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Isten tenyerén
7. oldal

Agykontrollal egy jobb 
életminőségért

5. oldal

Han-törzsbeli hegyvidéki árusok a Khao San Roadon
(Kőhalmi Dezső útibeszámolója a 8. oldalon.)

Egy borlady portréja
6. oldal

Ismét színesben! 
Színesen!

KEDVES OLVASÓINK!
Nagy örömünkre szolgál, hogy bejelenthetjük: a Ceglédi 
Kék Újság – néhány hetes szünet után – ismét színesben 
jelenhet meg.

Köszönetünket szeretnék kifejezni ezért a Tranzit-Tüzép 
Zrt. tulajdonosának, dr. Szilák Ivánnak és a ceglédi telep-
igazgatónak Budavári Tibornak, akik – továbbiakban 
szponzorainkként – lehetővé teszik számunkra, hogy elég 
színesek legyünk.

 Martinovics Anita Egervári József 
 ügyvezető főszerkesztő 

TISZTELT 

OLVASÓINK!
Legyenek kíváncsiak! 
Mi is  azok vagyunk. 
Elektronikusan a sajtobt@
freemail.hu e-mail címre, 
levélben a Ceglédi Kék 
Újsághoz, 2700 Cegléd, 
Jókai u. 13. szám alá vár-
juk kérdéseiket a várossal, 
a közélettel, problémákkal 
kapcsolatban, amelyekre a 
választ a nyilvánosság ad-
hatja meg.

ÖNÖK KÍVÁNCSIAK 
– 

MI MEGKÉRDEZZÜK?

Köszöntötték az időseket

Az Idősek világnapja alkalmából, október 2-án, a Kossuth 
Művelődési Központ színháztermében ünnepi műsorral kedves-
kedtek városunk idős polgárainak. Földi László polgármester 
köszöntője után a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi 
Szakképző Iskola diákjai léptek föl, majd Szász Kati és Egri 
József népszerű operettmelódiákat adott elő. 

Szöveg és fotó: 
Czinege

A Ceglédi Galériában október 11-ig látható Györfi  Sándor 
Munkácsy-díjas szobrászművész kiállítása.

Szöveg és fotó: Czinege

TRANZIT TÜZÉP: ■

Húsz éve az építkezők 
szolgálatában 

Az építőipart is érzékenyen érinti a gazdasági válság. A kereslet 
csökkenését a Tranzit Tüzépnél is tapasztalják. Dr. Szilák Iván 
ügyvezető igazgató szerint ugyanakkor a két évtizedes múlttal 
rendelkező, több telephelyet üzemeltető cég akár a recesszió 
nyertesei között is lehet. Építkezni, felújítani ugyanis mindig 
kell, ezért az építőanyagok iránti kereslet időnként csökken-
het ugyan, de teljesen nem szűnik meg, a szűkebb esztendőket 
pedig megfontolt üzletpolitikával túl lehet élni. 

Indul az e-napló

A Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában bevezet-
ték az elektronikus naplót. Egy jelszó segítségével a szülő is 
naprakészen fi gyelemmel kísérheti gyermeke teljesítményét, 
érdemjegyeit, esetleg hiányzásait. Ezzel a rendszerrel közelebb 
kerülhet a szülő az iskolához is.                                       Kisfaludi

A vadszilva városa

Györfi  Sándor kiállítása
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Nyilv.szám: 13-0400-06 prog.akkr.lajst.sz.: PLH-347

BEKKER AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
TANFOLYAM indul folyamatosan Cegléden, a Református Általános 
Iskolában M, A, B, C kategóriákban. Érdeklődni: Bekker Zsolt 06-20-479-77-74, 
vagy személyesen a megadott időpontban! 

A szeptemberi klubfoglal-
kozásokon egyik téma az 
utcai, vásári pecsenyesütők 
s a többségében az üzletek 
nyitott utcai portáljáról kí-
nált sült hús higiéniai és fo-
gyasztóvédelmi szabályairól 
esett szó. 
Beszéltek továbbá a mozgó-
árusok, a cukrászdák és az 
üzletek által kínált fagylaltok, 
illetve jégkrémek eladási, tá-
rolási szabályairól, valamint 
a vonatkozó egészségügyi 
előírásokról. Részletesen ele-
mezés hangzott el a fagyasz-
tott fi nomságok címkéjének 
tartalmáról, az adalékanya-
goktól a szavatossági időig 
bezárólag.

Többen észrevételezték, 
hogy a mozgó fagyi árusok 
gyakran nem adnak blokkot 
a vásárlónak, és volt, aki azt 
tapasztalta, az eladó a tölcsért 
nem szalvétával, hanem kézzel 
fogta meg. A ceglédi piactéren 
hurkát, kolbászt áruló pecse-
nyés termékeire, szabályos 
áruértékesítési gyakorlatára és 
számlázási rendjére általáno-
san kialakult az a vélemény, az 
üzlet fogyasztói szemmel pél-

dás. KL kerekesszékével, több 
alkalommal is hiába próbálta 
igénybe venni a vasútállomás 

peronjainál lévő liftet. Az igaz-
sághoz tartozik azonban, az 
illetőt készséggel elkísérték 
a síneken átvezető szolgálati 
átjáróhoz, ahol lehetővé tet-
ték számára, hogy eljusson a 
vonatjához. Ráadásul, mivel 
utazási szándékát előre beje-
lentette telefonon, ezért úgy az 
induló-, mint a célállomásnál 
speciális emelőt is biztosítot-
tak a vagonba való bejutása 
biztosítása érdekében.

Megkeresésemre az állo-
másfőnök megsürgette a sze-
relőket, akik kijavították a 

felvonókat. Sajnos alig telt el 
néhány hét és a négy szerke-
zetből három ismét felmondta 
a szolgálatot, amiről személye-
sen is meggyőződtem. Kértem 
a forgalmi szolgálattevőt, szí-
veskedjenek mielőbb intézked-
ni. Amennyiben ez nem vezet 
eredményre, akkor ismételten 
az állomásfőnökhöz fordulok 
a probléma megoldása érde-
kében.

kőhalmi

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és Kedves Családját,

a Ceglédi Kaszinóba, (Felház u. 62)
2009. október 9-én (péntek) 18 órakor tartandó

PARLAMENTI BESZÁMOLÓMRA.
Dr. Czinege Imre

Pest Megye 15.sz.választókörzetének
egyéni képviselője 

A szeptemberi szerkesztő-
ségi ülésen – amelyre a he-
lyi sajtóorgánumokkal ki-
alakítandó együttműködés 
részeként meghívtuk Krizsán 
Ervint, a Ceglédi Panoráma 
lapigazgatóját – bensőséges 
ünnepség keretében köszön-
töttük ifjú ügyvezető igaz-
gatónkat, Martinovics Anitát 
23. születésnapján. A gesztus 
jelzésértékű, és azt mutatja, 
megkezdődött a csapat össze-
kovácsolása.

A rendszeres megbeszélések 
elengedhetetlenül fontosak 
a jó információáramlás és a 
baráti hangulat kialakítása ér-
dekében. Az interaktív tanács-
kozáson Egervári József fő-
szerkesztő örömteli hírt közölt. 
Mint az Olvasó is látja, a Kék 
Újság ismét két színes oldallal 
jelenik meg, hála egy új szpon-
zorunknak. Szó esett arról is, a 
hirdetésszervezők részére 20% 
jutalékot garantál a vezetőség 
és komoly díjakat felajánlva 

versenyt hirdet az előfi zetőket 
gyűjtő lapterjesztők között. 
Az ötletbörzén sok hasznos 
javaslat hangzott el a „Kék” 
internetes hírportáljának ki-
alakítása érdekében, amelynek 
egyik kiemelt célközönsége 
a 35 év alatti, többségében 
már „Netfüggő” korosztály 
lesz. A hirdetési fronton is 
nyitunk, lehetővé téve a név- 
és születésnapi köszöntőket, 
gyermekszületések és esküvők 
akár fényképes közzétételét, 
de mód lesz a halálesetek s 
temetések bejelentésére is.

Új sorozat indul, amely-
ben sorra vesszük lakóhe-
lyünk többszáz utcáját és terét. 
Azokról, vagy az ott élőkről 
fényképes írásokat teszünk 
közzé. Egyre erőteljesebben 
véleményformálókká kívánunk 
válni. Hírszolgáltatásainkban 
és írásainkban a középutas, 
pártoskodásmentes lapprofi lra 
törekszünk. Mi lehetőségeink-
hez mérten megpróbálunk va-
lamennyi korosztály számára 
színes, informatív, érdekes és 
pártoktól, mozgalmaktól füg-
getlen újságot szerkeszteni.

kd

Sült kolbász, fagylalt, rossz lift és a fogyasztóvédők
Az építőipart is érzékenyen 
érinti a gazdasági válság. A 
kereslet csökkenését a Tranzit 
Tüzépnél is tapasztalják. Dr. 
Szilák Iván ügyvezető igaz-
gató szerint ugyanakkor a két 
évtizedes múlttal rendelkező, 
több telephelyet üzemeltető 
cég akár a recesszió nyerte-
sei között is lehet. Építkezni, 
felújítani ugyanis mindig kell, 
ezért az építőanyagok iránti 
kereslet időnként csökkenhet 
ugyan, de teljesen nem szűnik 
meg, a szűkebb esztendőket 
pedig megfontolt üzletpoliti-
kával túl lehet élni. 

– Tavaly nyáron már lát-
hatóak voltak a válság első 
jelei, így gyorsan megkezd-
tük a felkészülést a kereslet 
várható csökkenésére. Úgy 
döntöttünk, hogy módosítjuk 
az üzletpolitikánkat, és fej-
lesztjük a szolgáltatásainkat, 
még inkább a vevők igényeit 
helyezve a középpontba – 
mondja dr. Szilák Iván, majd 
így folytatja: 

– Az üzletfilozófiánk az, 
hogy az egyszerű, hagyomá-
nyos eladás már nem elég. 
Aktív segítséget kell nyújtani 
a vásárlóinknak abban, hogy 
megtalálják, kiválasszák az 
igényeiknek funkcióban, stí-
lusban és árban leginkább 
megfelelő építőanyagokat, be-
rendezéseket és megoldásokat. 
A ceglédi mellett Egerben, 
Miskolcon és Mezőtúron lé-
vő telephelyeink kivitele  és 
kínálata egyaránt európai 
színvonalúnak minősül. Az 
elmúlt időszakban nagyon 
sok pénzt és energiát fektet-
tünk a munkatársaink szakmai 
továbbképzésébe, amelyben a 
vevőközpontúságra helyeztük 
a hangsúlyt. 

Az ügyvezető igazgató meg-
győződése, hogy a mostanihoz 
hasonló nehéz helyzetekben 
szövetségeseket kell találni, 
mindegyik fél számára előnyös 
együttműködést kialakítani az 
iparág más szereplőivel, és 
velük együtt erősíteni a szol-
gáltatói szemléletet. 

N e m c s a k  a z  é p í t ő -
anyag-gyártókra igaz ez, de 
a kereskedőkre is. 

Ezt a célt szolgálja a Huf-
Bau csoport, amely franchi-
se-rendszerben támogatja a 
hazai tulajdonú kereskedéseket 
abban, hogy fejlett, vevőköz-
pontú értékesítési rendszert 

működtessenek, és kedvező 
áron jussanak hozzá a különfé-
le termékekhez. A harminchat 
Huf-Bau kereskedés rend-
szeres szakmai találkozókon 
cseréli ki tapasztalatait, így 
segítve a tagokat a legjobb 
ötletek, eljárások átvételében 
és alkalmazásában. 

Minden bizonnyal a magas 
színvonalú szakmai mun-
kának is része van abban, 
hogy a recesszió ellenére a 
lakossági szegmensben ki-
fejezetten jó évet zár az idén 
a Tranzit Tüzép, ami részben 
ellensúlyozza a professzioná-
lis vevők oldalán mutatkozó 
forgalomcsökkenést. A cég 
november közepéig tartó ér-
tékesítési akciókkal köszöni 

meg hűséges ügyfeleinek a 
két évtizedes együttműködést, 
amelynek mottója: „Öröm ne-
künk, Haszon Önnek!” Ebben 
az időszakban a szokásosnál 
is kedvezőbb árakkal várják 
a vásárlókat, akik jelentős 
összeget takaríthatnak meg 
egy-egy nagyobb beszerzés 
során. 

Szeptembertől november 
közepéig Szakmai Napokat 

rendeznek, amelyek pontos 
időpontjáról időben értesítik 
ügyfeleiket. 

Ezeken vezető szakembe-
rek adnak majd tanácsokat a 
különféle építőanyagok ki-
választásához, felhasználásá-
hoz. A szakmai vevők, a profi  
kivitelezők számára szerve-
zik meg a közeljövőben a 
Tranzit Tüzép Akadémiát, 
amelyen áttekintik az ipar-
ág helyzetét, a lehetséges 
kitörési pontokat, a tovább-
lépés útjait. 

– A húszéves múltunk olyan 
alapot jelent, amelyre a jövő-
ben is bizalommal építhetnek 
a beszállítóink és a vevőink 
egyaránt – hangsúlyozza dr. 
Szilák Iván. 

– Ennyi idő alatt már bebi-
zonyítottuk, hogy nem szeren-
cselovagok vagyunk, hanem 
megbízható, korrekt partnerek, 
akikre lehet számítani, lehet 
építeni. 

Meggyőződésem, hogy 
megerősödve kerülünk ki a 
gazdasági válságból, és a piac 
fontos szereplői leszünk húsz 
év múlva is, a vevőink szol-
gálatában.

TRANZIT TÜZÉP
2700 Cegléd, Szolnoki út 61. 

Tel.: 06-53-311-612

Fax.: 06-53-500-973

E-mail.: infocegled@tranzit-tuzep.hu

www.tranzit-tuzep.hu

Nyitva-tartás: 

hétfőtől péntekig: 7.30–17.00

szombaton: 7.30–12.00  

Felállva tapsolt a publikum

A Ghymes Együttes nagy közönségsikerrel mutatta be az 
Álombálom című lemezét a művelődési házban.

Tranzit Tüzép ■

Húsz éve az építkezők szolgálatában

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÉVAD IS

A Patkós Irma Művészeti Iskola diákjai Jászkarajenőn 
mutatták be a Nyolc nő című darabot.

Fo
tó

: K
is

fa
lu

di

Fo
tó

: K
is

fa
lu

di

Színes, informatív és középutas lapot akarunk
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• Ingyenes szemvizsgálat
• Folyamatos keret és lencseakciók
• Divatos márkás és hagyományos keretek nagy választékban

RÉTYINÉ OPTIKARÉTYINÉ OPTIKA
C E G L É D ,  K O S S U T H  F .  2 0 - 2 2 .

Kérdezz-felelek!
A Kék Újság rovatában hétről hétre közszereplőket, ismert közéleti személyiségeket kérdez 
az érdeklődésre számot tartó ügyekről, jelenségekről, hírekről. Kérdéseinket a közzétett 
(bárki számára elérhető, különféle honlapokon megjelent) elektronikus címekre juttat-
juk el. Íme a válaszok:

– Ön szerint Cegléd miért 
nem nyújt be, s miért nem nyer 
több EU-s pályázatot?

– Ön szerint Cegléd vezetése 
megtett, megtesz-e mindent, 
hogy az Európai Uniós pályá-
zatokból minél több pénz foly-
jon be a város kasszájába?

– Ön szerint a ceglédi Ipari 
Park benépesítésére megtett-e 
mindent az épp aktuális város-
vezetés?

Kovács Gábor
önkormányzati kéviselő

1. Van a városnak gazdasági 
programja, abban lefektetett 
stratégiai célokkal, mint pél-
dául a közutak állapotának ja-
vítása, óvodák korszerűsítése, 
városközpont rehabilitáció, 
belső- és külső strand fejlesz-
tése, csatornázás. Ezekhez 
kell megkeresni a pályázati 
lehetőségeket. Tavaly nyer-
tünk a Petőfi utca, Kossuth 
tér, Kossuth Ferenc utcával, idén a Szolnoki 
úttal. Még az ősszel be tudjuk nyújtani a 
pályázatot a Budai úti Fürdő fejlesztésére, 
illetve a belső strand felújítására, befedésére. 
Az óvodapályázatunk valóban vesztes lett, de 
reálisan gondolkodva nem is lehetett másképp. 
Ebből a forrásból Cegléd már nyert támoga-
tást az Ugyeri Iskolára még 2005-ben, leg-
közelebb akkor lesz esélye, ha a térség többi 
települése is felzárkózott. Ez egy vállalható 
politikai döntés, csak nekünk most éppen 
kellemetlen. A csatornázás III. ütemének pá-
lyázata az első körben támogatást kapott az 
előkészítésre, decemberre be tudjuk nyújtani 
a második körös pályázatot. A városközpont 
rehabilitációs pályázatunkat elsőre kétes kö-
rülmények között utasították el, azóta se tudta 
az elbíráló tisztességesen megindokolni a 
döntést. Dühönghetnénk is ezen, de mi inkább 
benyújtjuk a pályázatot ismét. 

