lesz az ünnepélyes 
névadó rendezvény. 

– Emlékszel még, mi volt 
az első gyakorlat, amelyet 
tökéletesen megtanultál?

– Hát … mi – elmoso-
lyodik –, mi nem gyakor-
latot, hanem elemeket ta-
nulunk. Az első amelyet 
megtanultam, az arábel. Ez 
kéztámasz nélküli cigány-
kereket jelent. Ma már 
meg sem tudom mondani, 

hogy hány elemet tudok 
hibamentesen bemutatni. 
Az új elemeket csak ak-
kor kezdjük el tanulni, ha 
már tökéletesen tudjuk az 
előzőeket. 

– Megkérhetlek, hogy 
szóljál néhány szót az 
edződről is?

– Hát persze! Rangos 
Gabriella, aki igazán magas 
követelményeket támaszt. 
Ezért is szeretem. Mindig 
igazságos és kedves. Anyu 
– szól oda édesanyjának, 

aki csendben ülve hallgat 
bennünket – ugye nem baj, 
hogy az edzőmet és a lányo-
kat második családomnak 
tekintem? 

– Nagyon fi atal vagy! A 
tanulást és a sportolást hogy 
tudod összeegyeztetni? 

– Szívesen vállaltam, 
és mindig örömmel csín-
álom. 

– De még mennyire! – 
szól közbe anyukája. – A 
balatoni edzőtáborozáson 
megkapta, a „legkeményeb-
ben dolgozó gyerek” el-
ismerő címet. 

– A lakásotokban szám-
talan kupát és sok falra 
felakasztott érmet láttam. 
Úgy tudom, csapatban és 

egyénileg is versenyzel. 
Számotokra melyik a ne-
hezebb?

– Mi a csapatban iga-
zán jó barátnők vagyunk. 
Egymásért is mindig szur-
kolunk. A csapatverseny 
talán azért nehezebb, mert 
mindnyájunknak egyszerre 
és hibamentesen kell be-
mutatni az elemeket. Eddig 
mi – remélem a jövőben 
is – csapatban minden ver-
senyen elsők voltunk. Én 
országos egyéni harmadik 

helyezést értem el. Olyan 
de olyan jó érzés, amikor 
a dobogó legfelső fokán 
állunk, és eljátsszák a We 
are champion című dalt. 
Ilyenkor együtt sírunk a 
nagy örömtől.

– Anyukád féltett a sport-
sérülésektől. Történt már 
veled ilyen kellemetlen 
eset?

– Minden edzés és ver-
seny előtt komolyan be kell 
melegítenünk. Mégis az 
egyik verseny közben csont-
törésem lett. 

– Mindig csak a sportról 
van szó vagy szoktatok bu-
lizni is?

Nem, nem, a versenyek 
után a szüleim mindig 
meglepnek valamivel. A 
múltkor az edző nénivel 
„összeesküvést szőttek” és 
az edzés közben nagy tortá-
val köszöntöttek a születés-
napomon. Majd elájultam a 
meglepetéstől! 

– A fi tness nekem mindig 
tetszett. A kötelező verse-
nyek mellett, szoktatok be-
mutatókat is tartani?

– Gyakran meghív-
nak bennünket, ilyenkor 
show-műsort mutatunk be. 
Jó érzés, amikor nekünk tap-
solnak, boldogságot adunk 
és kapunk. Ezért is mon-
danám a még nem sportoló 
lányoknak és fi úknak, minél 
előbb kezdjék el. Sportolni 
csoda jó dolog!

– Kedves Réka mit sze-
retnél elérni a fi tness sport-
ban?

– Hát… nem szívesen 
árulom el, de én olimpiai 
és világbajnok szeretnék 
lenni!

– A mai naptól kezdve 
már én is neked szurko-
lok.

Kocsis István

2002-ben hallottam először Molnár 
Dánielné Ilcsi néniről. Az utóbbi 
20-30 év egyre tragikusabban romló 
egészségügyi mutatói ismét a termé-
szet felé fordították a világ fi gyelmét, 
belátva az ésszerűtlenül használt 
antibiotikumok, hormonok, egyes 
szintetikus gyógyszerek katasztro-
fális mellékhatásait, következmé-
nyeit. A baj megelőzése érdekében 
kerültek ismét a füvek, gyümölcsök, 
főzelékek az érdeklődés előterébe. 
A természet adta lehetőségek ki-
használásának egyik hazai szószólója 
Ilcsi néni. Nemrégen a Pesti úton 
kerekezve megpillantottam egy üzlet 
feliratát: Ilcsi Referencia Kozmetika. 
Bekopogtam, és meglepetésemre régi 
ismerőssel találtam magam szembe, 
Ungváriné Bezzeg Piroska személyé-
ben. Beszédbe elegyedtünk.

– Piroska, mióta vagy a szakmá-
ban?

– 1985-ben végeztem, akkor kezd-
tem el dolgozni az Alszegi úton. 
Gyermekeim szülése után otthon 
tevékenykedtem, amennyit a fiúk 
engedtek. Ahogy nagyobbak lettek, 
2003-ban jöttem ebbe a helyiségbe.

– Mért éppen „Ilcsi Referencia 
Kozmetika” a neve?

– Már tanulókoromban ismertem 

egy-két terméküket, más kozmetikai 
cégek készítményei mellett ezeket is 
használtam. Amikor Ilcsi bővítette a 
választékot, egyre inkább tapasztal-
tam, hogy az ő termékeivel elérhetem 
a kezelés kívánt hatását. Kiemelném, 
hogy ezek magyar készítmények, 
kizárólag hazai zöldségekből, gyü-
mölcsökből, gyógynövényekből, 
gyógyvizekből készülnek. Hatásukat 
elektronikus kezeléssel lehet fokoz-
ni. Tetőtől talpig minden bőrtípusra, 
bőrproblémára van megoldás Ilcsi 
készletében.

– Úgy tudom, te vagy a Kék 
Újságban a kozmetikai kérdések 
válaszadója.

– Nagy örömmel fogadtam ezt a 
felkérést, igyekszem alaposan és kö-
rültekintően válaszolni a kérdésekre. 
Természetesen, ebben az időszakban 
az őszi és téli bőrápolással kapcso-
latos kérdések érkeznek. Minden 
évszaknak megvannak a bőrápolási 
fortélyai, amelyeket szívesen meg-
osztok a kedves olvasókkal.

Várom a kérdéseket!
– Köszönöm a beszélgetést Piroska, 

további jó munkát!
Dr. Elek Attiláné

„Igazán nem nagy dolog” – fúrófej maradt  ■
     a megoperált beteg térdében

Három centiméter hosszú fúrófejet találtak egy tavaly megoperált beteg 
térdében Norvégiában. Az orvosok szerint ők egyáltalán nem tehetnek a 
dologról. Egy röplabdasérülés miatt műtötték meg egy évvel ezelőtt a 43 
éves férfi t Kristiansand városában. A beteg hamarosan felépült, de idén 
ősszel újra fájdalmat érzett térdében, majd egy éjjel arra ébredt, valami 
kiáll a megoperált testrészből. Másnap orvoshoz ment, aki megállapította: 
valamilyen fémtárgy van a lábában, és szervezete éppen kivetni igyekszik 
magából az oda nem illő tárgyat. 

Az eltávolítás során kiderült, hogy benne felejtettek egy fúrófejet. A meg-
döbbent férfi  felelősségre vonta kezelőorvosait feledékenységükért. A klinika 
vezetője azonban kijelentette: „Ez igazán nem nagy dolog”. A jegyzőkönyv 
szerint ugyanis a fúrófej beavatkozás közben tört bele a beteg térdébe, és 
az ilyesmi előfordul időnként. Mulasztást csak akkor követtek el, amikor 
elfelejtették tájékoztatni a pácienst a történtekről. 

Sportolni csoda jó!
Napjainkban itthon és világszerte közismerté vált 
Szávai Ágnes és Talmácsi Gábor. Ők a mai fi atalok 
példaképei is lehetnek. Én gondoltam egy merészet, 
és rendhagyó módon kerestem egy ceglédi sportolót, 
aki még nem a legmagasabb szinten bizonyított. Így 
találtam rá Domonkos Rékára (12 éves), kedves, ál-
landóan mosolygós „nagy kislányra”. Bemelegítésként 
megbeszéltük, hogy én Pista bácsi vagyok, és csak 
azt írom le, amivel egyetért. Felnőttes komolysággal 
rábólintott.

Fűben, fában…
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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 

POSTAAUTÓ TISZA RT. POSTAAUTÓ TISZA RT. 
Ha gépjárművet vásárol vagy elad Ha gépjárművet vásárol vagy elad 

győződjön meg eredetiségéről nálunk! győződjön meg eredetiségéről nálunk! 

EREDETISÉGVIZSGÁLATEREDETISÉGVIZSGÁLAT
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. POSTAAUTÓ TISZA RT. 

Cegléd, Külső-Kátai út 94. Cegléd, Külső-Kátai út 94. 

Aki a mi Dunántúlunknak meg-
felelő méretű, de hazánkkal 
azonos lélekszámú Dominikai 
Köztársaságba kívánja múlatni 
idejét – az augusztus közepé-
től október derekáig tartó esős 
időszak kivételével –, szinte 
minden hónapban egyenletes, 
25-30 fok közötti melegre szá-
míthat. A hőmérő higanyszála 

délben a napra kitéve, akár el 
is szállhat. A két szigettel vé-
dett, hosszan sekély öblű, 40 
ezer fős  Boca Chicán, azaz a 
Karib-tenger legnagyobb öb-
lében – aminek neve magyarul 
azt jelenti: „ A kislány szája” a 
szelíden fodrozó türkizkék víz 
általában 26-27 fokos.

Az országban a derék eu-
rópai Kolumbuszunknak kö-
szönhetően a „felfedezők” a 
szent kereszténység és katoli-
kus Izabella spanyol királynő 
nevében kiirtották a főként 
tainó törzsbeli, hárommilliós 
indián lakosságot. Az inkvi-
zíciónak és a konkvisztádo-
roknak hatékony segítséget 
adott a „három t”, azaz az 
öreg kontinensünkről szár-
mazó tüzes víz, a tűzfegyver 
és a tripper. A cukornádül-
tetvényekre azonban kellett 
a munkás, azokat pedig dicső 
elődeink Afrikából hurcolták át 
az amerikai földrészre. Az álla-
ti sorban tartott, összebilincselt 
rabszolgák tízezreit temették 
el olykor tömegsírban még a 
fővárosban is. Santo Domingo 
erődjének fokán hat idegen 
nemzet zászlaja lobogott, s 

mindannyian csak az itt élő 
szerencsétlen, döntően fekete 
bőrű lakosságot szipolyozták 
a végtelenségig.