2. A 2006-os váltáskor gyakorlatilag sem-
milyen tervekkel nem rendelkezett a város, 
amivel pályázni lehetett volna, először ezeket 
kellett elkészíteni. Azután rendbe kellett szed-
ni a fi zetőképességünket, mert a pályázatokat 
nem csak megnyerni, de fi nanszírozni is tudni 
kell. Cegléd a Központi Régióban van, itt az 
elérhető támogatásintenzitás gyakran 30 – 50 
%, 50 – 70 százalék önerő mellett. Komoly 
gondot jelent a beruházások előfi nanszírozása, 
és az év elejétől bevezetett fordított ÁFA csak 
rontott a helyzeten. Szándékosan nem ceglédi 
példát mondok: egy önkormányzat a beruházá-
sa fi nanszírozására az első kifi zetésig 5 millió 
forintot tervezett be, most 25 milliónál tart, és 
mire az első állami pénzhez hozzájut, elérheti 
a 35 milliót is. Ilyen körülmények között nem 
mindegy, mire pályázunk, nem lehet „lőni 
mindenre, ami mozog”. A stratégiai céloknak 
megfelelő pályázatokra kell az energiáinkat 
felhasználni. Számba vettük milyen lehetősé-
geink vannak, és megterveztük, hogyan tudjuk 
biztosítani a pályázatok megnyerése után a 
megvalósításhoz szükséges forrásokat.

3. Hatalmas lehetőséget szalasztott el az 
előző vezetés 2000 és 2002 között, amikor 
utoljára komoly pénzeket fordított az állam 
vállalkozásfejlesztésre, azzal, hogy csak várta 
a befektetőket, ahelyett, hogy elébük ment 
volna. Azóta a vállalkozásfejlesztési pénzek 
csökkennek, ami van, az koncentráltan kerül 
felhasználásra. Sajnos ma Kecskemét köze-
lebb van Budapesthez, mint Cegléd. Nagyon 
kellene a 4-es út, de úgy tűnik, ismét nem lesz 
belőle semmi. A magyar gazdaság válságban 
van, a termelés visszaesik, ahelyett, hogy 
növekedne. Két megyeszékhely szorításában 
a városvezetés megteszi amit tehet, például 
folyamatos tárgyalásban van a Mercedes kecs-
keméti beruházásának vezetőivel, hogy minél 
több ceglédi vállalkozás bekapcsolódhasson 
a beszállítói programba, és ezzel fejlődésnek 
induljon.

A Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjai az 
Aradi Vértanúk kivégzésének 160-ik évfordulója alkalmából 
Aradon megkoszorúzták a mártírok emlékművét.  Kocsis I

Ingatlaneladások, kérdőjelekkel
Szeptember 29-én a Városháza udvarán tartott rendkívüli sajtó-
tájékoztatót Fehér István, az MSZP helyi szervezetének elnöke, 
önkormányzati képviselő, aki a következőket mondta:

„Az Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke-
ként és a Költségvetési Bizottság alelnökeként javasolni fogom, 
hogy rendkívüli ülésen tárgyaljuk meg a volt honvédségi lakta-
nya területén található ingatlanok értékesítését, 2007-2008-ban. 
Az önkormányzat annak idején ugyanis az államtól ingyenesen 
kapta meg a laktanyát. Azért is szükséges ezt a helyzetet tisz-
tázni, hogy kiderüljön, fennáll-e a feltűnő értékaránytalanság a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás között. Ez a probléma a Várvag 
kft. ingatlanértékesítési gyakorlata alapján merült fel. Emiatt 
szeretnénk a pénzügyi és a költségvetési bizottságban újból 
megvizsgálni a laktanyai ingatlanok sorsát.”  

Szöveg és fotó: Czinege

Közúti útlezárás
A MÁV FKG Kft. Jászkisér Szeged Régió Kiskunfélegyházi 
Főépítésvezetősége Cegléd város területén a Törteli út és a 
Cegléd–Szeged vasútvonal kereszteződésében nagygépes 
vágányszabályozást végez. Ezt a munkát vasúti vágányzárban 
végezzük, melyhez a közút részleges és teljes lezárására is 
szükség van. A tervezett forgalomtechnika szerint: 2009. októ-
ber 12-én 20.00 órától 24.00 óráig, 2009. október 13-án 03.00 
órától 17.00 óráig FÉLÚTZÁR,  2009. október 13-án 00.00 
órától 03.00 óráig TELJES ÚTZÁR LESZ.

A félútzárak idején a forgalom váltakozó irányban közúti és 
vasúti jelzőőrök biztosítása mellett történik.

A teljes útzár idején a közúti forgalom Cegléd–Abony–Törtel 
útirányon át bonyolódik.

Nagy Tamás
önkormányzati kéviselő

1. A kérdés első felére az 
Állami Számvevőszék leg-
utóbbi vizsgálata adja meg a 
tényszerű választ. Ebben az 
anyagban megállapították, 
hogy az önkormányzat nem 
határozta meg, és nem sza-
bályozta az önkormányzati 
szintű pályázat fi gyelés, ké-
szítés és koordinálás feladatait 
és felelőseit. Összességében 

megjegyezték, hogy az uniós források igény-
bevételével és felhasználásával kapcsolatban 
az önkormányzat felkészülése a vizsgált 
időszakban nem volt megfelelő. Amíg felké-
születlen a város, addig lecsúszik a pályázati 
lehetőségről, ha nem tudunk egy pályázatról, 
arra nem tudunk pályázni.

Az ÁSZ megállapítása egyben a kérdés 
második felére is választ ad, hogy miért nem 
nyerünk több pályázatot. Amíg nincsenek 
konkretizált feladatkörök a pályázatokkal 
kapcsolatban, addig Cegléd formailag nem 
megfelelő pályázatokat nyújtott be (pl.:nem 
csatolták a szükséges dokumentumokat). 
Emiatt Cegléd eddig csak 607 millió Ft Uniós 
támogatást nyert (2006-óta) pályázatokon, 
szemben Nagykőrös 1 210 milliós, vagy 
Újszilvás 1 850 milliós tételeivel. A környező 
települések tehát kétszer, háromszor hatéko-
nyabbak voltak az elmúlt években.

2. Nem. Sajnos nem tett meg mindent a 
városvezetés. Mint az előző válaszomban em-
lítettem, több formailag hibás pályázatot adott 
be a város, amik alapvető fi gyelmetlenségek 
következtében értékelhetetlenek voltak, hiszen 
nem feleltek meg a követelményeknek. Ezeket 
a hibákat városunk polgármestere már több 
fórumon is elismerte, azonban a kijavításukról 
mindeddig keveset tudunk.

Azt viszont láthatjuk, hogy számos olyan 
területtel nem is foglalkozik a vezetés, me-
lyekre jelentős támogatás nyerhető el (pl. 
energiatakarékosság, megújuló energiák 
hasznosítása), ráadásul hosszú távon pénzt 
is spórolhatnánk ezekkel.

3. Hazánkban ipari parkokat a 90-es évek óta 
lehet alapítani, Cegléden 2001-ben fejeződött 
be a kialakítása, így lekéstünk az igazán sike-
res időszakról. Az akkori tervek szerint ez lett 
volna a helyi gazdaság motorja, de a betelepülő 
cégek nem hozták a kezdeti elvárásokat. Ennek 
oka három dologban keresendő:

• a terület szétaprózottsága, ami miatt 
nagyobb cég nem tud területet vásárol-
ni – (Cegléden 15 hektáron 10 cég, míg 
Kecskeméten 12 hektáron 1 cég)

• a területet többen befektetési szándékkal 
vásárolták, nem építettek üzemet, 

• a nem megfelelő reklámtevékenység is gá-
tolja az ipari parkot a fejlődésben. Mert hiába 
költött a város 300 millió forintot a kialakítá-
sára, ha utána nem menedzselték megfelelően, 
és nem áldoztak a működtetésére.

De kereshettek volna új megoldásokat is. Az 
elmúlt években többször lett volna pályázati 
lehetőség, hogy a város inkubátorházat épít-
sen a helyi kezdő vállalkozások számára, ahol 
kedvező feltételekkel bérelhetnének irodákat, 
műhelyeket és szakmai segítséget kaphatnának 
a kezdeti nehézségeik leküzdéséhez.  Így ha 
tőkét nem is tudnánk a városba vonzani, se-
gíthetnénk a helyi vállalkozókat, hogy naggyá 
nőhessék ki magukat!

Hm…
Olvasom a tudósításokat, hallgatom a 
híreket. A helyi MSZP felébredt tetsz-
halott álmából? Vagy csak…

Ezen nem is gondolkodom tovább, 
olvasom a mondatokat az ominózus 
sajtótájékoztatóról, s csóválom a feje-
met. Hogy is van ez? Tessék mondani, 
eddig hol tetszettek lenni? Vagy most, 
választások közeledtével ennyire fon-
tos megpiszkálni a nyugvó avart, hátha 
„kincsre” lelünk alatta?...

A Törteli úti volt laktanya épület-
együttese nyilván hasznosítható lenne, 
ha másra nem is, mint értékesítésre. 
Fehér István úgy nyilatkozott, hogy 
„átláthatatlan az eddigi értékesítés 
is”. Nekem bizonyára, hiszen egyetlen 
szerződést sem láttam soha, hallani 
hallottam sok mindent, de ez nem új 
keletű dolog, hallani lehet, lehetett 
régen is mindenféléket. Az számomra 
viszont kissé furcsán hangzik egy ön-
kormányzati képviselő szájából, hogy: 
„átláthatatlan”! Azért furcsa ez, mert 
minden szerződésen több aláírásnak 
is kell szerepelnie, valamint az alku 
„tárgyának”, illetve a kifi zetendő ösz-
szegnek, s ha mindez megvan, akkor 
azonnal tudni lehet, ki mit adott el, s 
mennyiért.

Persze most messzemenő következ-
tetéseket vonhatnék le azzal kapcso-
latban, hogy miféle nyilvántartások 
lehetnek a hivatalban, ha ilyen jellegű 
értékesítéseket úgy minősíthet egy 
önkormányzati képviselő, ráadásul a 
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság elnöke, 
a Költségvetési Bizottság alelnöke, 
hogy „átláthatatlan”, de a következte-
téseket nem nekem kell levonni.

Mindig is furcsa anomáliák kísérték 
a közéletet az egész országban (s ennek 
még ma sincs vége), ez alól Cegléd 
sem kivétel. A ceglédi polgárok csak 
csöndes szemlélői voltak ezeknek az 
eseményeknek, de ritkán vagy egy-
általán nem az aktív részesei. Azt is 
mondhatnám, elszenvedői ezeknek 
az eseményeknek, hiszen az 1990 óta 
regnáló, különféle párttöbbségű önkor-
mányzatokról sok minden elmondható, 
de az legkevésbé, hogy Cegléd, s 
Cegléd város lakosai igazán komoly 
haszonélvezői lehettek intézkedéseik 
zömének. Csak példaként említem a 
Budai úti fürdőt, amelynek nagyrá-
vágyó (és nagyon rossz színvonalú) 
kivitelezésével és annak költségeivel 
még unokáink is küzdeni fognak. 
Persze, értem én, ha valaki ma meg 
akarná vizsgálni, hogy valójában mi 
is történt, nyilván azt mondaná, hogy 
„átláthatatlan”. Gyerekeinknek, uno-
káinknak nyilván még átláthatatlanabb 
lesz, amit találnak, de azt nem tudom 
megmondani, a jövőbeni sajtótájékoz-
tatótokon a jövőbeni képviselők mit 
is fognak mondani.

Tehát csak hallgatunk, fi gyelmesen 
olvassuk a híreket, s várjuk a válaszokat. 
Azt sem tudom megmondani, lesznek-e 
válaszok, vagy félév múlva (választá-
sok után) már arra sem emlékszünk, 
hogy valaha laktanyánk volt, nemhogy 
ki, mit, mennyiért is adott-vett ott. Én 
egyébként szeretem a sajtótájékoztató-
kat, olyan szépen felöltözik olyankor 
mindenki, villognak a vakuk, dolgoznak 
az operatőrök, élesre vannak állítva a 
mikrofonok… Valami történik. 

Berényi

KOSZORÚZÁS ARADON
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Dr. Kürti György igazgató 
úrral beszélgetünk a tanév-
kezdésről.

 – Hál’ istennek, a gimná-
ziumban zökkenőmentesen 
kezdődött a 2009-10-es tan-
év. Huszonegy osztályban 
682 tanuló kezdte meg ta-
nulmányait három képzési 
formában: nyolcosztályos, 
nyelvi előkészítős és négyosz-
tályos hagyományos képzésű 
osztályokban. Valamennyi 
tankönyv megérkezett és ki-
osztásra került, így a diákok 

nyugodtan hozzákezdhetnek 
a tanuláshoz.

A tantestületbe a nyugdíjba 
vonult kollégák helyett há-
rom új érkezett, hárman pedig 
GYES-ről jöttek vissza. Ezért 
volt szükségszerű egyes osz-

tályokban a tanárváltás, bár 
ennek a szülők nem túlzottan 
örültek –  mindig nehéz az 
újat megszokni – de hát ez az 
élet rendje.

Jó hír, elkészült a gimná-
zium kerítése, a vállalkozó 
a terveknek megfelelően, az 
ígért határidőre augusztus 
28-án adta át. Nagyon szép és 
nagyon jó lett! Hihetetlen erős 
vasbetonból öntötték az alapot, 
vasbeton a mag, a két oszlop 
közti födém is, úgy gondolom, 
ez igen tartós lesz.

Az elmúlt tanév végén tett 
érettségik kiválóan sikerültek, 
4,31 lett az átlag. Kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott a 13/c 
osztály, 4,74-es(!) átlagot 
produkált, és valamennyi ta-
nulóját felvették felsőfokú 

intézménybe. A felvételi arány 
85% a jelentkezők, 82% az 
érettségizettek arányában, ez 
rendkívül jónak mondható. Ez 
a szám még mindig változhat 
– reméljük, emelkedni fog –, 
mert több helyen pótfelvételit 
hirdettek.

A nyári szünidőben, augusz-
tus végén 20 tanuló látogatott 
el Németországba testvérme-
gyei kapcsolatok keretében. A 
gimnázium énekkara a múlt 
hétvégén nagy sikerrel szere-
pelt Belgiumban.

Megújult az iskolai hon-
lapunk, folynak a frissítések, 
pár héten belül hozzáférhető 
lesz az új információkkal.

 Tavaly év végén fejező-
dött be a pinceklub felújítása, 
amelyet a diákok igazából 
csak most laknak be. Több, 
mint 100 gyerek tett előreho-
zott érettségit, ezért számukra 
megszaporodott a lyukas órák 
száma. Ők a helyreállított 
klubban, kulturált helyen tud-
ják az időt eltölteni.

 – Milyen tervek vannak erre 
a tanévre?

 – A szülők szervezetének 
gyűlésén eldöntötték, febru-
árban szülői bált    rendeznek, 
amelynek bevételét a sport-
udvar felújítására fordítják. Jó 
dolog, hogy a szülők látják a 
testedzés fontos szerepét, és 
áldoznak a sportolás körülmé-
nyeinek javítására. A szalag-
avató évek óta novemberben 
kerül megrendezésre, így lesz 
ez az idén is. Természetesen 
tervezünk kiállításokat, be-
mutatókat és hangversenyeket, 
ahogy ezt már az elmúlt évek-
ben is tettük.

Dr. Elek Attiláné

Jó vagy rossz erről tudni? 
Kései, netán elkésett lépés ez? 
Változik ettől valami, vagy 
minden marad a régiben? 

Ezek a kérdések uralták a 
magyar média szinte minden 
percét. Szívtuk magunkba az 
adatokat: X.Y hány milliót 
keres, többet, mint az MNB 
elnöke! Az anyja! Másik X.Y. 
veszteséges cég vezetőjeként 
mekkora prémiumra jogosult! 
Nahát!

De mindenki a saját szemét-
dombján turkáljon, szól a mon-
dás. Nézzük meg, Cegléden mi 
a helyzet. „Természetesen” a 
társaságok internetes oldalai 
nem címlapon hozzák az ada-
tokat, de némi keresgéléssel 
azért megtalálható, kivéve a 
Mobilpark Kht. weboldalát, 
ahol még az az ember van 
ügyvezetőként feltüntetve, aki 
már nem ügyvezető ott.

Mindazonáltal (véleményem 
szerint) a szerződések tisz-
tességesek, a díjazások nem 
kirívóak, a honoráriumok nem 

szöktek a csillagos égbe. Csak 
egy. Pontosabban kettő, illetve 
a kettő az egy, mert egy sze-
mélyről szól.

Miről és mekkora javadal-
mazásról is szólnak ezek a 
Megbízási Szerződések?  

Az ÖKOVÍZ Kft. ügyve-
zetői tisztsége az első, me-
lyet a megbízott havi brut-
tó 850 000.-Ft-ért vállalt el, 
a második pedig a Ceglédi 
Termálfürdő Kft. Vezetése 
havi bruttó 550 000.-Ft-ért. 
Természetesen mobiltelefon, 
SIM kártya és egy felső közép-
kategóriás személygépkocsi is 
jár mellé. 

Mindkét esetben célfelada-
tot tűz ki önkormányzatunk 
a vezető részére, melyekért 
megilleti a bruttó éves meg-
bízási díj 120%-a. 

Megbízottat évente egy 
alkalommal az éves bónusz 
50%-ának megfelelő jutalom 
illeti meg. 

Átfutva a számsort, gyanú 
ébredhet bennünk: mennyi 

ez összesen? Megkímélem 
Önöket a számolástól: bruttó 
47 040 000, azaz negyvenhét-
millió-negyvenezer a pénzbeli 
javadalmazása az ügyvezető 
úrnak. 

Ha minden bejön.
Tizenegymillióval több, 

mint, az összes ceglédi ön-
kormányzati iskola és óvoda 
vezetőjének fi zetése együtte-
sen. Harminckilencmillióval 
több, mint a kórház vezetőjé-
nek, negyvenmillióval pedig, 
mint a tűzoltóság parancsno-
kának juttatása.

Nem semmi, ceglédiesen 
szólva. 

Tulajdonképpen nem is 
csoda, hogy eddig városunk 
vezetése hallgatott erről a ja-
vadalmazásról, hiszen simán 
(duplájával) veri a polgár-
mester és a két alpolgármester 
fi zetését, együttesen is.

Nyilvánvalóan annyira el-
túlzott ez a bérezés, hogy csak 
nevethetünk: ebben az életben 
mi nem lehetünk olyan szeren-
csések, hogy egy fenekünkkel 
két ilyen kiváló lovat meg-
ülhessünk. 

Persze a poén a végén a 
legjobb, mint az ominózus 
szerződéseknél, ha jól értelme-
zem: 2009. január 5-én bízták 
meg a „szerencsést” a tavalyi 
munka elvégzésével is.

Nagypeti

S z e p t e m b e r  2 9 - é n  a 
Kaszinóban szép számú 
érdeklődő gyűlt össze ar-
ra a felhívásra, hogy meg-
alakul a Megváltozott 
M u n k a k é p e s s é g ű e k 
Egyesülete. 

– Mi adta az ötletet egy ilyen 
egyesület létrehozáshoz? – 
kérdeztem a szervezőt, Sipos 
Gyulát. 

– 1994 óta vagyok leszá-
zalékolva, és öt éve dolgo-
zom különböző rehabilitá-
ciós munkahelyeken. Az ott 
szerzett, sokszor kellemetlen  
tapasztalataim késztettek arra, 
hogy életre hívjak egy olyan 
egyesületet, amelyben első-
sorban megváltozott munka-
képességűek vennének részt. 
Számítok mindazok jelent-
kezésére, akik  szeretnének 
munkát vállalni, és jelenleg 
rokkantnyugdíjasok, vagy 
valamilyen járadékban része-
sülnek, esetleg még azt sem 
kapnak. 

– Milyen munkát lehet aján-
lani a leendő egyesületi ta-
goknak? 

– Gondolkodunk a táv-
munkában is, ami Nyugat-
Európában nagyon elterjedt,  
de nálunk még gyerekcipőben 
jár. Az egyik irányunk a humán 
szolgáltatás lenne. Olyan te-
vékenységeket szeretnénk vé-
gezni, amelyek nem igényel-
nek nagy anyagi ráfordítást. 
Például az idősek gondozása, 
segítés nekik a bevásárlásban, 
a házi munkában vagy az óvo-
dás korúak felügyelete, az 
iskolás korúak korrepetálása a 

saját otthonukban. A megvál-
tozott munkaképességű ápoló-
nők, pedagógusok kiválóan 
alkalmasak ilyen munkákra. 
Vállalnánk továbbá kertek, 
parkok, temetők gondozását. 
De  a terveink között szere-
pel termelő tevékenység is. 
A város tulajdonában szép 
számmal vannak jelenleg 
hasznosítatlan földterületek, 
amelyeken  lehetne például 
gyógynövényeket, zöldsége-
ket, virágot termeszteni. A 

város üzemeltetésében lévő 
konyháknak innen lehetne biz-
tosítani az alapanyagokat. 

– A város részéről milyen 
támogatásra számít?

– Már tárgyaltam erről Tótin 
Lóránt alpolgármesterrel, dr. 
Ferenczi Norberttel, a Ceglédi 
Többcélú Kistérségi Társulás 
Munkaszervezetének vezető-
jével, és a a Várvag Kft. ve-
zetőjével, Petrényi Mihállyal. 
Mindhárman pozitívan álltak 
hozzá, és pénzt ugyan egyikük 
sem tud adni ehhez, de  min-
den egyéb segítséget megígér-

tek, például értesítenek minket 
az általunk igénybe vehető 
pályázati lehetőségekről.

– Ha sikerül mindezt meg-
valósítani, elegendő lesz ehhez 
az egyesületi forma, nem lenne 
célszerűbb valamilyen gazda-
sági társaságot alapítani?

– A célom nem az, hogy 
nyereségérdekeltségű vállal-
kozást hozzak létre, hanem 
alapvetően a sorstársaimnak 
szeretnék segíteni. De az egye-
sület is lehet munkáltató, és a 

pénzmozgásokat is ugyanúgy 
kell könyvelni, mint egy vál-
lalkozásnál.

– Hol érhető el az egye-
sület?

– Mire hivatalosan is meg-
alakulunk, addigra talán tu-
dunk egy irodahelyiséget is 
szerezni, addig az érdeklődők 
a következő telefonszámon 
és e-mail címen jelentkez-
hetnek:

Mobil: 06/70 226-05-17
E-mail: 

sipos.gyula@freemail.hu
Szöveg és fotó: Czinege

MEGHÍVÓ
A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium igazgató-
sága szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
Pest Megye fennállásának 1000. évfordulója al-
kalmából rendezett Győztesek Hangversenyére 
2009. október 10-én (szombaton) 16 órakor a 
ceglédi Református Nagytemplomba (Cegléd, 
Szabadság tér 1.) Köszöntőt mond: Hánka 
Levente nagytiszteletű úr. A hangversenyt 
megnyitja: Földi László polgármester úr. 
Megemlékező: Daróci Bárdos Tamás zene-
szerző. Konferál: Szatmári Gábor.

Műsor: 
1. A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium 

Leánykara
Mendelssohn: II. Motetta • Tóth Péter: Magas 

hegyről foly le a víz • Karai József: A madarak 
éneke • Orbán György: Pange lingua • Bárdos 
Lajos: Menyecske • Magyar népdalcsokor

Zongorán, orgonán közreműködik: Fazekas 
Zsuzsanna. Vezényel: Soltészné Lédeczi Judit

2. Magyar Rádió Gyermekkara
• Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő • 

Kodály Zoltán: Egyetem, begyetem • Kodály 
Zoltán: Zöld erdőben • Kodály Zoltán: Gergely  
- járás • Bárdos Lajos: Jubilate • Bárdos Lajos: 
Édesanyámhoz • Bartók Béla: Tavasz • Bartók 
Béla: Ne hagyj itt • Bartók Béla: Jószágigéző 
• Ligeti György: Négy lakodalmi tánc

Vezényel: Thész Gábor, Nemes László 
Norbert

3. Ifjú Zenebarátok Kórusa
• Händel: Zadok the Pries • Bárdos Lajos: 

Popule meus • Bárdos Lajos: Kölcsey Ferenc: 
A Földhez • Kodály Zoltán: Balassi Bálint: 
Szép könyörgés

Orgonán közreműködik: Krasznai Gáspár
Vezényel: Ugrin Gábor
A hangversenyt támogatja: Cegléd-

Nagytemplomi Egyházközsége, a Református 
Iskola igazgatósága, a Kossuth Lajos 
Gimnázium Leánykara Alapítvány, Ujházy 
György vállalkozó

Előfi zetŐ!
A szívélyes meghívást elfo-
gadva Krizsán Ervin a Ceglédi 
Panoráma lapigazgatója részt 
vett a Ceglédi Kék Újság ok-
tóberi szerkesztőségi ülésén. 
Az együttműködésre hívó 
kedves gesztust viszonozva, 
a Panoráma első embere egy 
évre előfi zetett a Kékre. 

Szöveg és kép: kd

Egyesületet alakítanak a megváltozott munkaképességűekTanévkezdő gondolatok a gimnáziumban

Demagógia (részemről)
A Magyar Köztársaság Kormánya kiadta a 175/2009. 
(VIII.29.) Rendeletet, amely a köztulajdonban álló gazda-
sági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szól, 
és rendelkezik a Rendeletben előírtakat folyó év szeptem-
ber 15-én éjfélig megjelentetni azt az adott társaság hon-
lapján. Magyarán: mennyit keresnek az önkormányzati 
cégek vezetői.
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APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN

Fer-Ingatlan Iroda
Az Ön személyes 
ingatlanszakértője 

2700. Cegléd, Pesti út 25.
Honlap: www.feringatlan.hu
Munkanapokon személyesen 

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

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

ÉRTÉKBECSLÉS
ELADÁS-VÉTEL  + HITEL 
SZERZŐDÉSKÖTÉS 
INGYENES CÍMKIADÁS  
INGYENES REGISZTRÁCIÓ 

Eladó egy kertes, 3 és fél szobás, 
összkomfortos családi ház. Cím: 
Cegléd, Szüret u. 31. Ára: 10 
millió forint. Érdeklődni: 06/ 20 
978-03-63.

A városközpontjában 75 nm-es 
családi ház jelenleg irodaként mű-
ködik orvosi rendelőnek is alkalmas 
110 négyzetméteres telken + kis 
üzlethelységgel eladó. Érdeklődni: 
06-20-9-42-42-38 vagy 310-014-
es telefonszámon. 

Áron alul eladó egy 3 és fél szo-
bás ker tes családi ház. Cegléd, 
Szüret u. 31.Érdeklődni: 06/20 
978-03-63.

Cegléden, a Kőrösi úton 140 nm-
es üzlethelyiség kedvező áron 
kiadó. Igény szerint a helyiség 
megosztása, egyedi kialakítása 
megoldható. Víz, gáz, telefon, 

internet van. Érdeklődni lehet 8 és 
17 óra között a 06-20 916-54-76-
os telefonszámon.

Kiadó 3 szobás családi ház a 
ker tvárosban. Érdeklődni este 
5-7-ig. Telefon: 70/394-99-79 vagy 
70/363-07-16. 

Eladó tanya Cegléden a Tör teli 
úton a magyar laktanya után. 
Felújításra szoruló, villany, víz van. 
Irányár: 4.500.000 Ft.  Telefon-
szám: 53/707-289 vagy 06-20-
397-47-28.

VEGYES

Utánfutó kölcsönözhető Cegléd, 
Kökény u. 28. Telefon: 06-20/3585-
242. 1500 Ft + Áfa / nap. 

Két felnőtt, egy fi ú gyermek Ceglé-
den 1-2 szobás részben bútorozott 
kiadó lakást keres, ker tes ház 
előny! Telefon: 06-30-878-9743, 
06-20-619-4077.

Középkorú hölgy közgazdasági vég-
zettséggel, alapfokú számítógépes 
ismerettel számviteli vagy pénzügyi 
munkakörbe elhelyezkedne. Tele-
fonszám: 06-20-936-50-39. 

Társközvetítés minden korosz-
tálynak! Ön is megtalálja társát 
irodánkban nagy ügyfélkörrel, 
több év tapasztalatával. Társ-
közvetítő iroda: 06-56-378-391 
illetve a 06-30-661-31-67-es 
telefonszámon.

3 hónapos, okos, játékos jack 
russel kiskutyák eladók. Telefon: 
06/30 255-26-47.

Ilyenkor, október elején már 
megfárad a természet. A szél-
fútta ágak adják neszt a zajta-
lan napokon. A madarak zöme 
elment, a vadak elhúzódtak. 

Pihenni akarnak a fák és bok-
rok, a füvek is ágyat vetnek 
az anyaföldön és a hirtelen 
természetű virágok már halni 
készülnek, illetve be is kö-

vetkezett az elszáradásuk. 
A fákon a levél színt vált, 
ami magától értetődő, de a 
gond az a társadalomban van, 
ugyanis az emberek gyakran 
megteszik. Mintha a környe-
zetkárodástól meggyengült 
szálkázatú fák utánoznák az 
embereket. Olyan személyekre 
gondolok, akik elveszítik vagy 
eldobják tartásukat látszólagos 
és átmeneti előnyök, címek 
érdekében. Pedig az egész-
séges fák nevelnek, oktatnak, 
hogyan kellene szilárdnak, 
állhatatosnak lenni, és hogyan 
lehetséges a goromba időt, 
időjárást is átvészelni – komp-
romisszumok nélkül.

Ha igaza van az ókori em-
bereknek, akkor a fáknak, 
bokroknak és lágyszárú nö-
vényeknek – l e l k e  is van. 
A fehér nyárfákat ugyan az 
élet megtáncoltatja, alsó ágai 
elszáradtak, de kimagaslanak 
a tájból. Messzire tekintenek, 
belátják a horizont alját, mert 
messzire, de nem előrelátók.

ESDÉ

Mindezt a ceglédi előadásán 
mesélte, amelyet a rövide-
sen induló agykontroll tan-
folyamról tartott, az igen nagy 
számban összegyűlt érdeklő-
dőknek.   

– Szeretnék engedélyt kér-
ni önöktől, hogy tegezhes-
selek benneteket! – mondta 
bevezetésül, mivel az agy-
kontrollosok nagy családjá-
ban teljesen természetes a 
tegeződés. Aztán számokat 
ír egy táblára, 1-től 20ig, és a 
közönségből véletlenszerűen 
kiválasztottaktól kér egy-egy 
tárgyat megnevezni, amelye-

ket a számokhoz párosít. Az 
1-hez a papucs, a 9-hez a dió, 
a 20-hoz a sorompó társul. 
Hátat fordít a táblának, majd 
az újból véletlenszerűen kivá-
lasztott személyek mondanak 
egy számot, ő meg sorolja a 
hozzá társított dolgot. Utána 
lejátszik egy rádióriportot, 
amely egy születésétől fog-
va siket nővel készült, aki az 
agykontroll hatására „tanult 
meg” hallani és beszélni. Ezek 
persze nem csodák, csak de-
monstrációs eszközök, mert az 
agykontroll nem ígér csodákat, 
hiszen ez nem vallás, és nem 
ideológia. 

Dr. Kígyós Éva szerint ma 
a kvantumfi zika tárgyalja azo-
kat a törvényeket, amelyek 
segítenek megérteni az em-

beri tudat működését, olyan 
jelenségeket, mint a gondola-
tok hatása, a képi elképzelés 
segítő ereje és az intuíciók, 
a megérzések jelentősége az 
emberi életben. Ezek nem 
túlvilági jelenségek, ez az em-
ber alapvető képessége, csak 
eddig nem nagyon használta. 
Az agykontroll segítségével 
mindenki lehetőséget kaphat 
arra, hogy javítson a mentá-
lis és egészségi problémáin a 
saját, belső gyógyító energiái 
aktivizálásával, és ezáltal ja-
vuljon az életminősége. 

A meditációnak számta-
lan válfaja létezik: buddhista, 
jóga, transzcendentális, stb. 
meditáció, ezeknek a végső 
célja a nirvánába jutás, a meg-
világosodás. Az agykontroll 
nem ilyen céllal használja a 
relaxálást, hanem olyan el-
lazulási technikát tanítanak, 
amit a négy tanfolyami napon 
kortól, iskolai végzettségtől 
függetlenül mindenki képes 
megtanulni. Célja pedig az, 
hogy az emberi elme lehe-
tőségeinek nagyobb részét 
lehessen használni. Relaxációs 
állapotban keletkeznek az 

agyban az úgynevezett alfa 
hullámok, amelyek frekvenci-
ája másodpercenként 7 és 14 
között van. Ilyenkor érjük el 
az  úgynevezett alfaállapotot, 
vagy ahogyan a köznyelvben 
nevezik: lemegyünk alfába. 