A már említett kisváros all 
inclusive, azaz majdnem 24 
órán át biztosított eszem-iszom 
szállodájának gyönyörűen 
gondozott parkjából és a hó-
fehér homokú, pálmafákkal 

díszes magán-tengerparti na-
pozórészéről,  koktélos po-
hárral a kézben nem látni a 
lakosság igazi életét. Ahhoz 
ki kell menni az utcára, ahol 
meglepődve tapasztalhatjuk, 
hogy a mi viszonyaikhoz ké-
pest nagy szegénységben élő 
népek kedvesek, barátságosak 
előzékenyek. S negyvenkét 
hófehér foggal mosolyogva 
köszönnek ismerősnek, ide-
gennek egy vidám „Olá!”-val. 
A városiak döntő része, végig a 
tengerparton, a szolgáltatásból 
él. Sok a szálloda, a szépség-, 
valamint a masszázs-szalon, a 
bazár, a vendéglő, no meg itt 
is űzik a lányok az ősi mester-
séget utcahosszat. Kéregető 
kevés látható. Mindenki va-
lami munkát próbál keresni, 
hiszen itt a gyes, a gyed és 
a szociális segély ismeretlen 
fogalom. Amelyik kis srácnak 
képtelenek formaruhát venni a 
szülei, az nem járhat az ingye-
nes iskolába, így azután anal-
fabéta marad, de számolni azt 
tud, mert az kell az üzlethez. 
A cipőpucolástól, rákgyűjté-
sig, a cigi- és képárusítástól 
az afro-fonott frizura készí-

tésig, a fáról szedett kókusz 
eladásától a kókuszlevélből 
való kalapfonásig és árulásig 
széles a foglalkoztatási pa-
letta. Különösen kelendőek a 
szép, élénk színű, naiv festmé-
nyek, a fafaragások s a láncok. 
Keresettek a csak ezen szigeten 
fellelhető kék színű, erezett 
féldrágakőből, a larimárból ké-
szült ezüst foglalatú ékszerek 
meg a borostyán nyakbavalók. 
Világhírű a Barcelo-anejo és a 
Brugal márkájú rum, valamint 
a rumból-mézből-vörösborból 
s különféle füvekből előállított 
dominikai Viagra, a Mama 
Juana.

Az átlagjövedelem 25-30 
ezer forintnyi, és az árak nem 
sokkal alacsonyabbak a ma-
gyarországinál, kivéve a rumot, 
a cigit, a déligyümölcsöt és a 
halat. No meg nem kell téli és 
átmeneti ruházat, és fűteni sem 
szükséges, még a leghűvösebb 
napokon sem.

A hegyvidéki népek apró, 
zöldre vagy püspöklilára fes-
tett, cédrusfából való házi-

kókban laknak. Önellátó gaz-
daságukban fellelhető az apró 
növésű tyúk és a fekete sörtéjű 
disznó. Kakaót, kukoricát, ba-
nánt, zöldséget, fekete babot, 
burgonyát esetleg narancsot is 
termesztenek. Az ő krumplijuk 
a manióka, ami kicsit éde-
sebb a miénknél. Finom a nem 
kényszerérett banán nyersen, 
főzve vagy sütve és fahéjas 
mézzel meglocsolva, mazso-
lával megszórva. Nagy kávé-, 
banán-, ananász-, cukornád-, 
kakaó- és dohányültetvények 
láthatók országszerte, ame-
lyeken az alapvető szerszám 
a machete. Még az aratást, a 
favágást és a húsdarabolást is 
ezzel végzik. A kasza, a kisbal-
ta és a húsvágó olló ismeretlen 
ezen a vidéken. A legnehezebb 
földművesmunkát többnyire a 
sziget másik, nyomorúságosan 
szegény országából, a Haitiből 
jött és többségükben a ke-
vert ősi afrikai és keresztény, 
csirkevért egymásra locsoló 
woodoo szertartást gyakorló 
emberek végzik napi 2-3 USA 
dolláros munkabérért.

A legkedveltebb sport a ba-
seball, no meg a dominó. A 

fővárosi kávézók asztalán haj-
nalig csattognak az apró, fából, 
csontból, műanyagból vagy 
kőből való számpöttyös tég-
lácskák. Egyes rossz nyelvek 
szerint Santo Domingo igazi 
neve nem más, mint Santo 
Dominó, ahol igen sok szép 
és különleges látnivaló várja a 
turistákat. Különös néznivaló 
a három föld alatti meleg vizű 
barlangrendszer, a Tres Ojos, 
azaz a Három Szem, amely 
az indiánok ősi búvóhelye 
is volt. Ma hétvégéken disz-
kóznak benne. A tengerparti 
óriási akvárium alatt műanyag 
alagútban is megcsodálhatjuk 
az óceán szelídebb és vadabb 
lakóit. A két és félmilliós 
metropoliszban találhatjuk 
az amerikai földrész első ka-
tedrálisát, ahol Kolumbusz 
Kristóf hamvait is őrizték. Az 
urna számára több-tízmillió 
dolláros beruházással egy rút 
szürke betonból piramis for-
májú világítótornyot építettek 
harminc múzeummal a fel-
fedezésük 500. évfordulójára, 
1992. december 2-ára. A Mély 
folyó tengeri betorkolásánál 
áll a három Kolumbusz test-

vér negyvenszobás palotája, 
részben eredeti bútorokkal be-
rendezve. Vele átellenben szép, 
XVII. századi házak között 
sonkamúzeum kelleti magát. 
A part mellett halad a Dámák 
utcája, ahol már az 1500-as 
években is sétálgattak a gazdag 
spanyol urak feleségei. Egy kis 
vörös tégla burkolatú terecské-
nél, az ócskapiac mellett áll a 
jezsuiták XVIII. század elején 
épült korall-mészkő anyagú 
temploma. Az ország XX. szá-
zadi diktátora, Truhilló nemzeti 
panteonná alakíttatta, a benne 
lévő óriási vörösréz csillár spa-
nyol „kollégájának” Francisco 
Franconak az ajándéka.

A természetvédelmi terüle-
tekben is gazdag kicsiny ország 
megismerésére két-három hét 
igen kevés. Amikor az ember 
eltávozik a pálmafás ligetek-
től, az ódon utcáktól, a fi nom 
szivaroktól, koktéloktól s a 
kedves, barátságos emberektől, 
már a repülőtéren vágyat érez, 
hogy újra lássa Dominikát 
és hallhassa a zsigerig ható 
szalsza, merenge vagy bacsáta 
ritmusát.

kőhalmi

Hegedűs László, a Közgáz 12. B osztá-
lyos tanulója nem hétköznapi sportot 
választott hobbinak. Négy éve meglátott 
pár fiatalt, akik épp padokra ugrál-
tak vagy egy keréken egyensúlyoztak 
nem egészen hétköznapi biciklikkel. 
Megtetszett neki ez a szokatlan sport, és 
ő is kipróbálta. Azóta csak akkor száll le 
kerékpárjáról, ha muszáj, naponta több 
órát is gyakorol.

A közgázos diákok biztosan emlékeznek 
még a tavaly diáknapi bemutatójára, ahol 
a srácok feje mellett vagy felettük ugrált 
kerékpárjával legtöbbször egy keréken, vagy 
a fordított napra, ahol Kovácsné tanárnőre 
ijesztett rá ugyanezekkel a mutatványokkal. 
Mikor Laci az iskola garázsának tetejéről 
ugrott le biciklistül, akkor már végképp 
mindenkinek elállt a lélegzete.

Az alapján, amit nekem mesélt, mi, isko-
latársai éppen csak egy kis ízelítőt láttunk 
a tehetségéből, ugyanis versenyszerűen is 
űzi ezt a nem mindennapi sportot, sőt a ma-
gyar versenyek legtöbbjét ő nyeri meg. A 
versenyeken egy igen nehéz akadálypályán 
kell végigmenniük a küzdőknek úgy, hogy 
lábbal lehetőleg egyszer sem érnek a talaj-

hoz. Laci a rendszeresen megrendezésre 
kerülő Magyar Kupa Futam versenyeit már 
többször megnyerte. A miskolci, gyöngyö-
si, szegedi és nyíregyházi versenyekről is 
az első díjjal jött 
haza. A 2007-ben 
m e g r e n d e z e t t 
Campona Országos 
Bajnokságon két 
kategóriában uta-
sította maga mö-
gé  e l lenfe le i t . 
Többször volt már 
Franciaországban 
is nemzetközi ver-
senyen, ahol 10. 
lett a 80 induló kö-
zül, és a magyarok 
közül az övé volt a 
legjobb eredmény. 

Tóth Géza igazgató is említést tett évnyitó 
beszédében arról, hogy Laci idéntől a junior 
válogatott tagja lett. Ennek köszönhetően 
jutott ki Skóciába, a világbajnokságra, 
ami elég balszerencsésre sikerült. Laci 
ugyanis két biciklit vitt ki magával, de a 
légitársaság egyet „elhagyott”, és csak a 

verseny vége után egy hónappal találta 
meg Londonban. (Egy ilyen kerékpár ára 
körülbelül 700.000 Ft). A második bicikli 
még megvolt, de amikor a Laci a döntőbe 
jutásért küzdött, egy ugrásnál eltört a váza, 
így magyar bajnokunk pótbicikli híján nem 
tudta folytatni a versenyt...

Bízzunk benne, hogy legközelebb már 
mellé szegődik a szerencse, és még büsz-
kébbek lehetünk rá, bár szerintem már a 
mostani eredményei alapján is megérdemli 
mindannyiunk csodálatát.

Bozsik Erzsébet 
12. B osztályos tanuló

Holtomiglan, holtodiglan?
Az új polgári törvénykönyv (Ptk.) tervezete szerint peres eljárás 
nélkül, vagyis bíróságok mellőzésével válhatnak el a jövőben a 
házasfelek. Ha a parlament áldását adja arra a törvényre, ez 
megkönnyíti a már áldatlan viszonyok között élő házaspárok 
különválását.

Hazánkban mind többen élnek olyan életközösségben, melyben 
a résztvevők azt sem tudják, hol székel a legközelebbi anyakönyv-
vezető. De azért hivatalosan még 45 ezer házasságot kötnek 
nálunk évente, és ebből közel 25 ezer válással végződik. Előbb-
utóbb. Mind többször: előbb. Vitatkozás, bonyodalom, újabb 
viták, bontóper, szabályos tárgyalás – a bíróságon. Így zajlanak 
a válások. Ma még! Az új tervezet viszont kilátásba helyezi, hogy 
közös megegyezés esetén elegendő lesz kimondani a boldogító 
NEM-et, mégpedig közjegyző előtt. Mindez persze csak akkor lesz 
ilyen egyszerű, ha a felek előzetesen, nyugiban megegyeznek a 
gyermek(ek) elhelyezéséről, a tartásdíj összegéről.

Már elképzelem a nem is távoli „uniókompatibilis” jövőt 
ezen a téren. Ahogy néhány kisebb arab országban történik, 
ahol az iszlám hit a meghatározó: A férj, a Koránra esküdve, 
a felesége felé fordul és háromszor egymás után kijelenti: El 
vagy bocsátva! El vagy bocsátva! El vagy bocsátva!

Ezzel a válóper véget is ér. Vajon efelé „haladunk?”
krizsikalf.

Tömeggyilkosság a napfény országában

Trialbajnok
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Közel két évtizeddel ezelőtt kezd-
te pályafutását Békéscsabán. 
Lelkes, stúdiós színészpalántaként. 
Drámaírók gondolatait közvetítette 
hangjával, ösztönösen alkalma-
zott gesztusaival. Hogy a szerzők 
mondanivalója, üzenete átjusson a 
rivaldán, megérintse a nézőtéren 
ámuló-bámuló közönséget.

Cegléden már évek óta így becé-
zik, ismerik: a Szatyi. Aki a Cegléd 
Rádió 88 főszerkesztője, riporte-
re, hírolvasója, kommentátora. És 
aki ma is gondolatokat közvetít, 
mint annak idején a csabai színház 
deszkáiról. A közvetítő eszköz ma 
a mikrofon, a közönség meg a több 
ezer hallgató.

– Nem voltam én „igazi” színész. 
Inkább úgy fogalmazhatok, hogy 
tanultam a szakmát, egyfajta helyi, 
színházi stúdiósként belekóstoltam 
abba, milyen dolog sok embernek 
átadni a művészi erejű mondani-
valókat, a hétköznapi lét gondjait, 
örömeit – mondta egyáltalán nem 
tettetett szerénységgel Szatmári 
Gábor, amikor legutóbb beszélget-
tünk. Néhány perc elteltével így 
folytatta: – A színház a drámák ottho-
na, a reálisnak tűnő cselekményeket 
láttató álomvilág vagy az álmokat 

tolmácsoló művészi realitás hajléka. 
Rádiósként olykor elgondolkodom: 
Vajon a színpadokon zajlanak-e a 
drámák vagy a mindennapi életben? 
Vannak olyan hétköznapi élmények, 
melyek drámaibbak, groteszkebbek, 
mulattatóbbak, mint amelyeket az 
írói fantázia megteremt.