A két hétvégén, négy napon 
keresztül tartó tartó tanfolyam 
résztvevőinek a relaxációs 
módszer mellett egy eszköz-
tárat is adnak a gyakorlati 
problémák megoldására: mit 
tegyünk, ha fáj  a fejünk, ha 
nem tudunk este elaludni, 
ha nehezen megy reggel az 
ébredés, hogyan csillapíthat-
juk az egyéb fájdalmainkat 
vagy javíthatjuk a tanulási 
képességeinket, és a rövid távú 
memóriánkat. Bárki megta-
nulhatja, miként lehet relaxált 
állapotban az agyműködését 
arra felhasználni, hogy jobb 
döntéseket hozzon, megoldja 
problémás helyzetét, elérje 
kitűzött céljait. 

Dr. Kígyós Éva egy mon-
datban így összegzi az agy-
kontroll lényegét: az agykont-
roll egy tudományos alapokra 
támaszkodó elmefejlesztő, 
stresszkezelő módszer, amit 
bárki élete jobbítására tud 
használni. 

Czinege

Végre valóra vált az egyik 
legnagyobb álmom, hogy ott 
legyek a Forma 1 csodálatos 
világában!

Idén is, mint minden évben 
huszonöt gimnazista diák ka-
pott lehetőséget, hogy egy 
csodálatos hetet töltsön a fóti 
gyermekközpontban a Török 
János iskolával együtt. Persze 
az egész nem csak arról szólt, 
hogy nyaraltunk a gyermek-
központban, a fő feladat sze-
métszedés volt a Hungaroring 
területén.

A rutinosabb törökösök már 
július 22-én birtokba vehet-
ték a szállást, és a munkába 
is belekóstolhattak székmosás 
formájában. Mi, a gimisek és 
az újonc törökösök rá egy nap-
ra, csütörtökön csatlakoztunk a 
csapathoz. Miután megtörtént a 
szobák kiosztása, először meg-
lepődve fogadtuk, hogy a gi-
mis lányok egyetlen szobába, 
ráadásul egy balett teremben 
vannak elszállásolva tizenhatan. 
De ahogy kezdtük megismerni 
egymást, rájöttünk, szerencsé-
sek vagyunk, hogy együtt lak-
hatunk, még ha zsúfoltan is, 
matracokon aludva.

Első napunk nekünk is szék-
mosással indult, majd délután 
több ezer emberrel együtt meg-
nézhettük a száguldó cirkusz 
autóit és versenyzőit. Sőt, este 
mi takarítottunk ki a boksz-
utca-látogatás után, szóval 
közelről is megnézhettük az 
autókat, és még egy Red Bull 
kerékcserét is láthattunk!

A következő három napban 
mindennap végig kint vol-

tunk, csak délben mentünk 
vissza ebédelni a szállásra. 
Csodálatos élmény volt élőben 
megnézi a szabadedzéseket, 
az időmérőt és a versenyt! 
És mindezt ingyen! Persze 
dolgoznunk is kellett érte, 
így mire visszaértünk a szál-
lásunkra eléggé elfáradtunk. 
Vasárnap délután, hétfő és 
kedd délelőtt fáradtunk el a 
legjobban. Ekkor két csoport-
ra osztottak minket. Az egyik 
csoport a domboldalt takarí-
totta, a másik csoport a lelátók 
alatt „mászott”.

Visszagondolva azonban, 
mindenki nevében mondha-
tom, bár dolgozni kellett, a 
társaság és a programok fe-
ledtették velünk ezt. Hétfő 
délután moziban voltunk, kedd 
délután lehetett választani 
állatkert és aquapark látogatás 
között, szerdán gokartozásra 
volt lehetőségünk, majd az 
egész tábort egy hatalmas 
záró bulival fejezhettük be! 
Felejthetetlen hét volt!

Jutalomként pedig szeptem-
ber 25-én, Visegrádon utaz-
hattunk a Forma 1 táborban 
végzett munkánkért.  Először 
a visegrádi várat tekintettük 
meg, majd boboztunk, végül 
pedig egy órás sétahajókázá-
son vehettünk részt. 

A programok közül egy-
értelműen a bobozás sikerült 
a legjobban. Sokan először 
boboztunk, köztük én is, de 
nyugodtan mondhatom, hogy 
nagyon sokszor fogok még.

Mindenkinek ajánlom, hogy 
legalább egyszer próbálja ki! 
Az egész nap remek hangulat-
ban telt, jó volt végre megint 
együtt lenni, jókat nevetgél-
tünk és beszélgettünk.

Remélem jövőre is ott lehe-
tünk a táborban és a jutalom-
kiránduláson! 

Köszönöm szépen minden 
táboros nevében a lehetőséget, 
s Tábori tanár úr munkáját 
külön is!

Mészáros Alexandra
12/B

Meghívó
Az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intéz-
mény Alapítványa va-
lamint  Cegléd Város 
Önkormányzata hang-
versenyt rendez a Zene 
Világnapja alkalmából 
a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében 2009. októ-
ber 2-án pénteken délután 
fél hatkor. A hangverseny 
szólistája Tokos Zoltán 
gitárművész, a Debreceni 
Zeneművészeti Főiskola 
docense. A belépés díj-
talan. 

Szeretettel várunk min-
den érdeklődőt!

P. Szabó Zoltánné
igazgató

Agykontrollal egy jobb életminőségért
Dr. Kígyós Éva agykontroll oktató sokáig pszichológusként 
dolgozott, de eredeti szakmája gyakorlása közben mindig 
volt valami hiányérzete. Ez abból adódott, hogy amikor 
az emberek elmentek hozzá, letették elé a problémájukat, 
mint egy csomagot, és azt várták tőle, oldja meg azt he-
lyettük. 1989-ben megjelent Magyarországon Jose Silva: 
Agykontroll című könyve, és amikor azt elolvasta, egyből 
arra gondolt: Na, ez hiányzott! Egy olyan módszer, ami 
segít az embereknek abban, miként tudják megoldani sa-
ját problémáikat. 

Forma 1 tábor 2009

Egy kép – két szerző
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Fűrészelt akác:  ...........................22002200 Ft/q 

Aprított akác  ...............................26002600 Ft/q

Vékony akác ................................20002000 Ft/q 

Fűrészelt tölgyfa  .........................19001900 Ft/q 

Aprított tölgyfa  ............................24002400 Ft/q

Fűrészelt vegyes  ........................18001800 Ft/q 

Lengyel kazánszén  ....................56505650 Ft/q 

Cseh diószén  .............................42004200 Ft/q 

DOBOS-TÜZÉP
CEGLÉD, MOZDONY U. 1. 

Telefon: 311-622

AKCIÓ!!!AKCIÓ!!!

Vannak ugye a borlovagok, 
akik valamely borrend tagjai, 
és a ceremóniák alkalmával 
színes, díszes palástot öltenek 
magukra, nyakukban vastag, 
aranynak tűnő láncon súlyos 
medalion lóg, kezükben a fő-
papi pásztorbothoz hasonló 
alkalmatosság. Aztán vannak 
a borfiúk, akik a régi szép 
időkben, Krúdy és Kosztolányi 
korában, a jóféle házi étkeket 
kínáló vendéglőkben meg az 
elegáns éttermekben az italo-
kat szolgálták fel. Továbbá van 
még a sommelier, magyarán 
borpohárnok, ő lényegében 
diplomás borfiú – bár ma-
napság már nők is betöltik 
ezt a szerepkört –, aki az ét-
termekben a borok, a párlatok, 
a szivarok beszerzésével és a 
vendégeknek való prezentá-
lásával foglalkozik. Farkas 
Zsuzsanna egyik kategóriába 
sem sorolható, így nevezzük 
őt borladynek. 

Gyerekkorában a bort még 
nem, de a virágokat azt nagyon 
szerette. „A nagymamámnak 
nagyon szép tulipános kertje 
volt. Amikor egyszer a nagy-
papám felköszöntött a névna-
pomon, és nem hozott nekem 
virágot, csak ajándékot, azt 
kérdeztem tőle: Papa, hol az 
ajándékom?”

A virágokhoz később sem 
lett hűtlen. Amikor rendre 
elvégezte Cegléden az isko-
láit, érettségi után eleinte a 
saját családi kertészetükben 
dolgozott. Az európai uniós 

csatlakozásunk közeledtével 
már lehetett tudni, hogy sok 
pénz jön az országba, de min-
den uniós pályázathoz igazolni 
kell majd a  szakképzettséget. 
Ezért iratkozott be a kecs-
keméti Kertészeti Főiskola 
dísznövénykertész szakára. 
„Szerettem a főiskolát, remek 
társaság alakult ki, ami nem 
jellemző a levelező tagoza-

tokon. A borászok mindig 
borkóstolókat szerveztek, és 
nagyon szépen beszéltek a bo-
rokról. Ott kezdődött a borok 
iránti szerelmem. Persze gye-
rekként gyakran megfordultam 
a nagyapám Csengeriben lévő 
szőlőjében, de a borokról sem-
mit nem tudtam. Évekig jártam 
örömszüretre Szekszárdra a 
főiskolai csoporttársamhoz, 
Sebestyén Csabához, aki ma 
már országos hírű borász. Az 
’örömszüret’, a szüret utolsó 
napja. Ilyenkor meghívják a 

barátokat, akiknek azt a szőlő-
területet hagyják meg, amiben 
a legkisebb kárt tudnak okozni. 
Nagyon fi nom kakaspörkölt 
készül, és igazából az együttlét 
öröme számít. Kecskeméten 
sok színvonalas borszaküz-
letet láttam, és elhatároztam, 
hogy én is nyitok egy ilyet 
Cegléden.”

Az elhatározást tett követte. 
2007. júniusában államvizsgá-
zott, és ugyanabban az évben, 

december 11-én megnyitotta a 
borszaküzletét. A polcok, ame-
lyeken a borok sorakoznak, 
egy óriási hordó dongáiból 
készültek, a többi bútor meg 
igazi régiség. Eleinte csak bort 
és pálinkát forgalmazott, majd 
a kínálatot kibővítette különle-
ges termékekkel. A kézi készí-
tésű szivarok, a borral töltött 
pralinék, a minőségi szálas 
teák, a világ minden tájáról 
származó friss pörkölésű ká-
vék, a 88%-os kakaótartalmú, 
balzsamecetes ízesítésű cso-
koládé, a tárkonyos ananász-
lekvár, a narancsos mustár 
vagy a rózsaszirup azokat is 
ide csábítja, akik egyébként 
be nem tennék a lábukat egy 
borszaküzletbe.  

Érezte, hogy a dísznövény-
kertész diploma talán kevés 
ehhez, ezért újból tanulás-
ra adta a fejét. Elvégezte a 
Borkollégium alap- és kö-
zépfokú tanfolyamait, és az 
oklevele szerint ez már bor-
tanácsadói képesítést jelent. 
A Borkollégium egyébként 
a londoni székhelyű nemzet-

közi oktatási hálózat, a Wine 
and Spirit Education Trust 
hazai intézménye. Ők képzik a 
„master of wine”-okat, a nem-
zetközi borszakértőket is.

Mára Farkas Zsuzsannának 
sikerült kialakítania egy bor-
kedvelő, borértő, és az egyéb 
kulináris örömökre is fogékony 
törzsvásárlói réteget. Ebben 
nem kis szerepe volt azoknak 
a borkóstolóknak, amelyeket 
rendszeresen szervez az üzle-
tében. Ezeken mindig egy-egy 
borász személyesen ismerteti 
a saját termékeit.   

Büszkén mutatja a minőségi 
választékot. Az eredeti fran-
cia pezsgők mellett a fi atal, 
feltörekvő magyar borászok 
termékei, és a nagy nevek egy-
aránt megtalálhatók itt, mint 
például Tokaj koronázatlan 
királyának, Szepsy Istvánnak 
a borai, vagy az egri borvidék 
egyik kiemelkedő személyi-
ségeként számon  tartott, bo-
rászatból doktorált Lőrincz 
György izgalmas nedűi.

Megvan az üzlet, megvan 
a szakmai háttér, a visszatérő 
vevők, de nem lehet pihen-
ni a babérokon. Idén nyáron  
Ausztriában járt tanulmány-
úton, az ottani borszaküzle-
teket látogatta. 

„Nagyon élvezem ezt a kis 
boltot, szeretek a vásárlókkal 
kommunikálni. A képzeletem 
mindig szárnyal, azon töröm 
a fejem, mit lehetne még bő-
víteni az árukínálaton. Persze 
meg kell találni a középutat a 
vágyak és a realitás között. 
Ma már elfogadott, hogy egy 
nő áll a borszaküzletben a pult 
mögött.  Fő célom a kulturált 
borfogyasztás elterjesztése.”

Mi más célja is lehetne egy 
igazi borladynek? Akitől még 
megkérdezem, milyen bort is 
kedvel igazán. „A száraz bo-
rokat szeretem. Sokáig csak 
vörös bort ittam, meg rozét, 
most a fehér boros korszako-
mat élem. Most kezdem érteni 
a kadarkát, a pinot noir-ral 
még hadilábon állok, azt állí-
tólag érettebb életkorban lehet 
igazán megérteni.”

Szöveg és fotó: Czinege

A Rolls Royce legenda
Charles Stewart Rolls nemesi családból származott, egyete-
men mérnöki tanulmányokat folytatott, szeretett autó verse-
nyezni. 

Nála tíz évvel idősebb Henry Royce kétkezi munkával ke-
reste a kenyerét. Első üzleti sikerét elektromosan mozgatott 
emelőkkel érte el, ami az 1890-es években forradalmi újdonság 
volt. Saját francia gyártmányú autóját próbálta feljavítani, de 
hamar rájött, jobb, ha saját kocsit készít. 

Az első Royce automobil 1904. április 1-jén jelent meg 
Manchester utcáin. A korabeli autókhoz viszonyítva különösen 
csendes volt, mert Royce nagy gondot fordított az alkatrészek 
illesztésének pontosságára.

Rolls éppen brit autót keresett, amit bemutatótermében szán-
dékozott árusítani. Figyelmébe ajánlották és nagy nehezen 
meggyőzték, nézze meg Royce kocsiját. A találkozás olyan jól 
sikerült, hogy kijelentette, hajlandó bármennyit átvenni, ha 4 
és 6 hengeres motorral készítik, és az ő nevét is feltüntetik az 
autó emblémáján. 

Rolls lelkesen reklámozta az új márkát, és több autóversenyre 
benevezte. Royce inkább szolid luxusautókat akart gyártani, 
ezért Rolls visszavonult a cégvezetéstől, repülésnek hódolt, 
halálos légi balesetet szenvedett.

Royce rákos lett, az orvosai néhány hónapot jósoltak neki, 
de még 22 éven keresztül segítette a cég munkáját.

R-R márka ismertsége leginkább Claude Johnsonnak köszön-
hető, aki 1906-ban az alvázra ezüst színű túrakocsi felépítményt 
rendelt. Ez volt az Ezüst Szellem (Silver Ghost), aminek egy 
újságíró „A föld legjobb autója” címet adta, ami évtizedekig 
a cég jelmondata volt. 

Ekkoriban született a hatalmas hűtőrács, dupla R betű. 1911 
óta Charles Sykes női szoboralkotása is díszíti a motorháztetőt, 
amely minden kocsin egy kicsit más-más, vagyis egyedi. 

1965-ben jelent meg az első önhordó karosszériájú Rolls 
Royce a Silver Shadow, aminek légrugózása, független kerék-
felfüggesztése, hat tárcsaféke és szervokormánya volt. Ezt a 
típust 25 éven keresztül, szinte változtatás nélkül gyártották.

2003 óta a XXI. század Rolls Royce típusa a Phantom.
Kocsis István 

SZÉNÁS PÁL ÖSZTÖNDÍJ
A Kossuth Gimnáziumért Alapítvány ösztöndíjat hirdet olyan, 
a Kossuth Gimnáziumban érettségizett, egyetem nappali ta-
gozatán első diploma megszerzése érdekében tanuló, szegény 
sorsú diáknak, aki legalább egy évet már elvégzett jelenlegi 
felsőfokú intézményében.

Ösztöndíjat évente 1, maximum 2 fő kaphat.
A pályázathoz az elvégzett évről a leckekönyv fénymásola-

ta, valamint a következő félévről az iskolalátogatási igazolás 
kell.

Ösztöndíj csak egy évre adható, utána újra lehet pályázni.
Az ösztöndíj beadásának határideje: 2009. november 27.

Dr. Kürti György
a kuratórium elnöke 

Vigyázat csalók
A cigaretták adóterhének és árának emelkedésével párhuzamo-
san egyre több adózatlan cigaretta jelenik meg a piacon. Ezek 
sorában egy új, Magyarországon nem jellemző visszaélési for-
mát derített fel a Vám és Pénzügyőrség. A svindli jellemzője, 
hogy gyógyhatásúnak próbálják feltüntetni a cigarettát, így az 
adómentesség látszatát keltik.