– Ha tehát azt mondjuk, hogy szí-

nészet és a telekommunikációs tény-
kedés tulajdonképpen rokon hivatás, 
akkor nem tévedünk sokat?

– Igen! Erről van szó. A színház-
ban a művészi igazság felismertetése 
a cél, a mindennapokban meg az 
események megismertetésére kell 
törekedni. Akik ilyen és hasonló cé-
lok érdekében választanak hivatást, 
lényegében egyféle „közléskényszer” 
rabjai. Több rádiós-tévés, újságíró 
ismerősöm van, akik „előéletükben” 
kacsingattak a színművészettel, az-
tán kikötöttek a különböző hírközlő 
intézményeknél.

– Cegléd eseményei elegendő muní-
ciót adnak ahhoz, hogy a rádióhullá-
mokon röppenő hírek – természetesen 
zenével fűszerezve – „megfogják” a 
hallgatókat?

– Hál’ Istennek, zajlik itt az élet! 
Érdekes pillanatok, vidám és tragi-
kus hírek futnak be stúdiónkba, s a 

rádiózás előnye, hogy mi azonnal 
tudunk tájékoztatni.

Nagyon fontosnak, lényegesnek 
tartom a város lélekszámát, területi 
méreteit. Lényeges, hogy együtt élek 
a polgárokkal, érzem az általános 
hangulatot, ahogy mondani szokás, 
„mindenkit ismerek”. Ez a tény, re-
mélem, ösztönöz a könnyed, tárgyi-
lagos, közvetlen hangra, de soha nem 
bátorít a könnyelmű szövegelésre.  
Egy nagyvárosi rádiós nem érezheti, 
hogy lényegében kik hallgatják.

– Erről jut eszembe: – Milyen 
hatókörű a Cegléd Rádió 88 su-
gárzása?

– Mintegy 30 kilométeres körben 
fogható.

– Van felmérésetek a hallgatott-
ságról?

– Egy pár évvel ezelőtti felmé-
rés szerint az ország vidéki stúdiói 
közül a ceglédi büszkélkedhet a 
legjelentősebb hallgatói táborral. 
Visszajelzésekből ma is tapasztaljuk, 
hogy népszerűek vagyunk. Szerte a 
városban „mi szólunk.” Zenei anya-
gunk jelentős, főként a pop-rock 
adja a szövegek közötti, hangulati 
szövetet.

– További tervek?
– A kiosztott frekvenciák behatá-

rolják sugárzási lehetőségeinket. Fő 
célként azt mondhatom, hogy igyek-
szünk megtartani eddig is hűséges 
hallgatóinkat – nyilatkozta lapunknak 
Szatmári Gábor, a Cegléd Rádió 88 
főszerkesztője.

Krizsik Alfonz

50 év egy ember életében hosszú 
időszak, de együtt lenni valakivel 
jóban-rosszban, igen szép teljesít-
mény. Egy kedves ismerősömtől 
hallottam a Vadász utcában élő 
Metyó házaspárról, akik október 
19-én ünnepelték házasságkötésük 
50. évfordulóját. Hogyan is telt az 
elmúlt öt évtized?

Batu Irén 1937. október 9-én született 
egy újszilvási kilencgyermekes család 
hetedik tagjaként. A nyolc általános be-
fejezése után – bár megvolt a felvétele 
a nagykőrösi tanítóképzőbe – anyagi 
okok miatt nem mehetett továbbtanulni. 
Otthon segített, amíg férjhez nem ment. 
Metyó Ferenc 1937. január 4-én jött vi-
lágra negyedikként egy nyolcgyermekes 
családba. Az általános iskola után az 
ácsszakmát tanulta ki, ebben dolgozott 
42 évet, ebből 39-et a CÁT-nál.

– Mikor találkoztak?
− 1956 novemberében hozott össze 

a sors bennünket – válaszol Irénke né-
ni. – Mivel a forradalom után nem volt 
szórakozási lehetőség, magunk oldot-
tuk meg a kikapcsolódást. Családunk 
egy kimondottan „mulatós” család, leg-
idősebb nővérem, Krizsán Antalné egy 
párja a házuknál szervezett bálokat. 
Az ominózus rendezvény november 
10-én történt, amikor megismerked-
tem Ferivel. 11 hónapi udvarlás után 
1957. október 19-én kötöttük össze az 
életünket. Addig bizony az én drága 
párom sokszor megtette kerékpárral a 
20km-es utat Újszilvásra. Itt tartottuk 
a lakodalmat is. Nem volt hetedhét 
országra szóló lagzi, az anyagiak nem 
engedték, de mégis nagyon boldogok 
voltunk. De utána nehéz időszak jött, 
Ferit elvitték egy hónap múlva kato-
nának. 

− 25 hónapot töltöttem Nyírteleken 
őrszázadnál – veszi át a szót Feri bácsi. 

– Csak havonta jöhettem haza. Addig 
Irénke a szüleinél lakott, mint lány-
korában. A leszerelés után Ceglédre 
költöztünk albérletbe a Sas utcába. 12 
év után készült el a saját kis fészkünk 
itt a Vadász utcában, ahol a mai napig 
is élünk. Az emeletes ház felső részén 
a feleségem öccséék élnek, mi pedig 
az alsó részben. 

– 1963-ban „kopogtatott be” hoz-
zánk a gólya, megszületett első gyer-
mekünk, Gyöngyi, majd 1969-ben 
második lányunk, Ildikó. Azóta van 
öt unokánk. 1972-től dolgoztam a 
Puskin utcai napközi konyháján. 48 
éves koromban gerincproblémák miatt 
leszázalékoltak. Azóta itthon tevé-
kenykedem, sütök-főzök, unokázom 
– mondja Irénke néni. (Hogy nagyon 
fi nom pogácsát süt, erre én vagyok 
az élő tanú!)

– Hogyan zajlott le az aranylakoda-
lom megünneplése?

– Családi hagyomány, hogy a jeles 
évfordulókat megtartjuk. Az ezüstla-
kodalom még itthon volt, de a család 
szaporodott, és „kinőttük” a házat. A 
40 éves évforduló már a Nádas pan-

zióban zajlott. Úgy döntöttünk, az 
aranylakodalom helyszíne is ez lesz. 
2007. október 19-e péntekre esett, 
42-en voltunk, szűk családi körben. A 
zenét egy szintetizátoros fi atalember 
szolgáltatta. Bende Tibi, a húgom fi a 
a magyar nótákról gondoskodott, hi-
szen hivatásos énekes. Ő vezényelte 
az ünnepet. Szívesen lép fel a Ceglédi 
Nyugdíjas Nótaklub rendezvényein 
vendégművészként, hiszen itt kez-

dődött a pályafutása. Köszöntötte a 
népes család valamennyi név- és szü-
letésnapját ebben az időben ünneplőt. 
Két lányunk gyönyörű rózsakosárral 
köszöntötte Irénkét, hiszen október 
9-én volt a születésnapja. Délután 
4 órától éjfélig tartott a mulatság. 
Nagyon jól érezte magát mindenki, 
a család apraja-nagyja ropta a táncot. 
Boldogok voltunk, de különösen mi, 
hogy megértük ezt a napot, ezt az 
ünnepet – fejezte be a beszélgetést a 
Metyó házaspár. 

Kedves Irénke néni és Feri bá-
csi! Kívánunk még sok-sok boldog, 
együtt töltött évet nyugalomban, jó 
egészségben! Találkozunk a gyémánt-
lakodalomkor!

Dr. Elek Attiláné 

NEM TÚL OPTIMISTA MONDATOK
A magyarság kollektív pszichéjében már az államalapítás idején is hasa-
dás volt. Ez, mint veszedelmes geológiai törésvonal, időben végighúzódik 
egész viharos történelmén. Az egyik oldalon a gyökerekhez való ragasz-
kodás, a másik oldalon a nyugathoz való tartozás vágya áll.

Müller Péter író
Az emberi méltóság sokkal fontosabb, mint a verseny, a pénz vagy a 

teljesítmény. Tízmillió állampolgárból álló közösség saját méltósága 
miatt nem kéne, hogy megengedje, hogy valaki hajléktalan legyen. Ez 
nem pénz-, hanem erkölcsi kérdés.

Csányi Vilmos etológus
A széthúzás nemzeti karakterjegyünk. Már a törököket is így segítettük 

a mohácsi diadalhoz.
Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője

A kamaszok ezer veszélynek vannak kitéve napjainkban, hiszen a ma-
gyar nem éppen toleráns társadalom, ráadásul a pénzt hajtja a szülő 
éppúgy, mint a pedagógus. (...) Sok a hamis üzenet, az olyan reklám, 
amely „beszennyezi” a gyerekek lelkét.

Szabó Zoltán Attila, újságíró
Sehol Európában nincs még egy ilyen kormány, amelyben négyen az 

ország leggazdagabb emberei között szerepelnek. Egy baloldali ember 
számára ez olyan, mint a szentségtörés.

Hegedűs Zsuzsa szociológus
****

Ezen a héten a fentebb idézett mondatokat vadásztam ki a hazai sajtó-
ból, és remélem, nem tűnik szerénytelenségnek, ha egy rövid kommentárt 
illesztek a neves „megmondók” szavaihoz. 

Nos, a társadalmi folyamatok kutatói ismerik az „öngerjesztő jósla-
tok” fogalmát. Lényege: Ha többen és minél többen vészmadárkodnak 
és szinte élvezettel, mind megszállottabban győzködik egymást, hogy 
minden rossz és egyre rosszabb, akkor bizonyos idő után valóban rom-
lani kezdenek a dolgok, tömegesen terjed a lemondó búskomorság, lógó 
orrú, rosszkedvű polgárok duzzognak életünk minden területén. Persze 
ezzel nem azt mondom, hogy ha éjjel-nappal vicceket mesélünk, akkor 
javul a közérzetünk. Csak úgy vélem, egyetlen földi életünk nem a sira-
lom völgye. Bár mostanában valóban kevesen verik a földhöz magukat 
jókedvükben.  

 Krizsik Alfonz  mondásvadász

HÓHA HÓ!

Ilyet még a juhászgazda öregapám sem pipált!  A világnak az a rendje, 
hogy Márton-napkor libasültet együnk vörös káposztával és kóstolgassuk 
az újbort. Katalin, meg ha kopog, akkor a karácsony lotyog, ami fordítva 
is igaz. Erzsébet az, aki már megrázhatja a pöndölyét, s nekiindulhatnak 
az égi dunyha fehér pihéi. 

Most meg majd kiesett a kezemből a libacomb, merthogy Marci ha-
vat hozott!

Szöveg és fotó: kd

CEGLÉDI SAJTÓMUNKÁSOK (2.)  ■

Szatmári Gábor

Jóban, rosszban…
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Temetkezési Szol gá lat
Cegléd, Pesti út 15.

Tel.: 53/317-622

HOLLÓ ÉS 
TÁRSA BT.