A közösségi jövedéki szabályozás irányelvben rögzíti azt, 
amit a jövedéki törvény a cigaretta fogalom-meghatározására 
vonatkozóan tartalmaz. Ezek alapján az Európai Unióban, így 
Magyarországon is cigarettának kell tekinteni minden olyan 
terméket, ami a cigaretta paramétereinek megfelel, még akkor 
is, ha az csak részben, vagy egyáltalán nem tartalmaz dohányt. 
Ez alól csak a kizárólag gyógyhatású termékek mentesülnek. A 
gyógyhatást a fogyasztók érdekében természetesen az illetékes 
hatóság által kiadott érvényes forgalomba hozatali engedély-
lyel kell igazolni.

A fővárosban felderített esetben az adózatlan – állítólag le-
szokást segítő – cigaretták forgalomba hozatali engedéllyel nem 
rendelkeztek, és mint arról az Országos Gyógyszerészeti Intézet 
főigazgatója tájékoztatást adott, leszokást segítő termékekre 
24 esetben adtak engedélyt, de cigarettára egyetlen egyszer 
sem. Így aki ilyen jellegű, az OGYI szerint kátrányt ugyanúgy 
tartalmazó termékkel találkozik, okkal feltételezheti, hogy va-
lamilyen adóelkerülési szándék bújik meg a háttérben.

Az érintett forgalmazók a sajtónyilvánosság felhasz-
nálásával próbálják elkerülni a következményeket, a 
pénzügyőrök azonban a jövőben is mindent megtesznek 
a jogszabályok maradéktalan betartása érdekében.   kd

Forrás: VPOP Kommunikációs Osztály

Egy borlady portréja
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Cegléd Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális 
Minisztériummal együttműködve a 2010. évre kiír-
ja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók (A típus) il-
letve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fi atalok 
(B típus) számára.

Pályázhatnak azok a Cegléden állandó lakóhellyel rendelkező 
hátrányos szociális helyzetű fi atalok, akik

„A” típusú pályázat esetén:
Nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsőoktatási hallga-

tók, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat.

„B” típusú pályázat esetén:
Olyan fi atalok, akik:
a)  a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 

középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intéz-

ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 

keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik 2010-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen 
megkezdik. FIGYELEM! Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 

fi zetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében nem 
részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi 
felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben 
részt vevő hallgatói. A középiskolai akkreditált iskolarendszerű 
felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók nem jogosultak a 
Bursa Hungarica ösztöndíjra. Doktori (PhD) képzésben résztve-
vők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi 
intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a 
Bursa Hungarica ösztöndíjra. Az ösztöndíj időtartama:

„A típusú” pályázat esetén: 10 hónap, azaz két egymást 
követő tanulmányi félév (2009/2010. tanév második, illetve a 
2010/2011. tanév első féléve).

„B típusú” pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást 
követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alap-
ján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázati dokumentáció (Pályázati kiírás, Űrlap, Útmutató,) 
a Polgármesteri Hivatalban vehető át, vagy letölthető a www.
cegled.hu internet címről. FIGYELEM! A pályázaton kizárólag 
a Cegléd Város Önkormányzata által kiadott pályázati kiírás 
érvényes, és az általa elkészített pályázati űrlap fogadható el.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási és Szervezési 
Irodájában (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. I. em. 45.) írásban, 
a pályázati űrlapon és kötelező mellékleteivel, a pályázó által 
aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje 2009. október 30.
A pályázatról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri 

Hivatal Közoktatási és Szolgáltatási Irodájában (Kossuth tér 1. 
I. emelet 45. ajtó, tel.: 53/511-417), valamint a www.cegled.
hu Internet címen.

Visszatekintve elmondhatom, 
a hit, a remény és a szeretet ve-
zérelte egész életemet. Hittem 
az Istenben, ez egy kegyelem, 
az utamról le nem tértem. Soha 
egyébbel nem foglalkoztam, 
mint a környezetemnek se-
gítsek, a gyerekeket az isko-
lában (és otthon) neveljem, 
oktassam, – nekem ez volt a 
világom. Reménységem meg 
az volt, meglesz a munkámnak 
az eredménye. Mindig Isten 
kezében voltam, s vagyok is. A 
szeretet pedig a legfontosabb! 
Hiszen Szent Pál apostol is azt 
mondta: „Fiacskáim, szeressé-
tek egymást!” Mindenkinek 
csak azt tudom mondani, a 
szeretetnél nagyobb hatalom a 
Földön nincsen, nagy ajándék 
annak, aki szeretni tud. Aki 
nélküle él, az önző és lelkileg 
beteg ember, azt csak sajnálni 
tudom. Aki önző, az irigy is a 
másikra, annak a lelke soha-
sem nyugodt, mert mindig a 
máséra vágyik. Elégedjünk 
meg azzal, amit az Isten adott, 
és ha ő ad egészséget, békessé-
get és szeretetet, akkor boldog 
a család, boldogok az embe-
rek, mindenki nyugodt. Abba, 
hogy meghalunk, bele kell 
nyugodni, minden normális 
ember tudja, aki született, az 
meg is fog halni. Törekedjünk 
arra az életünkben, méltóak 
legyünk egy szép, nyugodt 
halálra. Ezért hirdetem a sze-
retetet, ennél nagyobb értéket 
az Istentől nem kaptunk. Így 
nyugodt lélekkel tudunk át-
menni a másvilágra, amire én 
már nagyon szépen felkészül-
tem. Szüleim, testvéreim már 

eltávoztak, s érzem, várnak 
engem. Főleg Apuhoz, drága 
férjemhez szeretnék menni, s 
szépen, nyugalomban megle-
szünk. Érzem, Isten gyermekei 
vagyunk, bár én nem Istennek 

mondom. Minden este, mikor 
imádkozom – nem is tudnék 
elaludni másként – így szólí-
tom: Drága mennyei Atyám! 
Beszélgetek vele, tudom, 
meghallgat, s a végén mindig 
hozzáteszem: – Legyen meg 
a te akaratod!

 – Mária néni, kérem, be-
széljünk még egy kicsit a pe-
dagóguspályáról.

Már mindketten tanítot-
tunk, amikor Egerbe jártunk 
tanárképzőbe, már csak egy 
vizsga hiányzott. Közben meg-
született a második fi unk, s ha-
lasztást kértem, nem kaptam. 
Apu pedig nélkülem nem ment 
el. Ennek ellenére tanítottunk 
magyar-történelmet, egészen 
addig, amíg nem kötötték dip-
lomához. Alsós tanító lettem, 
munkaközösség vezető vol-

tam. Csodálatosan tudtam a 
gyerekek nyelvén. Nem ér-
tem ezt magamban, ez valami 
adottság lehet. Tudtam bánni 
olyan gyerekekkel is, akikkel 
mások már nem boldogultak. 
A mai napig jelentkeznek te-
lefonon vagy személyesen. A 
mostani életben azt találom 
a legrosszabbnak, a szülők 
mindennel foglalkoznak, csak 
a gyermek lelkével nem. S ha a 

gyereklélek egyszer elromlik, 
azt nagyon nehéz helyrehozni. 
De azt mondom: Gyerekek, 
fi gyelve éljetek! A csodák kö-
zöttünk vannak, csak észre kell 
venni! Ezt a saját életemmel 
tudom bizonyítani.

Valóban, Mária néni élete 
bizonyíték. Sok minden nem 
fért bele interjúnkba, de azt 
Önöknek is el kell olvasniuk, 
hogyan köszönte meg mun-
káját, fáradozását egy tanít-
ványának szülője:

„Talán semmi sincs szebb a 
világon, mint találni egy em-
bert, akinek a lelkébe nyugod-
tan letehetjük szívünk titkait, 
akiben megbízunk, akinek 
kedves arca elűzi lelkünk bá-
natát... (Hemingway)

Dr. Elek Attiláné

A férfi  aznap másfél zsák sörös- és konzerv-
dobozt tudott összegyűjteni, gyalog ment, 
habár a nő azt mondta, ma menjen ő a bicikli-
vel, de hát a férfi , még ha hajléktalan is, nem 
udvariatlan.

A nő nem járt ekkora szerencsével, azon a 
környéken, ahol ő kutatta a kukákat, nem na-
gyon akadt fémhulladék, így inkább a maradék 
pénzből elment, hogy vegyen fél kiló kenyeret 
és egy doboz tejfölt. És nem vett piát. Persze 
lehet, csak azért, mert nem volt annyi pénze, 
de ezt ki tudhatja? („Ne magyarázz, az összes 
csöves alkoholista!” – hallottam már sokszor. 
„Ha nem lenne kilátásod, lehet, inkább te is ré-
szegen húznád ki a napokat, nem véve tudomást 
a világról.” – szoktam volt mondani.)

Délután kettőkor találkoztak, megették 
közösen a kenyér és a tejföl felét – nem volt 
valódi fejadag, mit ne mondjak -, majd együtt 
folytatták a kukák felfedezését. Hogy hogyan 
lettek hajléktalanok, nem tudhatom. Azt sem, 

próbálkoznak-e kitörni, én csak azt elemezhe-
tem, ami éppen most van.

Délután négy óra, én pedig szokás szerint 
járom a várost. A két hajléktalan egy padon 
ül a szökőkút mellett, és csókolóznak, majd 
valódi boldogsággal egymásra mosolyognak. 
Ez a kép valahogy nagyon megfog. A piszkos 
realizmus vegytiszta pillanata! Az arra járók 
persze igyekeznek nem venni róluk tudomást. 
Van, akiket az államon élősködő piócáktól a 
rosszullét kerülgeti – ez jár az elvakult fejükben. 
Mások inkább a szemérem miatt fordítják el 
tekintetüket. De én látom őket, és keserédesen 
elmosolyodok.

Nekik csak pár tucat üres fémdoboz akad a 
szatyrukban, engem otthon három doboz be-
hűtött sör és két doboz chilis babkonzerv vár. 
De nő, szerelem és csókok nem várnak sehol. 
Valakivel így igazságtalan az élet, valakivel 
úgy. Ki a szerencsésebb?

Veres Roland

Vetettek violát…
A belgiumi Mechelenben rendezett nemzetközi kórusversenyen 
járt a gimnázium Leánykara. A nagyon megfi atalodott kórus (15 
és 22 évesek) versenyműsora a Női kari kategóriában nagyon 
meglepte a zsűrit a hangzásával. Nem véletlen, hiszen a lányok 
önmagukat felülmúlva szerepeltek! A verseny utáni kötetlen, 
bemutató hangversenyeken a plázákban és a templomokban is 
megilletődött mosolyt csalt a hallgatóság arcára Soltészné Lédeczi 

Judit vezetésével a lányok szép éneke. Vincze Anett tanárnő és 
Fazekas Zsuzsanna korrepetitor kísérték és vigyázták a kis dalo-
sokat az úton. A gond nélküli utazásról pedig – már nem először 
– Németh Attila és Bognár József buszvezetők gondoskodtak. 
Egyébként a zsűri véleménye szerint most ugyan nem kaptak 
díjat a lányok, de úgy fogalmaztak, „ők a jövő kórusa”. Ahogyan 
a népdalban is éneklik: „vetettem violát, várom kinyílását...”

Hédi

Nem értem a zenét, csak szere-
tem. Nem ismerem az emberi 
szív rejtelmeit, csak érzem. Amit 
ma este átéltem Cegléden, és 
épp a zene világnapján, az a 
zene és szív násza volt, azaz 
a szenvedély maga. Annyira 
hatása alá kerültem a Ghymes 
„együttes –zenekar” (sic!) által 
átadott érzelembombának, hogy 
olyat tettem, amit azelőtt még 
soha: rajongtam.  Igen, előadás 
után hátramentem az udvaron 
át a Művelődési Ház művész-
bejárójához, és egy plakátot 
szorongatva felmentem a Szarka 
testvérekhez, autogramot kérni. 
Mikor, ha nem nagymamaként 
tegyen ilyet az ember, életében 
először! Csak az ég tudja, mi 
hajtott. Talán, mert nem akar-
tam, hogy véget érjen a varázs. 
Talán még látnom kellett őket 
egy perce. 

Hazafelé nyílegyenes út vezet 
a Dessewffy utcáig, ilyenkor 
már szinte forgalommentes. Az 
alig megvilágított úttest közepén 
bandukoltam hát, szívemben 
Szarka Tamás csontig hatoló 

dal-sóhajával, a Tánc a hóban 
erotikus szépségével, lelkem-
ben túlcsordult boldogsággal. 
Telihold van, konstatáltam öröm-
mel, mert már az első lépéseknél 
csatlakozott hozzám ez a sárga 
álom-bálom-hold, és az út vé-
géről kíváncsian leste hazáig, 
ugyan mi ütött ebbe a nőbe. Én 
meg csak lépdeltem alvajáróként, 
andalogva táncoltam a fejemmel 
– „…Jobbra lassan, balra lassan 
/ Ritmus halkan ring hajban”… a 
hold pedig velem zsongta vissza 
a dallamot.

Szarka Gyula Petőfi verse 
hasonlóképpen megcirógatta a 
zsigereimet. De elmesélhetném 
a Szerelmes dal szépséges mély-
ségeit vagy a ma még a szoká-
sosnál is szebben megszólaló 
dalokat, de a végtelenül magas 
szintű instrumentális tudásról, 
ami kétségkívül jelen van, ar-
ról írjanak a hozzáértők. Amit 
laikusként érzek, az ennél egy-
szerűbb is, meg bonyolultabb is; 
az Ghymes utánozhatatlan egye-
diségű zenéjének éteri lüktetését 
nem kívülről hallom, hanem 

mintha az ereim falán dübörög-
ne. Nem is földi zene tán. 

Ilyen nagyfokú belső izzás, 
belső hang hallatán (és láttán!), 
amit ők kipakolnak magukból, 
zavarba jövök: vajon én mennyi-
re élem igazul az életem? Vajon 
én kipakolom-e, felvállalom-e 
a szívemet?  Nézem szemeiket, 
és minden kiderül… Az utolsó 
himnusz-dal után állva tapsolt 
a közönség. Hosszasan. Heti 
rendszerességgel járok – igaz, 
jobbára a fővárosban – színház-
ba, koncertekre, de legnagyobb 
sikerek esetén sem volt részem 
olyanban, hogy egy székes, azaz 
ülős koncerten ennyi ideig állva 
tapsoljon a közönség. Az este 
folyamán jólesően fogadtam ezt 
a „szerelmes” ízű összeállítást, 
mert számomra nincs is ennél 
fontosabb, és ahogy Szarka 
Gyula is utalt rá, színháztermi 
koncerteken a líra jobban érvé-
nyesül. Aztán mégis úgy jöttem 
el, ez az este még annál is, még a 
szerelemnél is többről szólt! Ez 
az este a szívről szólt!  A zene 
napján ez a legszebb tisztelgés, 
hiszen a zene sem önmagáért, 
hanem a szív miatt jött létre, a 
szívért létezik.

Szeptember 18-án, pénteken a váci székesegyházban az Apor 
Vilmos  Katolikus Főiskola rendezésében díszdiploma átadó 
ünnepség zajlott le. Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, 
az esemény védnöke nyújtotta át a vasdiplomát Hornyák 
Józsefné Mária néninek, aki 1944-ben végzett az esztergomi 
Érseki Tanítóképzőn. 

Isten tenyerén

Dr. Beer Miklós megyéspüspök Mária nénivel

A hajléktalanok hajléka

Pályázati felhívás felsőoktatási ösztöndíjra

SALLAI JÚLIA: 

Tánc a holddal
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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.

Temetkezési Szol gá lat
Cegléd, Pesti út 15.

Tel.: 53/317-622

HOLLÓ ÉS 
TÁRSA BT.

POSTAAUTÓ POSTAAUTÓ 
DUNA ZRT. DUNA ZRT. 

Ha gépjárművet vásá-Ha gépjárművet vásá-
rol vagy elad győződ-rol vagy elad győződ-
jön meg eredetiségé-jön meg eredetiségé-

ről nálunk! ről nálunk! 

EREDETISÉG-EREDETISÉG-
VIZSGÁLATVIZSGÁLAT

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 POSTAAUTÓ 
DUNA ZRT. DUNA ZRT. 

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

INGATLANFORGALMAZÁS,
ÉRTÉKBECSLÉS

EURÓPAI SZÍNVONALON.
MEGBÍZHATÓSÁG 
–HATÉKONYSÁG,

PARTNER INGATLAN!
CEGLÉD, BERCSÉNYI U. 31.

TEL.: 53/320-352
INTERNET: 

www.cegledingatlan.eu
www.ingatlan.org.