Urnasírhelyek, Urnasírhelyek, 

urnasíremlékekurnasíremlékek

megvásárolhatók megvásárolhatók 

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

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

  ÉP-TÜ-KER TÜZÉP

Cegléd, Összekötő u. 41. Tel./fax: 53/310-251 Tel.: 53/500-184 
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.00; Szo: 8.00-12.00 

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

KIHAGYHATATLAN AKCIÓINK! 
PVC idomok  ..................................................................390  Ft-tól 
Szennyvízcső 110-es  ....................................................850  Ft 
H.pala (barna) 305×110 .............................................4900  Ft/db 
H.pala  152×92  ..........................................................2600  Ft/db 

A KÉSZLET EREJÉIG 
H.pala 250×92  ...........................................................3600  Ft/db 
Színes hullámlemezek  ....................................... 1300-1500  Ft/m2 
Guttanit színes lemez ...................................................2300  Ft/db 
B-30-as tégla  .......................................................... 95-115  Ft/db 
Kisméretű tégla  ......................................................... 40-48  Ft/db 

KÖTÖZŐDRÓT, HUZALSZÖG AKCIÓS ÁRON 
Taliga  ..........................................................................7500  Ft/db 
Szemetes  .......................................................... 5500-6500  Ft/db 
Bejárati ajtók AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG 
Ablakok AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG 
Akácfa (száraz)  ...........................................................2600  Ft/q 
Akácfa (vékony)  ..........................................................2400  Ft/q 
Akácfa (hasítva)  ..........................................................2800  Ft/q 
Tölgy  ..........................................................................2400  Ft/q 
Orosz Barna Dió  ..........................................................2950  Ft/q 
Brikett  .........................................................................3900  Ft/q 

TÜZELŐUTALVÁNYOKAT BEVÁLTJUK! 

INGATLANFORGALMAZÁS,
ÉRTÉKBECSLÉS

EURÓPAI SZÍNVONALON.
MEGBÍZHATÓSÁG –

HATÉKONYSÁG,
PARTNER INGATLAN!

CEGLÉD, BERCSÉNYI U. 31.
TEL.: 53/320-352

INTERNET: 
www.cegledingatlan.hu

www.ingatlan.org.
Cegléden a városközpont közelében 280 
m2-es 6 szobás családi ház 100 m2-es 
melléképülettel eladó. 
Kód: 797 Irányár: 46.000.000 Ft 

Cegléden a Jászberényi úton 2 szobás 
erkélyes jó állapotú panellakás eladó. 
Kód: 796 Irányár: 7.900.000 Ft 

Cegléden a kertvárosban 378 m2-es 
összkomfortos vállalkozásra is  alkalmas, 
6 szobás, nappalis családi ház eladó. 
Vállalkozások részére kedvezményes 
hitelügyintézés. 
Kód: 790 Irányár: 52.000.000 Ft 

Ceglédbercelen 64 m2-es 3 éve épült 
összkomfortos családi ház eladó. 
Kód: 787 Irányár: 9.000.000 Ft 

Cegléden a Termálfürdő közvetlen köze-
lében 900 m2-es belterületi építési telek 
30 % beépíthetőséggel összközműves 
utcában eladó. 
Kód: 664 Irányár: 2.300.000 Ft 

Szerencsére engem is beválogattak 
a keretbe, és immáron harmadik al-
kalommal járhattam a Szentföldön, 
Jeruzsálemben. A város szépsége és 
nyugalma – minden ellenkező híresz-
teléssel szemben – jó hatással van az 
emberre, így aztán azon túl, hogy a 
szakmai programot sikerrel teljesítet-
tük, a kinn tartózkodásunk 10 napja 
alatt sikerült lelkileg, szellemileg 
feltöltődnünk. A hely különlegesen 
egyedi szellemisége semmilyen más 
helyhez nem mérhető a világon, ezért 
nem véletlenül mondják még ma is, 
hogy szent az a föld. 

Tudom, vannak olyan emberek, 
akiket sajnos fusztrál, rosszabb eset-
ben ingerültté, még rosszabb esetben 
agresszívvé tesz a puszta gondolata is 
annak, hogy Izrael létezik, és köszöni 
szépen, jól van, hogy az izraeli em-
berek is nagyon szeretik a békét. De 
szeretném a saját személyes megta-
pasztalásom alapján elmondani, hogy 
nem érdemes sem indulatosnak lenni 
Izrael nevének hallatán, sem ellen-

szenvvel tekinteni a zsidó emberekre. 
Sem Izraelben, sem Magyarországon 
és sehol a világon. Nincsen rá ok. 
Soha nem is volt. A gyűlölködés, az 
irigység meg egyszerűen ön- és köz-
veszélyes, nem sajátja sem zsidónak, 
sem kereszténynek. 

Azok az emberek, akik nem isme-
rik Istent, nem ismerik a Szentírást, 
talán érthető, ha nem szeretik Istent, 
és nem ragaszkodnak hozzá. Akik 
viszont megtértek, és megismerték 
az Örökkévalót, azok tudják, hogy 
Isten jó, Istennek minden dolga tö-
kéletes, érdemes Őt követni, fi gyel-
ni az Ő beszédére. Az meg világos 
tény a Bibliából, hogy Istennek 
kiválasztott népe a zsidó nép. Aki 
tehát Istent szereti, és ragaszkodik 
hozzá, bizony az Ő népét is szereti, 
és ragaszkodik hozzá. A dolog persze 
sokszor nem ilyen egyszerű, mert itt 
van még az Egyház, az Isten terve 
szerint való Gyülekezet. Ezzel is az 
a helyzet, mint Izraellel. Isten szere-
ti az Egyházat, szereti azokat, akik 

őszinte szívvel keresik Őt. Nem lehet 
tehát kérdés, hogy akik a Biblia alap-
ján élnek, azok egymást is szeretik, 
ahogyan azt Jézus megparancsolta, 
legalább annyira, mint önmagukat. 
Sőt, úgy tudom a Biblia alapján, 
hogy azt mondta Jézus az Egyház 
tagjainak, hogy szeressétek az ellen-
ségeiteket, tegyetek velük jót. Vagy 
nem így van az Egyházban? 

Mindenesetre a szellemi feltöltő-
dés mellett a kulturális, történelmi, 
természeti élmények miatt is nagy-
szerű dolog Izraelben járni. Élmény 
volt a Galileai tó partján sétálni, 
a Golán-fennsíkon járni, a szíriai 
határon a tengeri barlangokat meg-
csodálni vagy a Holt-tengert látni. 
Nem mindennapi élményt jelentett 
a Földközi-tengerben fürödni Tel-
Avivnál, látni Cézáreát, Akkót, a 
Megiddó völgyét, a Kármel hegyét, 
a Jordán folyót, túlpartján Jordániát. 
Jeruzsálem gyönyörű. Ha azok a kö-
vek beszélni tudnának, nekem egy 
szót sem kellett volna most leírnom, 
mert a Siratófal, az Olajfák hegye, a 
Gecsemáné-kert, az Aranykapu, az 
Óváros, a házak, az utcák mind arról 
beszélnének, hogy Izrael szép, hogy 
Izrael az Örökkévaló terve szerint 
létezik, hogy a zsidó embereket nem 
lehet nem szeretni!

Tóth Géza igazgató
Ceglédi Közgazdasági és 

Informatikai Szakközépiskola

Távolkelet Cegléden
A Beatles fi úkat is tanító indiai mester, Ravi Shanakar lágy szitárzenéje 
fogadja a belépőt a fi nom illatú boltban a református templom háta mögötti 
apró, fehérre meszelt falú házban. Az indiai, thaiföldi és nepáli kézműves 
termékeket áruló üzlet ifjú tulajdonosával, Burka Péterrel beszélgettünk 
arról, hogy mi adta az ötletet a hagyományos alföldi lakóhelyünkre be-
hozni Kelet kincseit.

– Főiskolára Pécsett jártam, míg középfokú tanulmányaimat Szolnokon foly-
tattam. Mindkét megyeszékhelyen találkoztam hasonló üzletekkel, amelyeket 
nemcsak az ifjú, hanem az idősebb korosztály is kedvel. Úgy gondoltam, hogy 
Cegléden is lesz keletje Ázsia termékeinek.

Szerencsére összeismerkedtem egy nagybani eladóval, aki télen több hó-
napot tölt el felvásárlással az említett térségben, és konténerszámra küldi haza 
a szebbnél szebb portékát. Az alapkészlet kiválasztásánál nagy segítségemre 
volt. Néhány napja nyitottam meg, de szerencsére szinte egymás kezébe ad-
ják a kilincset az érdeklődők. Máris több darab elkelt az álló, kerek gallérú 
indus kurtiból, azaz kívül hordható többnyire csíkos pamutingből. A lányokat 
a százféle tarka kendő s a könnyű, színes sálak csábítják, no meg a köves vagy 
egyszerűbb fémgyűrűk és a sokféle nyaklánc. Igyekszem széles igényeket 
kielégíteni, nemcsak áruválasztékban, de anyagilag is. A legdrágább eladó 
áru egy mangófából való, csipkeszerű fi nomsággal faragott paraván, aminek 
értéke meghaladja a hatvanezer forintot. De még kétszáz forintba sem kerül a 
miniteknőc vagy az apró díszdoboz. A bizsuk darabja átlagosan egy csomag 
cigi árát sem nagyon éri el.

Karácsony előtt a nagyobb méretű konga dobok mellé egyszerűbb hangszerek 
is kerülnek. A betérő kissrác olcsón vehet majd magának sípot, vagy ajándékba 
füstölőt, szobrocskát. Szeretném a hölgyeket meglepni az Ezeregyéjszkát idéző, 
selyembugyogós, kétrészes, pillekönnyű színes ruhákkal. Hamarosan lesznek 
valódi kasmírkendőim, és nemsokára megérkeznek az ázsiai zenés CD-k. Az 
árukészlet ötven százaléka textil, másik fele a kisméretű faragott bútortól s 
ezerféle ajándéktárgytól, a bronzszobortól és a kőből faragott, elegáns, bársony-
béléses sakk-készlettől a legyezőig terjed. Amennyiben a bolt valóra váltja a 
hozzáfűzött reményeimet, akkor jövőre kibővítem egy csöppnyi teázóval.

Az üzlet neve Repeta. A csábító árukínálatot látva, és a kedves, hozzáértő 
tanácsokat hallva biztos vagyok benne, hogy aki ide egyszer belép, biztosan 
visszatérő, azaz a jóból repetát kérő vevővé válik.

Cikk és fotó: kőhalmi

KÖSZÖNET
A ceglédi Táncsics Mihály Általános 
Iskoláért Alapítvány ezúton mond kö-
szönetet azoknak, akik a 2006-os évi 
SZJA-juk 1 %-át Alapítványunknak 
ajánlották fel. A kapott támogatás 
összege: 539.870 Ft, melyet teljes 
egészében az iskolai sportudvarra 
fordítottunk. Kérjük, hogy továbbra is 
segítsék céljaink megvalósulását. 

Köszönettel: 
Táncsics Mihály Általános 

Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma

Szeretem Izraelt!
Idén éppen 10. éve zajlik az Oktatási Minisztérium és Izrael Állam 
közötti együttműködés, amelynek keretében minden évben 20-20 ma-
gyar pedagógus vehet részt Jeruzsálemben a Yad Vashem Intézetben 
a holokauszt-kutatás, a soá iskolai tanításának módszertani fejleszté-
sében, a hiteles és valós ismeretek közvetítésének segítésében.  Az idei 
jubileumi alkalommal azok közül választották ki az utazókat, akik 
már részt vettek a 10 év alatt a Yad Vashem programjain, így a kurzus 
haladó programként zajlott.
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Az olvasó kérdez - válaszol:Az olvasó kérdez - válaszol:
A több évig tartó iskolapadban ülés, 
majd az azt követő munkahelyi haj-
sza, a stressz mély nyomokat hagy 
a testünkben. Sajnos napjainkban a 
munkát végzők túlnyomó többsége 
arra kényszerül, hogy munka közben 
aszimmetrikus testtartást vegyen fel. 
Ennek eredményeképpen az ízületek 

elmozdulnak élettani helyzetükből és 
működésük során rendkívüli igény-
bevételnek vannak kitéve. Idővel 
ezek a normálistól eltérő testtartások 
tartósan „beépülnek” a testtartási 
izomzatba, fokozódó ízületi kopást 
és egyre intenzívebbé váló fájdalmat 
hozva létre.

Az egyik legfontosabb, teherviselő 
ízületünk a csípőízület. Két alapvető 
feladata a testsúly megtartása és 
a helyváltoztatás. A csípőízületet, 
mint bármelyik más ízületet meg-
támadhatja gyulladásos folyamat. 
A leggyakoribb csípőízületi bán-
talom azonban a kopás (arthrosis). 
Az egyoldali folyamat a betegek 
20%-ánál 8 éven belül kétoldalivá 
válik. Nagyfokú elmerevedéskor 
napjainkban protézist, műízületet 
ültetnek be. Veleszületett fejlődési 
rendellenességek, mint pl. a csípő-
fi cam is problémákat jelenthetnek. 

A csípőízület érintettségét három 
fő tünet jelezheti: fájdalom, moz-
gásbeszűkülés és izomgyengeség. 
Gyakori panasz az ízület merevsége 
és az ún. kímélő sántítás is. 

A csípőízületből kiinduló fájda-
lom általában mozgásra, terhelésre 
fokozódik, pihenésre mérséklődik. 
A gyulladásos eredetű fájdalmak 
azonban éjszaka súlyosbodhatnak. 
A járás fájdalomellenes lehet, amely 
az alsó végtag más ízületeiben is fáj-
dalmat válthat ki, vagy derékfájást 
eredményez. Előrehaladott esetben 
a mindennapos tevékenységek el-
végzése nehezítetté válhat, mint pl.: 
az ülésből felállás, lépcsőn járás, a 
lábak keresztbetevése, cipő, illetve 
zokni felhúzása, esetleg nem tudják 
a lábujjukról a körmöt levágni. 

A szokásos gyógymódok (masz-
százs, fizioterápia, gyógyszerek 
stb.) a tünetek átmeneti csökkenését 
eredményezik ugyan, de az érintett 

felszín alatt tovább folytatódik a 
beteg ízületek „őrlése”, kopása és 
elcsavarodása.

A legtöbb hétköznapi tevékeny-
ségünk a mozgatórendszert egy-
oldalúan terhelik. Sőt a legtöbb 
sporttevékenység (kerékpár, foci, 
aerobic, korcsolya stb.) közben is a 
hajlított csípőízületi helyzet dominál. 
Mindezek a csípőhajlító izmok rövi-

dülését, valamint a csípőstabilizátor 
izmok (pl.: farizmok) túlnyúlását, 
vagyis elgyengülését eredménye-
zik. A csípőízület instabillá válik, az 
izomzat egyre kevésbé stabilizálja és 
az ízületi nyomásterhelés fokozódik. 
MBT-ben álláskor és járáskor a láb 
teljes mozgásszabadsága miatt ízü-
leteink minden dimenzióját igénybe 
vesszük, a terhelés nem egyoldalú. 
A csípőízület stabilizációjáért felelős 
izmok aktiválódnak, miközben a csí-
pőhajlító izomzatot lépésről lépésre 
megnyújtjuk. Így a gyenge izomzat 
ismét megerősödhet és a csípőízület 
stabilizálódhat. MBT-ben történő 
járás során az ízületet érő nyíróerők 
jelentősen csökkennek. 

A csípőprotézissel rendelkezők-
nél igen gyakran sántítás fi gyelhető 
meg járás során. Ennek oka a prote-
tizált végtag gördítésének hiánya és 
sokszor a csípőízületet stabilizáló 
izomzat gyengesége is okozhat-
ja. Az érintettek sok esetben rossz 
testtartást vesznek fel. MBT-ben a 
gördítés lehetővé válik. A sántítás 
teljesen megszüntethető. Továbbá 
a testtartás javítható. Az MBT-ben 
történő folyamatos egyensúlykere-
sés következtében a koordináció is 
fejleszthető.

Tehát az MBT-ben járás megelőzi, 
illetve késlelteti az ízületi kopások 

kialakulását és a már fennálló el-
változások miatti fájdalmat az ütés-
csillapítással enyhíti.

Az MBT alapvető célja, hogy tartó-
san megszüntesse ízületi bántalmai-
nak kiváltó okait és segítsen abban, 
hogy Ön egész életében szabadon, 
fájdalommentesen tudjon ülni, állni 
és mozogni. Ezért javasoljuk Önnek, 
hogy látogasson el üzletünkbe, hogy 

felmérhessük jelenlegi ízületstatikai 
állapotát és segíthessünk abban, 
hogy megszüntesse fájdalmait, il-
letve vegye igénybe díjmentesen 
talpvizsgálatunkat.

MBT PONT CEGLÉD
Nyitva tartás: H-P.: 10-18, 

Szo.: 8-12
Cegléd, Teleki utca 1-3.  

Tel.: 06-53-311-293
Bársony Tímea

MBT instruktor

Állatorvosi ügyelet
November 24-25.
Cegléd, Ceglédbercel 

Dr. Nagy Barnabás
Cegléd, Puskaporos u. 16.

Tel.: 312-363, 06-30-938-8078
Abony, Kőröstetétlen, Jászkarajenő, 
Törtel  

Dr. Gubik Zoltán
Törtel, Szent I. u. 7.

Tel.: 376-581 
Albertirsa, Csemő, Mikebuda, 
Dánszentmiklós  
Dr. Kárpáti László 
Csemő, Petőfi  S. u. 34.
Tel.: 392-037
3. Nagykőrös, Nyársapát, Kocsér  
Dr. Csapó István    
Cegléd, Alkotmány u. 21.   
Tel.: 311-920, 06-20-385-1141

A fodrász ■

– Téli időszakban nem árt-e a gya-
kori hajmosás?
– A téli időszakban a fej megfázása 
elkerülhető, ha a hajmosás és szárítás 
után legalább még egy órát a lakás-
ban maradunk vagy sapkát húzunk. 
Fontos, hogy a jeges széltől és hótól 
óvnunk kell a hajunkat. A téli idő-
járás nemcsak a fejbőrt viseli meg, 
hanem a haj külsejére is hatással van. 
Ilyenkor a hajvégek kiszáradnak, a 
haj elvékonyodhat, veszíthet rugal-
masságából. Ennek megelőzésére 
és kezelésére leginkább a pálma- és 
a jojobaolajat tartalmazó termé-
kek ajánlottak. A hideg idő okozta 
kellemetlenségek ellenére télen is 
lehet szép hajkoronánk. Igaz, hogy 
a sapka, a kalap és az erős szél nem 
kíméli a frizurákat, de a most egy-
szerű, jól kezelhető hajak irányzatát 
követi. Idén a furfang a színekben 
rejlik. A szalonokban nemcsak a 
frizurára, hanem a haj egészségére 
is odafi gyelnek, ezért a legjobb, ha a 
fodrászunkra bízzuk magunkat. Aki 
megteheti, hogy hetente igazíttatja, 
mosatja haját, az még inkább el tudja 
kerülni a fejbőr- és hajproblémák ki-
alakulását. Mikor elkészültünk, még 
félórát pletyizzünk a fodrásszal.

József Veronika
Cegléd Kõrösi út 
31.
Veronika fodrászat 
Tel.: 
06-30-603-13-63

Az állatorvos ■

– Az emberek társállatként sok macs-
káról gondoskodnak. A macskák 
között az őszi hónapokban vannak-e 
olyan betegségek, amelyek halmozot-
tan jelentkeznek? 
– Társállatként egyre több ember tart 
és gondoz környezetében cicákat. 
Mint a többi állatfajt, a macskákat 
sem kerülik el a különböző fertőző 

betegségek. Ősszel viszonylag gyak-
ran kerül megállapításra a macskák 
vírusos gyomor- bélgyulladása és 
a baktériumosvírusos kóroktannal 
rendelkező úgynevezett macska 

nátha. 
Dr. Csapó István ál-
latorvos 
2 7 0 0  C e g l é d , 
Alkotmány u. 21. 
06/20-385-1141 

A kozmetikus ■

– Mennyire van „rossz” hatással 
a szemfesték a szem körüli ráncok-
ra? 
– Mondhatom, hogy szinte egyáltalán 
nincs rossz hatással, mert egy jól 
megválasztott szemhéjpúder még 
hidratálja, táplálja is a szemhéjat  és a 
szemhéj környékének érzékeny bőrét, 
véd az időjárás viszontagságaitól is. 
A gyártók egyre nagyobb hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy a dekorkoz-
metikumok minél természetesebb 
hatóanyagokból készüljenek, és úgy 
szépítsenek, hogy közben ápoljanak 
is. Azonban fontos, hogy éjszakára  
el kell távolítani a szemfestéket is, 
helyére a korunknak, bőrtípusunk-
nak megfelelő krémet használni. 
Így késleltetni tudjuk a szem körüli 
ráncok kialakulását, illetve így még  
a már kialakult ráncokon is tudunk 

simítani.
Ungváriné Bezzeg 
Piroska 
kozmetikus 
Tel.: 
06-70-322-67-50

Kedves Olvasók! Várjuk kérdé-
seiket – akár levélben, akár te-
lefonon, s akár név nélkül is –, a 
szakemberek válaszolnak önöknek 
lapunkban. Küldjenek ötleteket 
(és kérdéseket) arra vonatkozóan 
is, hogy milyen más témákat, illet-
ve szakembereket „szólaltassunk 
meg” ebben a rovatban. 

MAGYARORSZÁG SIKERE ■

8. mesterfokozat Wing Tsun Kung-fu
A Wing Tsun-t 65 országban közel 1 millió ember gyakorolja. Magyarországon 
21 éve működik Si-Fu Máday Norbert (8. mesterfokozat) vezetésével. A Wing 
Tsun Kung-fu-n belül 12 tanuló és 12 mesterfokozat van. A tanuló fokoza-
tok megszerzésére szemináriumokon van lehetőség, míg a mesterfokozat 
megszerzésére minden évben Magyarországra látogató Dr. Leung Ting, a 
Wing Tsun Kung-fu nagymestere, a Nemzetközi Wing Tsun Kung-fu szer-
vezet vezetője előtt lehet vizsgát tenni. A Kung-fu ezen ágán belül nincsenek 
versenyek, mert a szabály, hogy nincs szabály, ami kizárja a versenyen való 
részvételt. A kínaiak azt tartják, „Egy igazi Kung-fu-s nem az érmekért, ha-
nem saját magáért tréningezik, mert az bizonygat, aki bizonytalan”.

2007. október végén hazánkba látogatott Dr. Leung Ting, a Wing Tsun 
Kung-Fu nagymestere, a Nemzetközi Wing Tsun Szervezet (IWTA) veze-
tője. A 20. nagymesteri szeminárium hagyományosan Kecskeméten került 
megrendezésre.

Egy közös vacsora előtt nyújtotta át a nagymester Si-Fu Máday Norbert 
mesternek a 8. mesterfokozatú diplomát, mely nagy megtiszteltetés mind 
Si-Fu számára, mind a Kelet-Európai Wing Tsun-t gyakorlók számára. 

Máday Norbert hangsúlyozta, „nem magamért hanem az EEWTO-ért 
vizsgáztam. A teljesítmény kvalifi kál, szokta mondani egy barátom, hát 
akkor ez a tényleg magas fokozat minősítse az egyesületet. Tekintsük úgy, 
hogy egy kicsit mindenki kapott ebből a fokozatból”.

A fokozatot és ezt a páratlan nemzetközi sikert közös eredménynek is tekinti.
Őszintén hiszi és reméli, hogy ez a siker további kitartó munkára ösztönöz 
tanítványt és mestereket egyaránt.

Aki még többet szeretne megtudni erről a távolkeleti harcművészetről, az 
látogasson el a www.wingtsunszolnok.hu honlapra, illetve Békési István 4. 
fokozatú mesternél érdeklődhet a 30/279-7708 telefonszámon. Az edzések 
helye a VÁROSI KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT-ban, minden 
kedden és pénteken 18.00-19.30 között.