Cegléden a városközpont közelében 
2 szobás összkomfortos 70 m2-es 
családi ház eladó.   
Kód: 862 Irányár: 8.500.000 Ft 

Cegléden a városközpont közelében 
csendes utcában 3 szobás össz-
komfor tos családi ház 720 m2-es 
telken eladó.
Kód: 851 Irányár: 13.600.000 Ft 

Cegléden a városközponthoz közel 
2 lakásos összkomfor tos családi 
ház utcára nyíló üzlethelyiségekkel 
eladó.      
Kód: 846 Irányár: 13.500.000 Ft 

Cegléd belterületén 110 m2-es 3 
szobás összkomfortos családi ház 
eladó.
Kód: 832 Irányár: 14.600.000 Ft  

Csemő-Zöldhalomban 2000 m2-es 
telken 12 m2-es faházzal eladó. Víz, 
villany van.  
Kód: 853 Irányár: 950.000 Ft   

A minap csendes belenyug-
vással tapasztaltam, fáj a fo-
gam. Jó öreg barátom a két 
ízben tömött, jobb alsó hatos 
most is a legjobbkor kopogta-
tott. Nem először vívjuk meg 
harcainkat. Sokadszorra is 
ugyanazokon a fázisokon át 
jutok el az orvosig. 

Az első szakaszban elodá-
zom és reménykedem, csak az 
időjárás, nem komoly, holnap-
ra már meg sem érzem. Aztán 
egy nappal, rosszabb esetben 
pár órával később következik 
a második szakasz, amikor 
rádöbbenek, hát ez bizony 
nem az őszi idő… ekkor kö-
vetkezik a kikezelés. Nem kell 
nekem orvos, öngyógyítok. 
Jól bevált népi praktikákat 
vetek be, mint a hideg vizes 
öblögetés, szódabikarbóna, 
citrom frissen facsart leve, de 
még a gondolat teremtő erejét 
is bevetem, hiába. Nem csoda, 
hiszen a gyulladt foggyökér, 
mint olyan, nem könnyen le-
küzdhető ellenség. Körülbelül 
három napig bírom a nem szű-
nő fájdalmat, ekkor már enni, 
inni nem igazán tudok, viszont 
bárkit megölök a tekintetem-
mel. Ilyentájt születik meg az 
elhatározás, felkeresek egy 
fogorvost. Rászánni magam 

nem nehéz, hiszen a másnapi 
időpont eléggé távolinak tű-
nik.

Az orvoslátogatás előestéjén 
nem tudok aludni. Egyrészt a 
gyilkos fájdalom, másrészt a 
közelgő reggel gondolata tart 
ébren, így van időm elmél-
kedni az élet nagy dolgain. 
Megfogalmazódik bennem a 
kérdés, vajon miért is rette-
gek, amikor – elvileg – azért 
megyek, hogy „megfosszanak” 
fájdalmaimtól. Felidéződik 
bennem a legutóbbi alkalom 
nem éppen kellemes emlék-
képe. Morcos tekintetű orvos, 
hideg műszerek. Az asszisztens 
legalább olyan rémült arccal 
kéri el a biztosítási kártyámat, 
mint amilyen az én halálra vált, 
sápadt arcom lehet. 

Nem áltatom magam azzal, 
hogy kizárólag elvi okokból 
nem csúsztatok borítékot az 
orvosnak, szűkös anyagi kere-
teim is meghatározzák a korlá-
taimat, így a nagy nap reggelén 
is üres zsebbel érkezem, hi-
szen a fogorvosi kezelés elvi-
leg ingyenes. Megkapom az 
érzéstelenítő injekciót, és a 
váróteremben várok a sorom-
ra. Áldom a sorsomat, hogy 
eddig nem igazán sokszor volt 
szükségem orvosra, hiszen 

ezt a kiszolgáltatottságot és 
tehetetlenséget nem kívánom 
senkinek. Bevallom, az or-
vos modora sem kelt bennem 
biztonságérzetet, inkább úgy 
érzem, talán, ha még vártam 
volna egy kicsit, el sem kellett 
volna jönnöm. Hosszadalmas, 
kellemetlen kezelés, rideg 
szakértelem, majd következő 
időpont egyeztetése, ami nem 
megy simán, hiszen az asszisz-
tens nem érti, én miért nem 
érek rá éppen akkor, amikor az 
a doktor úrnak is jó lenne. 

Annak ellenére, hogy a ke-
zelés elvileg jár nekem, mégis 
fizetek kétezer forintot, két 
röntgenvizsgálatért, majd to-
vábbi ezerötszáz forintot köl-
tök az orvos által felírt fáj-
dalomcsillapítóra. Hazafelé 
már boldog vagyok, hiszen 
végre vége. Fellélegeztem. Ez 
az érzés nagyobb és erősebb, 
mint a felháborodásom. Sokat 
gondolkodtam az eseten. Talán 
már nem is azért áhítja az em-
ber az egészséget, mert kincs, 
hanem azért, nehogy orvoshoz 
kelljen mennie? Továbbá nem 
hagy nyugodni a gondolat még 
sokáig, ha borítékkal érkezem, 
talán nem éreztem volna ma-
gam vágóhídon? Mi tagadás, 
az egészség nagy kincs, vi-
gyázzatok rá emberek.

Földvári Barbara

A tizenkétmilliós Bangkok 
(bang kok jelentése: vadszilva) 
mindig kristálytisztára mosott 
üveggel borított, légkondi-
cionált repülőteréről kilépve 
mellbe vág a 90% fölötti pára-
tartalommal párosuló 32 fokos 
meleg. Itt szeptemberben épp 
az esős évszak vége közeleg, 
így azután a legváratlanabb 
pillanatokban előfordulnak 
könnyed, sűrű futózáporok. 
Nem véletlenül látni a helyi 
hölgyek többségének kezében 
színes esernyőket, amelyek ki-
váló védelmet nyújtanak a Nap 
perzselő sugarai ellen is.

Az óváros felé tartva is-
mét lenyűgöznek  a pompás 
toronyházak, amelyeket a 
mérnöki tudás csodával ha-
táros módszerével alapoztak 
résnyi , de harminc-negyven 
méteres mélységig, ugyanis 
az egykori mocsaras terüle-
tet még a múltszázad elején 
Kelet Velencéjének nevezték. 
Hasonlóan lélegzetelállítóak 
a többségében nyolcsávos 
utak, amelyek fölé az óriási 
forgalom enyhítésére, karcsú 
oszlopokra építve, egy-két 
szintet toldottak.

A királyi palota szomszéd-
ságában lévő Royal Hotel 
medencéjében felfrissülünk a 
közel 24 órás utazás után s már 
indulunk is a hátizsákos turis-
ták kedvenc utcájába, a Khao 
San Roadra. Alámerülünk a 
sokszínű forgatagban. A jár-
dára nyíló apró üzletek előtt 
talán a világ legolcsóbb, jó 
minőségű fa-, selyem-, bőr- 
és textilholmijait árulják. 
Természetesen vehető itt szinte 
minden diploma, jogosítvány 
és újságíró igazolvány, sze-
mélyre szóló adatokkal. Még 

magyar vezetői engedélyt is 
láttunk. Azt mondják, ebben 
a városban három dologból a 
legnagyobb az árubőség s ez 
a ruha, az arany és a tészta. 
Persze rizsből és csilipapriká-
ból is elképesztő a választék. 

Az üvegablakú kerekes kézi-
kocsikban szárazjégen halak, 
csirkecombok és lábak, tisztí-
tott-szeletelt, fölséges trópusi 
gyümölcsök kelletik magukat. 
Alig várom, hogy elérjek a 
palacsintáshoz, aki a frissen 
sülő óriás méretű fi nomságba 
boszorkányos gyorsasággal 
felkarikáz egy valóban fán 
érett, mézédes banánt. Majd 
az összehajtogatott és négy-
zetesre kockázott, csoki és 
tejszínes öntetű étek tetejébe 
két pálcikát szúr, ami máris 
befalható a papírtálcáról sé-
ta közben. A szomszéd árus 
proteinben gazdag bogara-
kat, kukacokat és hernyókat 
kínál, jó ropogósra sütve. A 
tojásos-káposztás-csilis tésztát 
készítő hölggyel átellenben fa-
szén parazsán hurkapálcikára 
fűzött halak és tengeri herken-
tyűk sülnek. Jócskán fogy a 
frissen facsart narancsléből, 
a jégbe hűtött kókusz levét is 
sokan szürcsölgetik hosszú 
szívószálon. 

A hétórás időeltolódás miatt 
még éjjel háromkor is a pezs-
gő forgalomban mászkálunk, 
anélkül, hogy kipróbálnánk 
a fáradt lábak frissítésének 
legújabb masszázsslágerét, 
az akváriumban úszkáló ha-
lak csiklandozó fi ckándozását 
bokától lefelé.

Másnap a királyi palota- és 
templomegyüttest látogatjuk 
meg. Már messziről szikráznak 
a napfényben a többségükben 
frissen restaurált tetődíszek, 
csúcsok és kupolák. Hölgyek, 
urak figyelem! Csak térdet 
és vállat takaró öltözetben 
szabad belépni a területre. 
Akinek nincs ilyen, az a be-
járatnál kölcsönözhet valami 
jó bő klepetust. amit ég tudja, 
hogy mennyien használtak már 
előttünk.

A tükrös, csempés épüle-
tekkel és fantasztikus óriási, 
valamint törpelényekkel, meg 
aranyozott madárhölgyekkel 
ékes templomegyüttes a Wat 
Phra Kaeo, azaz a Smaragd 
Buddha temploma, a világ 
egyik leglátványosabb egyházi 

létesítménye. Az épületeket 
ölelő körfolyosó falát az in-
diai eredetű Rámájana thai 
változatának, a Rámakiennek 
részleteit idéző festmények 
díszítik, főbb jelenetekben 
bemutatva Hamumán, a ma-

jomkirály történetét. A paza-
rul díszes központi kápolna 
belsejében trónol a hetvenöt 
centiméter magas smaragd 
Buddha, amely valójában já-
déból vagy nefritből készült jó 
háromszáz éve, még az előző 
fővárosban, Ayutthahyában. 
A szobor gyémántokkal ki-
rakott aranytunikát visel a 
forró hónapokban, aranyozott 
köpenyt az esősben, és email-
berakásos nehéz aranyruhát 
az úgynevezett hűvös évszak 
idején. Az átöltöztetés mindig 
a király feladata. Itt meg se 
kíséreljünk fotózni vagy ka-
merázni. A fi lmet vagy lemezt 
azonnal kiveszik a gépből és 
összetörik. 

Az angliai viktoriánus kora-
beli stílusban, de íves, díszes 
ázsiai tetővel  épített palotát 
már nem lakja IX. Ráma ki-
rály és családja. Ők a korsze-
rűbb és kényelmesebb, város-
központban lévő őskertben 
elbújtatott lakosztályokban 
élnek. A régi épület trónter-
mét kitüntetések átadásakor, 
nagykövetek fogadásakor 
használják, s itt találhatók a 
magasrangú külföldi vendé-
gek rezidenciái is. 

A belépőjeggyel megtekint-
hetjük a királyi ékszerek, va-
lamint a thai érmék kiállítását. 
Ellátogathatunk vele továbbá 
az országház szomszédsá-
gában álló, teakfából való, 
pazarul berendezett nyári pa-
lotába is.

Hazafelé menetben meg-
állunk a városalapítók kövé-
nél, ami a metropolisz szí-
vében a 0-kilométerkő jele 
is, ahol a Buddha-szobrokra 
leheletvékony aranylapokat 
ragasztanak a hívek s előttük, 
meg a feldíszített falloszok 
előtt füstölőpálcikákat gyújt-
va imádkoznak. A tér egyik 
épületében a Rámakienből 
adnak elő zenés részleteket. A 
színházat a hívek tartják fenn 
közadakozásból.

(A következő lapszámban 
folytatjuk.)

Írta és fényképezte: 
kőhalmi

A ceglédi Kossuth Lajos 
G i m n á z i u m b a n  m ű -
ködő  ALMA MATER 
ALAPÍTVÁNY pályázatot 
ír ki a 2009/2010-es tanévre 
főiskolán vagy egyetemen 
továbbtanuló volt diákjai 
számára.

Az alapítvány anyagi hely-
zete csak néhány pályázó tá-
mogatását teszi lehetővé. 

****
A kiírás feltételei:
Elsősorban nehéz anyagi kö-

rülmények között élő családok 
gyermekei pályázhatnak. 

Első diploma megszerzésére 
irányuló, nappali tagozatos 

képzésben résztvevők adhat-
nak be pályázatot.

3,5 fölötti tanulmányi átlag, 
legalább olyan tanulmányi 
eredmény, amely az adott fel-
sőoktatási intézményben tanul-
mányi ösztöndíjra jogosít

Első évfolyamosok ne pá-
lyázzanak, mivel az elbírálás-
hoz a tanév végi tanulmányi 
eredmény szükséges.

Formai kérések:
Egészlapos géppapíron 

kézírással beadott pályázat 
a kérelem szabályainak meg-
felelően. 

Felsőoktatási tanulmányi 
eredményt hivatalosan igazoló 

okirat /leckekönyv fénymáso-
lata, valamint eredeti iskolalá-
togatási bizonyítvány az adott 
tanévről /

Mivel a kuratórium döntése 
után a pénz kifi zetése átutalás-
sal történik, ezért szükséges 
a pályázó pénzintézetének és 
pontos bankszámla számának 
feltüntetése is. 

A pályázat beadásának ha-
tárideje: 2009. november 27. 

Dr. Kürti György
a kuratórium elnöke

Fogfájásom története

A viktoriánus stílusban épült, thai tetőzetű királyi palota

Sziámi álom  ■

A vadszilva városa

Pályázati kiírás ösztöndíj elnyerésére
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Szeretném felhívni a fi gyelmü-
ket a ceglédi vasútállomáson 
régóta tapasztalható, halasztást 
nem tűrő jelenségekre!

Minden hétvégén Ceglédre 
(HAZA) látogatok az idős szü-
leimhez. Évek óta fi gyelemmel 
kísérhettem a megújulást, az 
építkezést. Egyik legszebb 
állomás messzi környéken, de 
ha belépünk a piszkos, sebzett 
ajtón, rémálom fogadja a meg-
lepett utazókat. Egyre bővülő 
körben kitárulkozó virágárus 
giccsei, az ízléstelenül kipa-
kolt virágok szinte eltakarják 

az igényesen kialakított újság-
elárusító helyet. 

A piszkos márványlapokon 
továbbhaladva a városba nyíló, 
szutyoktól ragadó, átlátszat-
lan, gusztustalan üvegezett 
ajtó fogad, ténfergő lábatlan-
kodókkal. Olvastam a nem 
régen leleplezett emléktáblá-
ról. Különös, hogy senkinek 
nem szúrt szemet a piszkos 
környezet. Mint régi ceglédi, 
teljes jószándékkal jeleztem 
észrevételemet. A utasvárókról 
már nem is merek nyilatkozni. 
Cegléd, nem engedheti meg 

magának, hogy a tisztaság 
mellőzésével spóroljon! Annál 
többet érdemel, mint amit 
az állomáson tapasztalhat az 
átutazó. 

Kérem, szíveskedjen intéz-
kedni, hogy rendszeres taka-
rításban részesüljön a szép 
állomásbelső! Az újonnan 
kialakított aluljárók falán már 
ott díszlenek a falfi rkák, hiába 
a megfi gyelő „kandikamera”. 
A peronon sok a nem utazó, 
„kétes kinézetű” ember, akitől 
tarthat az utazó. Még nem lát-
tam rendőrt vagy felügyeletet 
a peronon. Európai szinten 
kellene tartani az EU-s pályá-
zatból átépített pályaudvart! 

Az építő szándékot fi gye-
lembe véve írtam le észre-
vételeimet. Remélem, halló 
fülekre találok!

Tisztelettel: 
Bányainé O. Ágnes, 

Kecskemét

POSTA-
LÁDA
POSTA-
LÁDA

Radnóti Miklós fenti című 
verséből idézünk a rejtvény 
fő soraiban. Beküldendő a 
vízszintes 1. és 35. sorok meg-
fejtése.

„Hűvös arany szél lobog, 
leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág,
aranylik fenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait”
(folytatás a rejtvényben!)
Vízszintes: 
10. Papíron rögzít. 11. 

Rőtvad. 12. Innivaló utáni 
vágy. 14. Jelez az ingaóra. 15. 
Népet uralmába hajt. 21. Káros 
hatású. 23. Elektronvolt. 24. 
Szőlővessző. 26. Éles színével 
rikít. 27. A francia kártya egyik 
színe. 28. Kétszeres Oscar-
díjas amerikai színész (Marlon, 
1924-2004). 30. Vita magva! 
31. Akna, ablak, pár, ház is van 

ilyen! 33. Durva gabona őrle-
mény. 36. Lelkesít, buzdít. 38. 
Tánclépés. 40. A MÁV ügyfe-
le. 41. Eltűr, elvisel. 43. A vé-
gén sokall! 44. Megszégyenít. 
46. Kényelmesen járkál. 48. 
Ráskai ..., középkori kódex-
másoló apáca. 50. Magasztos, 
üdvözült. 52. Római hatos. 
53. Cinből hengerelt lemez. 
55. Fél nyíl! 56. Daruval ma-
gasra visz.