MBT-vel a csípőfájdalmak ellen

A csípõízület
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TelevízióműsorTelevízióműsor

MŰSORAJÁNLAT
NOVEMBER 21. SZERDA

09:00 A CTV kedd esti adásának ismét-
lése 17:00 Szemeszter – főiskolások 
magazinja 18:00 HÍRADÓ 18:15 
FOGADÓÓRA – stúdióbeszélgetés 
önkormányzati képviselőkkel Vendég: 
Füle Győzőné 20:15 HÍRADÓ (ism.) 
20:30 Hírháló – országos híradó 21:00 
Dilinger és Capone – amerikai akció-
fi lm

***
NOVEMBER 22. CSÜTÖRTÖK

09:00 A CTV szerda esti adásának 
ismétlése 17:00 Biztonsági zóna – rend-
őrségi magazin 18:00 HÍRADÓ 18:15 
MÚZSA – kulturális magazin 18:35 
KRÍZIS - egészségügyi magazin 20:15 
HÍRADÓ (ism.)  20:30 HÍRHÁLÓ – 
az ország hírei 21:00 Drogvadászok 
– amerikai akciófi lm

***
NOVEMBER 23. PÉNTEK

09:00 A CTV csütörtök esti adásának 
ismétlése 17:00 ÖKO HÁZAK – épí-
tészeti magazin 18:00 HÍRADÓ 18:15 
KIRAKAT – magazinműsor 18:40 
FILM 20:15 HÍRADÓ (ism.) 20:30 
HÍRHÁLÓ – az ország hírei 21:00 
Háborús zóna – amerikai akcifi lm

***
NOVEMBER 24. SZOMBAT

09:00 Képújság 10:00 Grand Prix – 
autó – és motorsport magazin 10:30 
Irányjelző – autós magazin 11:00 
Játékháló 14:30 A CTV pénteki adásá-
nak ismétlése 14:30 KÉPÚJSÁG 17:00 
Recept - főzőshow 18:00 A CTV heti 
hírösszefoglalója 20:30 HÍRHÁLÓ – az 
ország hírei 21:00 Bencze – show 

***
NOVEMBER 25. VASÁRNAP

09:00 TV – Shop 10:00 A Krisztus 
Szeretet Egyház műsora 10:30 
Infomámia – multimédia magazin 
11:00 Pénzhalász – telefonos játék 
17:30  Nefelejts! – nótashow 20:30 
HÍRHÁLÓ – országos híradó 21:00 
Harlem fekete rózsája – amerikai ro-
mantikus fi lm

***
NOVEMBER 26. HÉTFŐ

09:00 A CTV november 3-i adásának 
ismétlése 17:30 Te vagy az életem! – 
argentin sorozat 18:00  HÍRADÓ 18:15 
Sportközvetítés – CEKK – GYŐR női 
kosárlabda mérkőzés 20:15 HÍRADÓ 
(ism.) 20:30 HÍRHÁLÓ – országos hír-
adó 21:00 Maksavízió - kabaréműsor

***
Felhívjuk kedves nézőink fi gyelmét, 

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

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGA 
FENNTARTVA

A Club TV 2007. november 22-i 
és 26-i 479. adása 

NAPJAINK
Felkészülés a télre
IKT - Roadshow
35 éves a Kardos Pál Pedagógus 
Énekkar
SPORTÖTPERC
CVSE – Fradi labdarúgás
SULI-BULI
Gimi beiskolázás
A Posta Úti Óvoda retro bálja
Közgáz beiskolázás
Szalagavató – Kossuth Gimnázium
HANGULAT-KÉP
Divatbemutató Héjja János ruhái-
ból

Műsorvezető: 
Szakács Rozó és 

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

web: www.clubt.hu
e-mail: info@clubtv.hu

Kapcsoljon Ránk! 
Társaságot 

viszünk otthonába – kábelen!

Gyógyszertári 
ügyelet

November 20. 
Kígyó Patika 

Cegléd, 
Táncsics M. u. 1. 

***
November 21. 

Felszegi Gyógyszertár 
Cegléd, 

Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. 
***

November 22. 
Szent Anna Gyógyszertár 

Cegléd, Kõrösi út 11.
November 23. 

Zalai Gyógyszertár 
Cegléd, Gubody u. 17. 

***
November 24. 

Schulek Gyógyszertár 
Cegléd, Kõrösi út 51.

***
November 25. 

Rákóczi Gyógyszertár 
Cegléd, Teleki u. 14. 

***
November 26. 

Tömörkény Gyógyszertár  
Cegléd, Rákóczi út 51-53 

***
November 27. 

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki 

mindazoknak, akik 
CZINEGE IMRÉNÉ 

született 
Dézsi Eszter

temetésén megjelentek, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek 

és részvétüket 
nyilvánították.

A gyászoló család

November 21., szerda
M1
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornő, a varázsló 
9.50 Tv-taxi 10.10 A társulat 11.05 Cinecitta 
12.00 Híradó délben 12.10 Sporthírek 12.15 
Tv-taxi 12.30 Hrvatska kronika 13.00 Ecranul 
nostru 13.30 Fogadóóra 14.00 Drága doktor 
úr! 14.55 Kormányváró 15.25 Sophie – A 
nem kívánt jegyesség 15.55 Pingvinkék 16.10 
Heuréka! 16.15 Bob, a mester 16.30 Tv-taxi 
16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 
Kisváros 17.50 Bűvölet 18.45 Az örökös 19.28 
Föld Tv 19.30 Híradó este 19.55 Sporthírek 
20.10 Krém 21.10 Krém extra 22.00 Szerda 
este 22.35 Kultúrház 23.05 Lapozó 23.35 
Hírek. Időjárás 23.40 Sporthírek 23.50 Tv-taxi 
0.10 Tüzes vizes
RTL KLUB
5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top 
Shop 11.10 Receptklub 11.25 Gyagyás bagázs 
13.25 Disney-rajzfi lm 13.50 06-91-334-455 
15.10 Receptklub 15.25 L. A. Heat – Halálos 
páros 16.25 Balázs – A szembesítőshow 17.25 
Mónika – A kibeszélőshow 18.30 Híradó 19.10 
Pókerarc 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 
21.20 A szökés 22.20 Gyilkos elmék 23.25 
A főnök 0.20 Refl ektor 0.40 Lángoló börtön 
2.35 Az internet csodái 3.00 Fókusz 
TV2
6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 
9.15 Stahl konyhája 11.25 Mr. Baseball 
13.30 Észbontó 14.20 Melrose Place 15.25 
Száguldó vipera 16.25 Rex felügyelő 17.30 
Monk – Flúgos nyomozó 18.30 Tények 19.00 
Aktív 19.40 Jóban rosszban 20.20 Favorit 
21.00 Doktor House 22.10 Jericho 23.10 A 
médium 0.10 Tények este 0.45 Tűzviharban 
–  37. emelet foglyai 2.25 Drága testek 3.15 
Aktív 3.45 Favorit

November 22., csütörtök
M1
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornő, a varázsló 
9.50 Tv-taxi 10.10 Önök kérték! 11.05 Cinecitta 
12.00 Híradó délben 12.10 Sporthírek 12.15 
Tv-taxi 12.30 Rondó 13.30 Feszti körkép 14.00 
Drága doktor úr! 14.55 KészPénz 15.25 Sophie 
– A nem kívánt jegyesség 15.55 Pingvinkék 
16.10 Heuréka! 16.15 Bob, a mester 16.30 
Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 
Kisváros 17.45 Bűvölet 18.45 Az örökös 19.28 
Föld Tv 19.30 Híradó este 19.55 Sporthírek 
20.05 Szeretném, ha szeretnének 20.10 
Szempont 21.10 A la carte 22.05 Csütörtök 
este 22.45 Kultúrház 23.15 Panoráma 23.45 
Hírek. Időjárás 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 
0.15 Magánbeszélgetések 
RTL KLUB
5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top 
Shop 11.10 Receptklub 11.25 Gyagyás Bagázs 
2. – Újratöltve 13.25 Disney-rajzfi lm 13.55 
06-91-334-455 15.10 Receptklub 15.25 VIP 
– Több mint testőr 16.25 Balázs – A szem-
besítőshow 17.25 Mónika – A kibeszélőshow 
18.30 Híradó 19.10 Pókerarc 20.05 Fókusz 
20.40 Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry 
Sándorral 23.20 Házon kívül 23.55 Kemény 
zsaruk 1.00 Refl ektor 1.15 Infománia 1.45 
Sejtjeink 2.40 Házon kívül 3.10 Fókusz

TV2
6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 
9.25 Stahl konyhája 9.30 Betűbár 10.15 
Teleshop 11.40 Átokjáték 13.10 Észbontó 
14.00 Melrose Place 15.00 Száguldó vipera 
15.55 Rex felügyelő 16.55 Bostoni halottkémek 
18.00 Tangó 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 
Jóban rosszban 20.20 Favorit 21.00 Kettős 
kockázat 23.15 Nyomtalanul 0.15 Tények 
este 0.45 Strucc 1.15 Kubai ritmusok 2.55 
Aktív 3.25 Favorit

November 23., péntek
M1
5.50 Nap-kelte 9.00 Quinn doktornő, a varázs-
ló 9.50 Tv-taxi 10.10 Tiszta kabaré! 11.05 
Cinecitta 12.00 Híradó délben 12.10 Sporthírek 
12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaink 
hol domborulnak… 13.30 Körzeti magazinok 
14.25 Ablak 15.10 Ablak 2. 16.10 Heuréka! 
16.15 Bob, a mester 16.30 Tv-taxi 16.45 
Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Kisváros 
17.45 Bűvölet 18.45 Az örökös 19.28 Föld 
Tv 19.30 Híradó este 19.55 Sporthírek 20.10 
Tiszta kabaré! 21.10 Csináljuk a fesztivált! 
2. 22.05 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.15 
Múlt-kor 23.45 Hírek. Időjárás 23.50 Sporthírek 
24.00 Tv-taxi 0.15 Drakula
RTL KLUB
5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top 
Shop 11.10 Receptklub 11.25 Pusztító szélvihar 
13.20 Disney-rajzfi lm 13.50 06-91-334-455 
15.10 Receptklub 15.25 VIP – Több mint test-
őr 16.25 Balázs – A szembesítőshow 17.25 
Mónika – A kibeszélőshow 18.30 Híradó 19.10 
Pókerarc 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 
21.20 CSI – Mami helyszínelők 22.15 Lost 
– Eltűntek 23.15 Odaát 0.10 Refl ektor 0.30 
Golfőrültek 2.20 IttHON 2.35 Fókusz
TV2
6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 
7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.15 Betűbár 
9.45 Teleshop 11.00 Salamon és Sába király-
nője 13.30 Észbontó 14.20 Melrose Place 
15.25 Száguldó vipera 16.25 Rex felügyelő 
17.30 Bostoni halottkémek 18.30 Tények 
19.00 Aktív 19.40 Jóban rosszban 20.20 
Favorit 21.00 Okosabb vagy mint egy ötödi-
kes? 22.10 Médiacápa 23.15 Az ítéletidő urai 
0.45 Tények este 1.20 Ördögi nyomozó 2.10 
Reménysziget 3.00 Aktív 3.30 Favorit

November 24., szombat
M1
5.50 Nap-kelte 8.00 Delta 8.30 Feszti kör-
kép 9.00 Abszolút 9.30 Momentán 10.00 Az 
ezüst vadló 10.25 Napfényes Kythera 11.00 
Odüsszeusz kalandjai 11.25 A varázsló háza 
12.00 Hírek 12.05 Fogadóóra 12.35 Babatévé 
13.05 Lángelme 13.35 Autóvízió 14.05 Prágai 
utazás 15.15 TS – Labdarúgó Bajnokok Ligája 
Magazin 15.45 TS – Magyarország-Montenegro 
17.40 Klipperek 2.0 18.10 Ötcsillagos szerelem 
19.00 Luxorshow 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 
este 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 
20.15 A Csárdás királynő és a többiek 22.15 
Dob+basszus 22.45 Hírek, Időjárás-jelentés 
22.50 Sporthírek 23.00 Macbeth
RTL KLUB
5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idők harcosai 
6.25 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfi lmek 9.35 
Így készült: A kis Vuk 10.05 Receptklub 10.25 
06-91-334-455 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 
12.10 Autómánia 12.45 Ki vagy, doki? 13.40 
A dadus 14.40 Tengeri őrjárat 15.40 Döglött 
akták 16.45 Ahol a víz az úr 18.30 Híradó 
19.10 Pókerarc 20.00 Csillag születik 22.50 
RTL-bokszklub 1.45 Vodkabomba
TV2
6.00 Tv2-matiné 10.25 Szurikáták udvarháza 
10.55 Babavilág 11.25 A világ legerősebb 
emberei 12.00 TotalCar 12.30 Ed 13.25 JAG 
– Becsületbeli ügyek 14.25 Bűbájos boszorkák 
15.25 Csillagkapu 16.25 Rejtélyes vírusok nyo-

mában 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 
18.30 Tények 19.00 Magellán  19.30 Activity 
– A milliós küldetés 20.10 A skorpiókirály 22.15 
Börtön csapda 24.00 12 millió dolláros szerelem 
2.00 Ed 2.50 Magellán 3.20 TotalCar

November 25., vasárnap
M1
5.50 Nap-kelte 8.00 Főtér 8.50 Szent Imre nyo-
mában 9.50 Így szól az Úr! 9.55 Evangélikus 
magazin 10.25 Református ifjúsági műsor 
10.30 Papírhídon 11.00 Tanúságtevők 11.25 
Vallomás a szeretetről 12.00 Hírek 12.05 
Tizenkét kőmíves 12.35 Leányvásár 14.05 
Móser Zoltán fotóművész 14.35 Unokáink 
sem fogják látni 15.05 Az utókor ítélete 
15.35 Csellengők 16.00 Foci-vb 2010 – 
Sorsolás 18.00 M.O.M. – Musical-Operett-
Magazin 18.30 Bolygónk jövője 19.28 Föld Tv 
19.30 Híradó este, Sporthírek. Időjárás 19.55 
Tűzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00 
24 – Második évad 22.50 Hírek. Időjárás 23.00 
TS – Sport7 23.55 TS – Motorsport
RTL KLUB
5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 Kölyökklub 8.45 Jackie Chan 
legújabb kalandjai 9.15 A tini nindzsa teknőcök 
új kalandjai 9.40 Inuyasha 10.10 Receptklub 
10.30 06-91-334-455 11.15 Európai idő 
11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Havazin 
12.35 Tuti gimi 13.25 Uniqa magyar autó-
sport-magazin 13.40 John Doe – A múlt 
nélküli ember 14.35 Doki 15.30 Mr. és Mrs. 
Smith 16.35 Medicopter 117 – Légi mentők 
17.30 Eltűntnek nyilvánítva 18.30 Híradó 19.10 
Pókerarc 20.10 Kapitány és katona –  A világ 
túlsó oldalán 23.05 Heti hetes 0.25 Szebb 
holnap 2.00 Portré 2.25 Bogárinvázió 
TV2
5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás me-
chanika 6.45 Tv2-matiné 9.45 Jó barátok 
10.15 Két TestŐr 10.50 Stahl konyhája 11.25 
Mentőhelikopter 12.25 Knight Rider 13.20 
Charlie – Majom a családban 14.25 A mélység 
fantomja 15.25 Kyle, a rejtélyes idegen 16.25 
Smallville 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 
Tények 19.00 Napló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 
– Sci-fi -lisz (8 haláli utas) 21.00 Collateral – A 
halál záloga 23.25 Angyalszív 1.20 Napló 2.10 
Esküdt ellenségek – Az utolsó szó jogán

Patkós Irma terem
22-28., csütörtöktől szerdáig, 17.45 
órai kezdettel
24-25., szombattól-vasárnapig, 
*16.00 órai kezdettel is
12 év alatt szülői kísérettel!

IZLÉSEK ÉS POFONOK
Színes, feliratos ausztrál-amerikai 
vígjáték, 104p.
Rendező: Scott Hicks
Szereplők: Catherine Zeta-Jones, 
Aaron Eckhart
22-28., csütörtöktől szerdáig, 20.00 
órai kezdettel
16  éven felülieknek!

MR. BROOKS
Színes, feliratos amerikai krimi, 
120p.
Rendező: Bruce A.Evans
Szereplők: Kevin Costner,Demi 
Moore
Huszárik Zoltán terem
22-28., csütörtöktől szerdáig, 17.30 
órai kezdettel
12 év alatt szülői kísérettel!

OVERNIGHT
Színes, magyar fi lm, 92p.
Rendezte: Török Ferenc
22-28., csütörtöktől szerdáig, 19.30 
órai kezdettel 
16 éven felülieknek!

A CSAPDA
Színes, feliratos szerb fi lm, 106p.
Rendezte: Sradjan Golubovic

M O Z I M Û S O R
www.cemozi.axelero.net
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Kék ÚjságKék Újság
CEGLÉDI

Sportműsor
PÉNTEK
Ovi olimpia a Városi Sportcsarnokban 
9 órától.
Kézilabda a Városi Sportcsarnokban: 
Ceglédi KK SE – Makó NB I/B-s 
bajnoki mérkőzés 18 órától. Ifi : 16 
óra.
SZOMBAT
Asztalitenisz a Damjanich utcában: 
CVSE – Apagy férfi NB I-es és 
CVSE II. – MTK féri NB II-es baj-
noki mérkőzés 11 órától.
VASÁRNAP
Kézilabda a Városi Sportcsarnokban: 
Albertirsa – Törökszentmiklós fér-
fi NB II-es bajnoki mérkőzés 11 
órától. Ifi : 9 óra. Ceglédi KK SE – 
Jásszentandrás női NB II-es bajnoki 
mérkőzés 13 órától. Ifi : 15 óra.
Kosárlabda a Városi Sportcsarnokban: 
Ceglédi EKK – Zala-Volán ZTE női 
NB I A-csoportos bajnoki mérkőzés 
19:15-től. (U 20: 17 órától.)
HÉTFŐ
Teke a Teleki utcában: a városi baj-
nokság mérkőzései 17 órától.

KAZINCBARCIKAI SC – 
CEGLÉDI VSE – MAZDA 

ZAKAR 1-3 (1-2)
Kazincbarcika, 300 néző. V: 
Veizer.

KAZINCBARCIKA: Tajti – Nagy 
T., Bányai, Kovács R., Zimányi – 
Engi (Kerékgyártó, 67.), Kovács P., 
Elek Á., Sebők (Romhányi, 57.) – 
Dávid (Stevica, a szünetben), Binder. 
Vezetőedző: Kócsi József.

CEGLÉD: Kiri – Szepes, Buzás, 
Tóth I., Juhász D. – Abdel (Barna, 
29.), Lendvai (Buczkó, 88.), Utassy, 
Kecskeméti (Farkas J., 65.) – Nagy 
A., Medgyesi. Vezetőedző: Kiss 
László. Gólszerző: Binder (1-0, 
11-esből) a 14., Medgyesi (1-1) a 
28., Medgyesi (1-2) a 44., Lendvai 
(1-3) az 52. percben.

Kazincbarcikán a szünetben 2-1-re 
vezetett a Cegléd, amely a második 
felvonásban tovább tudta növel-
ni előnyét, amellyel bebiztosította 
szezonbeli ötödik sikerét, idegenben 
harmadszor szereztek három pontot. 
Ezzel a győzelemmel a Cegléd a 12. 
pozícióban, tehát bennmaradó helyen 
telel. Kiss László kinevezésekor ép-
pen ezt vállalta.

A mérkőzés hőse – a kétgólos 
Medgyesi mellett – a kapus Kiri 
volt, aki végig parádésan védett, és 
akinek három büntetőből csak egyet 
tudtak berúgni a hazaiak. Ráadásul 
az egyik után, kontrából a Cegléd 
szerzett találatot.

Három gól és három pont a harma-
dik idegenbeli győzelem alkalmával – 
ez aztán a három ceglédi igazság. És, 

ha még az utánpótlás-eredményeket 
is hozzávesszük…

Kócsi József: – Nagyon sok hely-
zetet hagytunk kihasználatlanul, a 
vendégek néhány adódó lehetőségük-
ből hármat belőttek, és így gratulálni 
tudunk nekik.

Kiss László: – Pákozdi Benő úrnak, 
valamint vezetőinknek köszönjük, 
hogy a munkámban bíztak. Amit 
vállaltunk, azt végrehajtottuk.

****
Utánpótlás-eredmények
U 15: CVSE – Felcsút 3-3. Asztalos 

2, Rózsa.
U 13: CVSE – Felcsút 3-0. Gól: 

Viniczai 2, Oldal.
****

A Pákozdi Hús Kupa teremlabda-
rúgó-torba 1. fordulójának ered-
ményei: Alfa – Éjjeli Őrjárat 2-2, 
Pákó – Főnix Jazz Café 1-6, Quartet 
– Pákozdi Hús 2-5, Mirror Fashion – 
Revans 4-3, Délibáb – Keverton 4-0, 
Szabadnapos: Centerg Kft.

CEGLÉDI EKK – SEAT-
FOTON GYŐR 60-87 (18-17, 

15-30, 10-21, 17-19)
Cegléd, 500 néző.
V: Hegedűs T., Csősz T.
CEGLÉD: CORONADO 19/6, 
Boskovics 3/3, Pungor, Serbán 7/3, 
WILLIAMS 25. Cs: Takács, Kalmár-
Nagy 2, Orbán, Vincze 3, Ruttner 
Zs. 1, Ruttner R., Őri. Edző: Földi 
Sándor

GYŐR: BOROVICKOVÁ 6, 
BORECKÁ 12/9, Szakács 8/6, 
Margeviciute 12, VARGA 10. Cs: 
Koncz 18/3, Horváth Zs. 12, Orsó, 
Tóth 5, Szalay 2, Antalovics 2, 
Ürmös. Edző: Gálos László

A női élvonalbeli kosárlabda-baj-
nokság alapszakaszának hetedik 
fordulójában a Győr Cegléden tudott 
nyerni 27 ponttal.

A találkozó első negyedében a 
vendégek egypontos előnyre tet-
tek szert, de a második felvonás-
ban beigazolódott a papírforma. Az 
EK-ban szereplő vendégek tizenöt 
ponttal nyerték azt a játékrészt, így 
a nagyszünetre 14 pontos előnnyel 
vonulhattak.

A harmadik negyedben további 
tizenegy pontot tettek egyébként is 

tetemes előnyükhöz a vendégek, akik 
a befejezés negyedben jelentősen 
visszavettek a tempóból.

Földi Sándor: – Fegyelmezetlenül 
játszottunk, védekeztünk. A gyenge 
játéknak lehet, hogy lesznek követ-
kezményei.

Gálos László: – Az Európa-kupa-
mérkőzések kellőképpen felkemé-
nyítették csapatunkat. Magabiztosan 
hoztuk a kötelezőt.

TOVÁBBJUTÁS A MAGYAR 
KUPA 3. FORDULÓJÁBAN: 
Budafokon vendégszerepelt a CEKK 
a másodosztályú, ámde volt váloga-
tott játékosokkal teletűzdelt, rutinos 
ellenfél otthonában. Földi mester 
ezen a mérkőzésen U 20-as csapatát 
szerepeltette, így a fi ataloknak meg 
kellett izzadniuk a tapasztalt ellen-
féllel szemben, végül, bár küzdelmes 
mérkőzésen, de biztos győzelmet 
arattak.