Függőleges:
1. Lecsendesedik a szél. 

2. Földre helyező. 3. Elöl 
díszes! 4. Gyapjúszerű mű-
szál. 6. Nyughatatlan termé-
szetű. 7. Tallinn polgára. 8. 
Páratlan Géza! 9. Silány bor. 
13. Elromlott gép szerelése. 
16. Egészben, osztatlanul. 
17. Földet haszonbérbe vesz. 
20. Becézett Ferenc. 22. A 
Római birodalom bukásáig 
tartott. 25. Zavar, bosszant. 27. 
Kosárból pottyanó. 29. Énekes 
zenei rendezvény. 32. Kissé 
bolyhozott gyapjúszövet. 34. 
Bencés kolostor élén álló fő-
pap. 37. Helyzetváltoztatásra 
késztet. 39. Éket az aljához 

ver. 42. Társadalmi osztály 
csoportja. 45. Vizenyős terü-
lettel kapcsolatos. 47. Monori 
...; Jászai-díjas színésznő. 49. 
Angol világos sör. 51. Északi 
férfi név. 54. Autonóm Terület. 
57. Menni kezd!

****
A szeptember 23-i rejtvény 

megfejtése: 
– Igen, egy medve.
Nyerteseink: a Kleopátra 

ezüs t  éksze ré t  Halas i 
Sándorné (Cegléd, Kasza 
u. 8.), az Arizona pizzá-
ját Drozdikné Kiss Katalin 
( C eg l é d ,  K ö z t á r s a s á g 
u.  20.  fszt .  1 .)  nyerte . 
Gratulálunk nyerteseinknek! 
Nyereményszelvényüket pos-
tai úton kapják meg. 

Akik októberben minden 
héten beküldik megfejtésüket, 
azok között a Herbatéka 2500 
Ft-os, az Ibolya Ajándékbolt 
2000 Ft-os, a Minimarket 
(Széchenyi út 8.) 2000 Ft-os, 
a Délibáb 1000 Ft-os utalvá-
nyát sorsoljuk ki. Tartsanak 
velünk októberben is!

Dr. Elek Attiláné
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Október

Tisztelt Kék Újság Szerkesztője!

A mai népbetegségek a hát-
fájás, fejfájás, ízületi beteg-
ségek, álmatlanság, emésztési 
zavarok, általános fáradtság és 
a mágneses térerő csökkené-
se közötti kapcsolat számos 
tudományos vizsgálat tárgyát 
képezi.

Fontos tehát, hogy a szerve-
zetünkben kialakult mágneses 
kölcsönhatást szinten tartsuk. 
Ennek megtartásához nyújta-
nak nagy segítséget a mágne-
seket tartalmazó termékek.

A mágnesesség jótékony ha-
tása az emberi szervezetre

A mágneses tér hiánya ko-
moly egészségügyi problé-
mák kialakulását idézheti elő 
szervezetünkben. A mágneses 
erőtérrel történő kezelés jóté-
kony hatással van a fájdalom 
erősségének  csökkenésére, 
ugyanis a mágnes gyengíti 
az idegek fájdalomtovábbító 
képességét. 

Az erekben lévő töltött ré-
szecskék vonzásával és ta-
szításával növeli a keringés 
sebességét, felerősítik a vérben 
lévő vasat, így a szövetekbe 
több oxigén és tápanyag kerül, 
amely gyorsítja a gyógyulást. 
Ezzel felgyorsul a létfontos-
ságú anyagok (vitaminok, 
ásványi anyagok, nyomele-
mek, fehérjék) beépülése és 
párhuzamosan felgyorsul a 
káros anyagok ürítése, vala-
mint ellenállóbbakká válunk 
a betegségekkel szemben. 

A mágneses tér javítja a 
hajszálerek mikrokeringését, 
s ezáltal frissebbnek érezzük 

magunkat, panaszaink csök-
kennek.

A tetszetős mágneses éksze-
rek, orvosi fémből (általában 
titán), réz és ezüstből készül-
nek, melyek többségén 1 mik-
ron vastagságú aranyozás vagy 
ródiumozás van.

Az ékszerek többségében 
legalább 2 mágnes van, me-
lyek 800, 1200 vagy 2000 
gauss erősségűek.

A mágnesesség a legkülön-
bözőbb testi panaszok enyhí-
tésére alkalmas:

• keringési problémák (a 
vér szerkezetét normalizálja, 
így sokkal több oxigén jut a 
vérbe)

• gyulladások, ízületi-, 
csontrendszeri megbetege-
dések

• bőrbetegségek
• asztma
• krónikus fejfájás
• depresszió
• hiperaktivitás
• alvászavarok
• nem inzulinfüggő cukor-

betegség
• allergia
• nőgyógyászati panaszok 

(görcsös menstruáció esetén 
alkalmazható olyan apró mág-
neseket tartalmazó fehérnemű, 
mely hatására enyhül, majd 
elmúlik a fájdalom. Vásárlóink 
visszajelzése is nagyon po-
zitív.

A mágneses gyógyászati ter-
mékeket használata csupán né-
hány esetben  nem ajánlott:

pacemakerrel rendelkezők, 
súlyos szívbetegek, beépített 

inzulinadagolóval, ideg- sti-
mulátorral rendelkezők vala-
mint kismamák estében.

Miután a Föld mágneses tere 
az elmúlt 100 évben csaknem 
a felére csökkent, a hiányzó 
mágnesességet mesterségesen 
pótolni kell. Ehhez ma már 
többféle lehetőség is rendelke-
zésünkre áll, melyek közül a 
mágneses ékszerek viselete az 
egyik legkellemesebb megol-
dás. A gyártó cég egyedülálló 
ügyességgel ötvözte az igen 
tetszetős minőségi ékszereket 
a mágnes-terápia jótékony ha-
tásaival. Miközben elegáns, 
ízléses, dekoratív ékszereket 
viselünk, szervezetünknek is 
hasznára vagyunk! 

Ha valaki mágneses ékszert 
hord, napi 2,5 liter folyadék 
elfogyasztása ajánlott, a fo-
kozott méregtelenítés miatt. 
A fejfájás jelzi, ha valaki ke-
veset ivott! 

Éjszakára nem javasolt hor-
dani, természetesen egyéni 
érzékenységtől függ, hogy ki 
mit érez, és mit igényel. Vízzel 
érintkezhetnek az ékszerek, de 
mosakodáskor célszerű leven-
ni őket, a szappan, tusfürdő 
belerakódhat az ékszer fi nom 
redőibe, így kevésbé lesznek 
esztétikusak. Tisztítani fog-
krémmel a legegyszerűbb és 
legkíméletesebb. A fogkrém-
ből nyomjunk 1 cm-es csíkot 
egy tiszta száraz ruhára, ezzel 
dörzsöljük át az ékszert, majd 
tiszta vízzel mossuk le. 

A mágneses ékszerek, ter-
mékek jótékony hatásairól 
a Szent Rókus Gyógyászati 
pontban kollégáinktól kaphat 
bővebb felvilágosítást.

(Kossuth Ferenc utca, az 
MBT Pont mellett.)

Balog Zsolt
gyógymasszőr

Október 6. 
Belvárosi Gyógyszertár 
Cegléd, Szabadság tér 9. 

****
Október 7. 

Gyógyír Gyógyszertár 
Cegléd, Rákóczi út 7. 

****
Október 8. 

Zalai Gyógyszertár 
Cegléd, Gubody u. 17. 

****
Október 9. 

Schulek Gyógyszertár 
Cegléd, Kőrösi út 51. 

****

Október 10. 
Rákóczi Gyógyszertár 
Cegléd, Teleki u. 14. 

****
Október 11. 
Tömörkény Gyógyszertár 
Cegléd, Rákóczi út 51-53.  

****
Október 12. 
Szent Imre Gyógyszertár  
Cegléd, Szent Imre h. u. 

22.  
****

Október 13. 
Kígyó Patika 

Cegléd, Táncsics M. u. 1. 

Állatorvosi ügyelet
Október 10-11.
Cegléd, Ceglédbercel 

Kónya Mihály
Cegléd, Köztársaság u. 35.

Tel.: 313-992
Abony,  Kőrös te té t l en , 
Jászkarajenő, Törtel

Dr. Revuczky Béla
Törtel, 

Dózsa György út 42.
Tel.: 376-045, 

06-20-92-60-198
Albertirsa, Csemő, Mikebuda, 
Dánszentmiklós

Dr. Ádám Tamás 
Albertirsa, Dánosi út 7.

Tel.: 370-783, 
06-30-942-8707

Nagykőrös,  Nyársapát , 
Kocsér  

Dr. Évin Sándor
Nyársapát, Vasút d. 6.

Tel.: 389-023, 
06-20-978-27-40

Gyógyszertári ügyelet

Gyógyító mágnesek…

Cegléd, Kőrösi út 61. www.donkacsapizzeria.hu

Minden normál pizza 800 Ft!
AKC

IÓ!
pizzéria

53/319-119

Földünket úgy is elképzelhetjük, mint egy nagy mágnest, 
melynek északi sarkán déli, déli sarkán északi mágnesesség 
van. A mágneses erő kihatással van az élővilágra, ugyan-
olyan fontossággal bír, mint a levegő, a víz, az élelem vagy 
a fény. Bizonyított tény, hogy a Föld mágneses térereje 
évről évre csökken.
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2009. október 7. szerda
18.00 HÍRADÓ – Friss hírek 
Ceglédről és a térségből min-
den hétköznap
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a 
hírek hátterében? Minden hét-
köznap a Híradó után
18:35 SPORTHÍRADÓ- friss 
hírek, eredmények, interjúk a 
ceglédi sportéletből
18:45 HOSSZABBÍTÁS- a 
VII.Fit Kid Európa Kupa ösz-
szefoglalója
19:15 KÖZÉRDEKŰ – stú-
dióbeszélgetés Föli László, 
polgármesterrel
19:35 FOGADÓÓRA – stúdió-
beszélgetés dr. Horváth Tiborné, 
önkormányzati képviselővel 
19.55  HÁTTÉR – ismétlés
20.15  HÍRADÓ- ismétlés   
20.30 A Hálózat Televízió 
műsora

2009. október 8. csütörtök
18.00 HÍRADÓ – Friss hírek 
Ceglédről és a térségből min-
den hétköznap
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a 
hírek hátterében? Minden hét-
köznap a Híradó után
18.45 PROGRAMAJÁNLÓ – 
ceglédi és térségi események, 
rendezvények ajánlója
18:50 SAJTÓSZEMLE 
19:00 MÚZSA - hírek, portrék 
a művészet világából
19.35 187- Pest megyében 
élők magazinja
19.55 HÁTTÉR - ismétlés
20.15 HÍRADÓ- ismétlés   
20.30 A Hálózat Televízió 
műsora

2009. október 9. péntek
18.00 HÍRADÓ – Friss hírek 
Ceglédről és a térségből min-
den hétköznap

18.20 HÁTTÉR – Mi áll a 
hírek hátterében? Minden hét-
köznap a Híradó után
18.45 IFJÚ-SÁV –  Diákoktól 
diákoknak - hírek, riportok, 
érdekességek a ceglédi ifjú-
sági életből
19:15 SZIVÁRVÁNY SZTÁR 
MAGAZIN
19.55  HÁTTÉR - ismétlés
20.15  HÍRADÓ- ismétlés   
20.30 A Hálózat Televízió 
műsora

2009. október 10.  szombat
18:00 HETI HÍRÖSSZE-
FOGLALÓ –  a hét valameny-
nyi HÍRADÓ ismétlése

2009. október 12. hétfő
18.00 HÍRADÓ – Friss hírek 
Ceglédről és a térségből min-
den hétköznap 
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a 
hírek hátterében? Minden hét-
köznap a Híradó után
18.50 ARCHÍV – válogatás a 
CTV archívumából
19.15 187-Pest megyében élők 
magazinja
19.55 HÁTTÉR - ismétlés
20.15 HÍRADÓ - ismétlés
20.30 A Hálózat Televízió 
műsora

2009. október 13. kedd
18.00 HÍRADÓ – Friss hírek 
Ceglédről és a térségből min-
den hétköznap
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a 
hírek hátterében? Minden hét-
köznap a Híradó után
18.35 SPORTKÖZVETÍTÉS
20.15 HÍRADÓ - ismétlés
20.30 A Hálózat Televízió 
műsora

****
Adásismétlés minden hétköz-
nap 9 órától. A HÍRADÓ on-
line is megtekinthető a www.
ctv.hu honlapon. 

****
A MŰSORVÁLTOZTATÁS 
JOGÁT FENNTARTJUK!

MTV1 

Szerda (október 7.) 
5.45 Hajnali gondolatok 5.45 Híradó 6.01 
Körzeti híradók 6.15 Kárpát expressz 6.40 
Ma Reggel 9.00 Bűvölet 9.55 Nappali 
10.50 Szomszédok 12.00 Híróra (benne: 
12.30  Kárpát expressz) 13.00. Hrvatska 
krónika 13.30 Ecranul nostru 14.00 Záróra 
14.55 Kormányváró 15.25 Stílus 15.55 A 
hold fázisai 16.25 A fagyos folyó lovasa 
17.10 Prizma 17.30 Hírek 17.35 Körzeti 
híradók 17.50 Hatórai tea 19.00 Párizsi 
jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 
este  19.55 Sporthírek. Időjárás  20.10 
Életképek 20.50 Prizma 21.05 Sztársáv 
21.40 Szerda este 22.10 Memento 22.20 
Amíg a halál el nem választ (am. thriller 
2/1.)23.50 Hírek. Időjárás 24.00 Beszélő 
fejek 0.30 Magyarország története 1.00 
Életképek (ism,)
 

Csütörtök (október 8.)
5.45 Hajnali gondolatok 5.54 Híradó 6.00 
Körzeti híradók 6.15 Kárpát expressz 6.40 
Ma Reggel 9.00 Bűvölet 9.55 Nappali 
10.50 Szomszédok 12.00 Híróra (Benne: 
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz) 13.00 
Rondó 13.55 Záróra 14.50 Átjáró 15.25 
Sorstársak 15.55 Extra 16.25 A fagyos 
folyó lovasa 17.10 Prizma 17.30 Hírek 
17.35 Körzeti híradók 17.50 Hatórai tea 
19.00 Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 
19.30 Híradó este  19.55 Sporthírek 20.10 
Szempont 21.10 Sztársáv 21.40 Csütörtök 
este 22.10 Memento 22.30 Amíg a halál 
el nem választ (2/2.) 0.05 Hírek. Időjárás 
0.15 Szempont (ism.)

Péntek (október 9.) 
5.45 Hajnali gondolatok 5.54 Híradó 
6.00 Körzeti híradók 6.15 Kárpát exp-
ressz 6.40 Ma Reggel 9.00 Bűvölet 9.55 
Nappali 10.50 Szomszédok 12.00 Híróra 
(Benne:Sporthírek 12.30 Kárpát expressz) 
13.00 Körzeti magazinok 14.00 Záróra 
14.55 Átjáró 15.25 Sírjaik, hol dombo-
rulnak? 15.55 Ablak 16.25 A fagyos folyó 
lovasa 17.10 Prizma 17.30 Hírek 17.35 
Körzeti híradók 17.50 Hatórai tea 19.00 
Párizsi jó barátok 19.28 Föld Tv 19.30 
Híradó  19.55 Sporthírek 20.10 Önök 
kérték 21.10 Sztársáv 21.40 Péntek es-
te 22.10 Memento  22.20 Rekviem egy 
álomért 0.05 Hírek. Időjárás 0.15 A Kalef 
1.15 Önök kérték (ism.)