BUDAFOKI KK – CEGLÉDI 
EKK 59-73 (15-23, 16-16, 11-19, 
17-15)

Cegléd: Orbán 19/3, Kalmár-Nagy 
2, Ruttner Zs. 8, Ruttner R. 10, 
Vincze A. 20. Cserék: Őri 3/3, Kiss 
7/3, Gál 3, Halmi 1. Edző: Földi 
Sándor.

Teke, NB I ■

Csapat-
pályacsúccsal 

is vereség
Ceglédi VSE – Ferencvárosi TC 

2-6 (3389-3418)
Ceglédi pontszerzők: Rimóczi Z. 

594, Sápi Z. 591.
A Fradi az elmúlt 40 évben nem so-

ha nem szerepelt a második vonalban, 
tehát az esélytelenek nyugalmával 
készülődhettek a ceglédiek a jobb 
ellenféllel szemben.

Hamar el is dőlt a mérkőzés, mi-
vel az első párban 94 fás vereséggel 
kezdett a CVSE. Középen illett volna 
mindkét egyéni pontot megszerezni, 
hogy legalább a döntetlenre esély 
maradjon, de mivel ez nem sikerült, a 
hajrá remek teljesítménye – 17 fával 
megjavított pályacsúcs – kevés volt 
az egyenlítéshez.

Ifi : CVSE – FTC 4-0 (1000-948). 
Psz.: Müller P. 498, Czékmány A. 
502.

Az ifjúságiak továbbra is az első 
helyen állnak.

Vízilabda, OB I/B ■

Az elszalasztott 
győzelem

Ceglédi VSE – SZIE Ybl Kar 7-7
Cegléd: Kiss T. – Ajtai 2, Mráz 2, Tusa 
1, Tankó, Koncz 2. Cserék: Türei, 
Egresi, Juhász, Ványi, Szalisznyó. 
Edző: Bóbis Károly.

A mérkőzés hajrájában engedte 
ki kezéből a győzelmet a Cegléd. A 
rangadón jól játszott a házigazda, a 
vége előtt 10 másodperccel pedig egy 
rossz játékvezetői döntés fosztotta 
meg csak a győzelemtől. – Örülünk a 
döntetlennek, de kicsúszott a kezünk-
ből a győzelem. A végén nem sikerült 
feltenni az i-re a pontot – értékelt 
Bóbis Károly, akinek csapatától rossz 
bírói döntéssel elvettek egy gólt.

Utánpótlás-eredmények, Országos 
serdülő bajnokság: Budafóka-Cegléd 
2-8 (4-3, 3-1, 2-2 ,3-2)

Gól: Juhász 2, Tarcsa, Miklós, 
Bóbis, Gyikó, Korpácsi, Czinege.

Országos gyermek bajnok-
ság: Budafóka-Cegléd  4-14 
(2-2,1-7,0-3,1-2)

Gólok: Korpácsi 6, Tarcsa 4, Jansik 
Sz. 3.

Asztalitenisz eredmények ■

A legvégén lett döntetlen
NB I: 

Szolnoki Tisza SE – Szuperinfó CVSE I. 9-9
Győztesek: Iván 3, Orosz-Zakar 2-2, Kiss 1, Orosz-
Iván páros

Végig vezetett a ceglédi csapat, mégis az utolsó körben 
a hazaiak döntetlenre mentették a mérkőzést.

NB II: Budaörs II. – Szuperinfó CVSE II. 12-6
Győztesek: Fodor 2, Péter-Imrik-Német 1-1-1, Fodor-

Német páros
A tavaly még extraligát  játszó hazai csapat maga-

biztosan győzött.
NB II., nők: CVSE – Hatvani Lokomotív 8-10
Győztesek: Boros és Szabó 3-3, Kiss 2, sajnos újabb 

szoros rangadót veszített a ceglédi csapat hiányzott egy 
páros mérkőzés és az utolsó mérkőzésen Kiss meccs-
labdáról vesztett.

NB III: Vecsés – Szuperinfó CVSE III. 11-7
Győztesek Molnár 3, Bogádi és Roszik 2-2, jó mérkő-

zésen vesztettek a fi atalok sajnos itt sem sikerült párost 
nyerni, és Palásti is nyeretlen maradt.

Országos Serdülő TOP 12 Bajnokság Budapest: A 
versenyen a CVSE asztalitenisz szakosztályát Kiss 
Dániel képviselte, aki 5 győzelem mellett 6 vereséget 
szenvedve a 7. helyen végzett. Ez az eredmény meg-
egyezik a ranglistán elfoglalt pozíciójával.

Kézilabda ■

Nem sikerült a bravúr
Férfi  NB I/B: DKC-Miskolc – DOGERITA 

Ásványvíz Ceglédi KKSE 31-22 (16-13)
Cegléd: Lengyel, Kovács (kapusok), Molnár 8, Tóth 
5, Kökény 4, Benke 3, Badenszki 1, Gyurkó, Kovács, 
Szabó, Tok, Németh, Almási, Medgyes. Játékos-edző: 
Kökény István.

A játéknap előtt a két csapat azonos pontszámmal 
állt, de a hazaiak meggyőző második félidei eredmé-
nyességükkel magabiztosan, kilenc góllal megnyerték 
a találkozót.

Ifi : DKC-Miskolc – Dogerita Ásványvíz Cegléd KKSE 
21-31 (9-15) Ld.: Almási 9, Benke 8.

Női NB II: Jászberény – Ceglédi Kék Cápák 37-25 
(22-9 ) Cegléd: Szanyi Lajosné, Szilágyi Nikolett (kapu-
sok), Bede Bernadett 11 ,Halasi Réka 6, Dobos Renáta 
4, Kabak Orsolya 3, Mózes Andrea 1, Jarábik Barbara, 
Lagyjánszki Nikolett.

Az első félidei gyengébb védekezésnek köszönhető 
a nagyarányú gólkülönbség, amit a második játék-
részben óriási küzdelemben egy góllal tudtak a Cápák 
csökkenteni a bajnoki címért küzdő, második helyezett 
Jászberénnyel szemben.

Ifi : Jászberény – Ceglédi Kék Cápák 32-25 (15-9)
Ceglédi gólok: Halasi Réka 12, Mózes Andrea 6, Dobos 

Renáta 5, Jarábik Barbara 1, Vígh Cintia 1.

Cselgáncs, nemzetközi verseny ■

Csiszár-arany Szatmárnémetiből
Kéttagú mini küldöttség utazott Romániába, hogy az Unió Sport Klub 
hagyományos viadalán részt vegyen. A CVSE-INFINEON judokái közül 
ezúttal Csiszár Ferenc bizonyult eredményesebbnek, minden ellenfelét 
magabiztosan legyőzve lett súlycsoportjának legjobbja. Ecser Krisztián még 
kissé bátortalanul mozgott élete első nemzetközi erőpróbáján.

Eredmények: diák „A” 38 kg-ban 1. Csiszár Ferenc, diák „C-B” 42 kg-ban 
5. Ecser Krisztián.

Birkózás ■

Szép eredmények minden 
korcsoportban

A Ceglédi VSE birkózó szakosztálya az utánpótlás szabadfogású csapat-
bajnokság hatcsapatos döntőjében a hazai Diósgyőr, valamint a Fradi mögött 
a harmadik helyet szerezte meg.

A csapat tagjai: Váradi Szabina, Kozák István, Csaba Tibor, Wekerle 
Ferenc, Lőrincz Viktor, Malomvári Zsolt, Farkas Viktor.

A Ceglédi VSE versenyzői Pécsett diák kötöttfogású nemzetközi verse-
nyen a 200induló között az alábbi helyezéseket érték el:

32 kg-ban 5. Andrási József, 3. Tóth Martin, 38 kg-ban 2. Palotai István, 
55 kg-ban 2. Siroki Ibolya, 5. Nagy László, 75 kg-ban 1. Kottes Pál.

***
A CVSE serdülő női csapata a serdülő csapatbajnokság döntőjén a BVSC-

Ganz-Tát csarnokában 3. helyet szerezték meg a döntőben.
A csapat tagjai: Grósz Adél, Sípos Ivett, Szegedi Eszter, Siroki Tímea, 
1. BVSC-Ganz-Tát. 2. Diósgyőr, 3. Ceglédi VSE.

***
A múlt hétvégén az ESMTK-nál, az egyesület 10 éves fennállásának év-

fordulója alkalmából rendezett meghívásos kötöttfogású versenyen vettek 
részt a diákok.

A ceglédiek az alábbi helyezéseket érték el: 32 kg-ban 3. Andrási József, 
35 kg-ban 1. Tóth Martin, 68 kg-ban 2. Nagy László

Felkészítő edzők: Pap Attila, Pap Ferenc.

Labdarúgás, NB II ■

Három a ceglédi igazság

Kosárlabda, női NB I A-csoport ■

Magabiztos vendégsiker
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A Magyar Kardiológusok Társasága (MKT)és 
a Magyar Nemzeti Szívalapítvány (MNSZA) 
együttes erővel veszi fel a harcot a dohány-
zás és a dohányzás okozta betegségek elleni 
küzdelemben. 
Továbbá széles körű társadalmi összefogást 
sürgetnek a civil szervezetek, alapítványok, 
valamint egyesületek részéről. Ehhez nélkü-
lözhetetlen a jogalkotók erkölcsi és anyagi 
támogatása. 

Ha nem teszünk ellene, akkor a korunk pes-
tisének tartott dohányzás okozta mérhetetlen 
pusztítás a XXII. században tovább fogja 
szedni áldozatait. 

Az Európai Unió is egyre inkább sürgeti, 
hogy az elkövetkező években, de legkésőbb 
2009-re valamennyi országában rendeljenek el 
teljes körű dohányzási tilalmat a közterületeken. 
(A 27 EU tagország közül Írország, Skócia és 

az Egyesült Királyság a zárt légterű nyilvános 
helyekre és minden munkahelyre – a bárokra 
és éttermekre is – bevezette már az érvényes 
dohányzási tilalmat. A svéd, olasz, máltai, észt 
és fi nn szabályozás értelmében ki lehet alakíta-
ni külön szellőzőrendszerrel ellátott, speciális 
dohányzóhelyiségeket, Franciaország hasonló 
intézkedéseket fog alkalmazni jövőre. 

Belgium, Litvánia, Spanyolország, Ciprus, 
Szlovénia és Hollandia a vendéglátóipar terü-
letén különböző mentességeket ad. A legtöbb 
tagállam tiltja vagy korlátozza a dohányzást a 
főbb nyilvános helyeken, kórházakban, isko-
lákban és állami hivatalokban, színházakban, 
mozikban és a tömegközlekedésben.)

További információ: 
Diamond Agency, 
Király Mónika, 

0630/74-93-470, 52/501-372

Füstködös társadalom 
– összefogással minden könnyebb

Az adatok önmagukért beszélnek 

• Játékok és ajándéktárgyak
• Írószerek, naptárak, határidő naplók 
• Karácsonyi íves és tekercses csomagolók, szalvéták 

FELSZEGI PAPÍRBOLT 
Cegléd, Pesti u. 60 (ÖKOVÍZ-zel szemben) 

karácsonyi vásárt tartunk!

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 8.00-18.00, szombaton: 8.00-13.30  óráig

Már 300 Ft feletti vásárlásnál 
árengedményt adunk!!!

November 20-tól december 24-ig 
kibővített áruválasztékkal 

10-30%

ST-Mobile Kft. 2700 Cegléd, Jászberényi út 130.
Tel.: (06-53) 311-904