Szombat (október 10.) 
Hajnali gondolatok 5.50 Kulturális 
és ismeretterjesztő műsorok 9.00 
Autóguru9.25 Chaplin a zálogházban 9.50 
Caillou  10.00 Paddington kalandjai 10.30 
Stílus 11.00 Szüret, Magíarország 12.00 
Hírek 12.10 Designe 12.40 Egészség 
ABC 13.10 Hudecz László 13.40 Szüret, 
Magyarország 14.25 Göre Gábor visz-
szatér 15.45 Szüret, Magyarország 
mindenkor 16.35 Extra – Kultúrháttér 
17.10 Visszajátszás 17.40 Sport7 18.35 
A vadon bűvöletében 19.28 Föld Tv 19.30 
Híradó este 19.55 Sporthírek. Időjárás 
20.05 Szerencse-Szombat Luxor, ötös 
lottó és Joker sorsolás 21.05 Hintón já-
ró szerelem 22.30 Hírek. Időjárás 22.35 
Sporthírek 22.50 Férfi titkok

Vasárnap (október 11.) 
5.45 Hajnali gondolatok  5.50 Kulturális 
és ismeretterjesztő műsorok 9.00 Így 

szól az Úr! 9.05 Engedjétek hozzám! 
9.15 Katolikus krónika 9.45 Egyházi 
naptár 10.00 Metodista magazin 10.25 
Evangélikus ifjúsági műsor 10.30 Mai 
hitvallások 11.00 Katolikus mise 12.10 
Paddington kalandjai 12.35 Özönvíz 
14.10 Sao Paulo 14.55 Légfrissítő 
15.25 Múlt-kor 15.55 Főtér 16.50 
Panoráma 17.25 Magyarország tör-
ténete 17.50 Kós Károly nyomában  
18.25Yorkshire-i szívügyek  19.28 Föld 
Tv 19.30 Híradó este 19.50 Sporthírek. 
Időjárás 20.00 Zorán-koncert (2.) 21.05 
A szólás szabadsága 22.15 Kultúrház 
23.10 Hírek. Időjárás 23.15 Sporthírek 
23.25 Erőszakos zsaru 1.15 A szólás 
szabadsága (ism.)

Hétfő (október 12.) 
6.00 Körzeti híradók 6.15 Kárpát exp-
ressz 6.40 Ma reggel 9.00 Bűvölet 10.00 
Nappali 10.55 Parlamenti napló 11.45 
A sokszínű vallás 12.00 Híróra (ben-
ne: Sporthírek 12.30 Kárpát expressz) 
13.00 Roma Magazin 13.30 Domovina 
14.00 Főtér  14.55 Átjáró 15.25 A tok-
halháború 16.25 A fagyos folyó lovasa 
17.10 Prizma 17.30 Hírek 17.35 Körzeti 
híradók 17.50 Hatórai tea 19.00 Párizsi 
jó barátok  19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 
este 19.55 Sporthírek. Időjárás 20.10 
Kék fény 21.10 Sztársáv 21.40 Hétfő 
este 22.10 Memento  22.20 A Grönholm-
módszer 0.20 Hírek. Időjárás  0.30 TS 
–  Motorsport 1.00 Visszajátszás 1.30 
Kék fény(ism.)

Kedd (október 13.) 
6.00 Körzeti híradók 6.15 Kárpát expressz 
6.40 Ma reggel 9.00 Bűvölet 9.55 Nappali 
10.50 Szomszédok 12.00 Híróra, benne: 
12.30 Kárpát expressz 13.00 Srpski ekran 
13.30  Unser Bildschirm 14.00 Záróra 
14.55 Átjáró 15.25 Szent Pál nyomain 
Máltán 15.55 Múlt-kor 16.25 A fagyos 
folyó lovasa 17.10 Prizma 17.30 Hírek 
17.35 Körzeti híradók 17.50 Hatórai 
tea 19.00 Párizsi jó barátok 19.28 Föld 
Tv 19.30 Híradó este 19.55 Sporthírek. 
Időjárás 20.00 Időjárás-jelentés 20.10 
Montalbano felügyelő – Válaszút (2/1.) 
21.10 Sztársáv 21.40 Kedd este 22.10 
Memento 22.20 Szívet cserélni 23.55   
Hírek. Időjárás 0.05 Az utókor ítélete 
0.30 

RTL KLUB 

Szerda (október 7.)
5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top 
Shop 11.25 Disney-rajzfi lm 12.00 Híradó 
12.10 06-91-33-55-33 13.30 Fél kettő 
14.20 Omlásveszély (am. kalandfilm) 
16.15 Második esély 17.20 Mónika 18.30 
RTL-híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 
Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Gyilkos 
hajsza 23.25 Így készült 0.05 Halálra 
szóló barátság 1.45 Refl ektor

Csütörtök (október 8.)
 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 
Híradó 12.10 06-91-33-55-33 13.30 Fél 
kettő 14.25 Tegnap és ma  16.15 Második 
esély 17.20 Mónika 18.30 Híradó 19.05 
Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok 
közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral  
23.15 Házon kívül 23.50 Európai idő  
23.10 Hírek 23.15 Házon kívül 23.50 

Európai idő 0.10 Alias 1.05 Refl ektor 
1.15 Infománia
 

Péntek (október 9.)
5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top 
Shop 11.25 Disney-rajzfi lm 12.00 Híradó 
12.10 06-91-33-55-33 13.30 Fél kettő 
14.55 Viva Las Vegas! 16.15 Második 
esély 17.20 Mónika 18.30 Híradó 19.05 
Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok 
közt 21.20 Hazudj, ha tudsz! 22.20 
Minden lében négy kanál 23.25 A főnök 
(am. krimisor.) 0.15 Hírek 0.20 Refl ektor 
0.40 IttHon  1.00 Autómánia

Szombat (október 10.) 
5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 
A tini nindzsa teknőcök új kalandjai 
6.45  Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfi lmek 
9.55 Így készült 10.20 06-91-33-55-33 
11.30 Házon kívül  12.00 Híradó 12.10 
Autómánia 12.50 Doki 13.40 A dadus 
14.05 Míg a halál el nem választ 14.35 
Cobra 11 15.30 Viharok vihara  18.30 
Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Csillag 
születik – A válogatás 21.00 Tűzfal 
23.00 Gonosz szándékkal 0.45 Fókusz 
plusz (ism.)

Vasárnap (október 11.) 
5.30 Top Shop 6.00Jackie Chan leg-
újabb kalandjai 6.20 A tini nindzsa 
teknőcök új kalandjai 6.40 Kölyökklub 
10.10 Receptklub 10.30 06-91-33-55-33 
11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 
Doki 13.10 Magyar autósport-magazin 
13.25 Forma-1 magazin 13.55 Red Bull 
Air Race 14.30 Tuti gimi 15.25 Szívek 
szállodája (közben: 16.00 Hatoslottó-
sorsolás) 16.25 marslakó a mostohám 
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Star 
Wars III. 22.55 Heti hetes 0.10 Portré 
0.45 Maffi ózók 1.40 Refl ektor

Hétfő (október 12.) 
5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top 
Shop 11.25 Disney-rajzfi lm 12.00 Híradó 
12.10 06-91-33-55-33 13.30 Fél kettő 
14.25 Én és a kölyök  16.15 Második 
esély 17.20 Mónika 18.30 Híradó 19.05 
Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok 
közt 21.20 CSI –  New York-i helyszínelők 
22.20 A szökés 23.25 Sztár a lelke minden-
nek 1.10 Refl ektor 1.25 Jópofa kofa

Kedd (október 13.) 
5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top 
Shop 11.25 Disney-rajzfi lmsorozat 12.00 
Híradó 12.10 06-913-355-33 13.30 Fél 
kettő 14.20 Költői szerelem 16.15 
Második esély 17.20 Mónika 18.30 
Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 
20.40 Barátok közt 21.20 Durr, durr és 
csók 23.20  XXI. század – a legendák 
velünk élnek  0.20 Fulltiltpoker.com 
1.30 Refl ektor    

TV2 

Szerda (október 7.)
5.25 Teleshop 6.00 Két TestŐr 6.25 
Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl 
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 
10.20 Teleshop 11.30 Drágaságom 
13.20 Kvízió 14.20 Parti nyomozók 15.20 
Amynek ítélve 16.20 Bűbájos boszorkák 
17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 
Párbaj 20.15 Jóban rosszban 20.50 
Celebműszak 21.25 Doktor House 22.25 
A Harper-sziget 23.25 A médium 0.20 
100 csoda 0.25 Tények este 0.55  Ez 
a fi úk sorsa

 Csütörtök (október 8.)
5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 
6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 
Telekvíz 10.30 Teleshop 11.35 Az ezüst 
oroszlán birodalmában  13.25 Kvízió 
14.20 Parti nyomozók 15.20 Amynek ítél-
ve 16.20 Bűbájos boszorkák 17.20 Joshi 
Bharat 18.30 Tények 19.05 Párbaj 20.50 
Celebműszak 21.25 40 éves szűz 23.30 
Jericho 0.35 100 csoda 0.40 Tények este 
1.10 Csillagkapu – Atlantisz 
 

Péntek (október 9.) 
5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 
6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl 
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 
10.30 Teleshop 11.50 Párosban Párizsban 
13.25 Kvízió 14.20 Parti nyomozók 15.20 
Amynek ítélve 16.20 Bűbájos boszorkák 
17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 
Párbaj 20.15 Jóban Rosszban 20.50 
Celebműszak 21.25 Született feleségek 
22.25 Szellemekkel suttogó 23.25 100 
Csoda 23.30 Tények este 24.00 Az utolsó 
házaspár 1.50 A Donelly-klán 2.45 Drága 
testek (am. krimisor.)

Szombat (október 10.)  
0 TV2-matiné 8.35 414-es küldetés 9.05 
Dinoszauruszok 9.35 Babavilág 10.10 
Kalandjárat 10.40 Tennis Classic 2009 
11.15 Charlie, majom a családban 12.15 
Hegylakó 13.15 Bajnokok Ligája maga-
zin 13.50 A kiválasztott 14.50 90210 
15.45 Lesz ez még így se! 18.30 Tények 
19.05 Magellán 19.35 Sztárral szemben 
21.40 Vörös zsaru 23.40 Még mindig 
lakótársat keresünk 1.50 Drága testek 
2.40 Kalandjárat

Vasárnap (október 11.)  
5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idő 
örvényében 6.45 Tv2-matiné 10.05 
Nagy vagy! 10.35 Joey 11.00 Két 
TestŐr 11.35 Stahl konyhája 12.10 
Borkultusz 12.45 Száguldó vipera 
13.45 Psych – Dilis detektívek 14.50 
Smallville 15.45 Rex felügyelő 16.45 
Hubert és a kutya 18.30 Tények 19.00 
Napló 20.05 Szemtelen szemtanúk 
22.05 A Keresztapa 2. 1.30  Képírók 
– Buborék 3.10 Napló (ism.)

Hétfő (október 12.) 
 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények 
reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl kony-
hája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 
10.30 Teleshop 11.45 Old  Shatterhand 
13.20 Kvízió 14.20 Parti nyomozók 15.20 
Amynek ítélve 16.20 Bűbájos boszorkák  
17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 
Párbaj! 20.15 Jóban rosszban 20.50 
Hal a tortán 21.25 NCIS 22.25 Gyilkos 
számok 23.25 Különleges ügyosztály 
0.25  100 csoda 0.30 Tények este 1.00 
Ha eljönnek a bomberek (am. akciófi lm) 
2.30 Holló (kanadai thriller)

Kedd (október 13.) 
 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 
reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 
9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.45 
Teleshop 11.50 Pénzcsinálók 13.25 Kvízió 
14.20 Parti nyomozók 15.20 Amynek 
ítélve 16.20 Bűbájos boszorkák 17.20 
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Párbaj 
20.15 Jóban rosszban  20.50 Hal a tortán 
21.25 Daylight – Alagút a halálba 23.20 
Húsz év 0.05 100 csoda  0.10 Tények 
este 0.35 Kisvilma – Az utolsó napló 
(magyar fi lm)

A Club TV 2009. október 
8-i, 11-i és 12-i 578. adása 

NAPJAINK
Az aradi vértanúkra emlé-kez-
tünk
Az idősek világnapja
Ceglédi delegáció Mühldorfban 
– III. rész
SPORTÖTPERC
Baktalórántháza - Restart 
CVSE NB II. labdarúgó-mér-
kőzés 
Drogerita Ásványvíz Ceglédi 
KKSE_Erste Békés NBI B 
kézilabda
Restart CVSE-Kecskemét – 
kupamérkőzés
SULI-BULI
Gólyabál - közgáz
UTAZÁS

Túristvándi – halászlé-főző 
fesztivál
SZTÁRKLUB
Király Viktor műsorából
A Bon-bon koncertjéből
Műsorvezető: 

Süveges András

Adásunk kezdete csütörtök 
este 6 óra, ismétlés hétfőn 
este 6-kor!
Web: www.clubt.hu
e-mail: info@clubtv.hu
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS! HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS! 

„Az első négy közé várjuk az 
előző bajnoki évben negyedik 
helyen végző OB I B-s felnőtt 
csapatot”, - szögezte le talál-
kozásunkkor a Restart CVSE 
vízilabda szakosztályának 
vezetője, Tankó Zoltán, aki 
elmondta azt is, hogy a tervet 
kikkel és hogyan kívánják 
elérni:

– Jöttek és mentek is. A kitű-
nő kapus, Kis Tamás felhagyott 
az aktív játékkal, Szolnokon 
lett edző, akinek helyére az 
OB I-ben is szerepet kapó Sűrű 
Dénest igazoltuk le. Eltávoztak 
még Bojtos Zoltán, Kutasi 

Rómeó és Németh Dániel 
is. A keretben ugyanakkor 
helyet kapott Pécsről Kollár 
György, a BVSC-től vissza-
kerülő Etédi Benjámin, kettős 
igazolással Szolnokról Tóth 
Péter és Gazsovits Zoltán, va-
lamint a Honvéd-Dominóból 
a pályafutását nálunk elkezdő 
Kárteszi Péter is. Véleményem 

szerint csapatunk erősebb lett 
a tavalyinál.     

– Bóbis Károly vezetésével 
Cegléden a városi strandon 
kerül sor az edzésekre, he-
tente egy alkalommal pedig 
Szolnokon kétkapus játékkal 

készülünk a mérkőzésekre. A 
szakosztály működésének fel-
tételei biztosítottak és bízunk 
abban, hogy az úgy is marad. 
Ez utóbbi megjegyzéssel a 
strand további használatának 
lehetőségére gondolok. 

– Változott a bajnokság 
lebonyolítása. A csapatokat 
három csoportra osztották, 
ahonnan az oda-visszavágós 
körmérkőzést követően az 
első három helyezett jut to-
vább a rájátszásba, ahol vé-
gül eldőlnek a helyezések. 
Egy találkozónk, a KSI elleni 
találkozónk időpontja még 
bizonytalan, hiszen a csapat 
akkor – október 13-17 között – 
Egyiptomban egy nemzetközi 
tornán szerepel.

A csapat a második mérkő-
zését is megnyerte:

Cegléd – Csabai Csirkefogók 
VK 22-7 (7-1, 4-2, 5-1, 6-3)

Cegléd: Schumann, Sűrű 
(kapusok), Kárteszi 2, Varga S. 
1, Tóth P. 1, Türei 3, Laky 2, 
Koncz 4, Gazsovits 1, Dobos 
1, Kollár 3, Tóth F. 1, Etédi 
1, Mráz 2.  A vendégek nem-
hogy csirkét, de labdát is alig 
fogtak, a nagykülönbségű 
vereséget nem  is tudták meg-
akadályozni.

Az igaz, hogy több hibával 
tarkított, de mindvégig izgal-
mas, hatalmas csatát hozott a 
Dogerita Ásványvíz Ceglédi 
KKSE férfi  kézilabda csapa-
tának NB I B-s mérkőzése a 
bajnokságban három forduló 
után vezető Békés ellen. A 
találkozón jellemzően a ven-
dégek vezettek, hét perccel a 
vége előtt 23-20-ra. Ezután 
viszont már csak hazai  gólok 
következtek, ami végül pazar 
pontmentést eredményezett.     

Cegléd – Békés 23-23 (12-
13)

Cegléd: Lengyel, Kelemen 
– Varga 4, Tóth N. 7, Benke, 
Turák, Pocsai 8, Dengi, 

Kovács, Kökény, Tündik 
4, Molnár G., Badenszki, 
Emődi

– Öt gólos hátrányból sike-
rült felállnunk. Az utolsó öt 
percre egységes lett a védeke-
zésünk és ekkor a támadások 
befejezései is jól sikerültek. 
A rutinos Békés ellen komoly 
fegyvertény a döntetlen elérése 

– értékelt a mérkőzést köve-
tően a játékos-edző Kökény 
István.

Az ifjúsági mérkőzésen 
sem bírtak egymással a fe-
lek: Cegléd – Békés 26-26 
(13-14) Góllövők: Molnár I. 7, 
Pomozi 5, Almási 5, Megyes 
3, Tóth G. 2, Somodi, Tóth Z., 
Bányai,. Vígh 1-1.

A labdarúgó NB II kilence-
dik fordulójában idegenben 
aratott győzelmet a Restart 
CVSE együttese. Az utolsó 
helyezett Baktalórántháza el-
len a hosszabbításban esett a 
győztes gól.
Baktalórántháza – Cegléd 

2-3 (2-2)
Cegléd: Vadon – Miklósvári, 

Buzás, Villányi, Tóth A. – 
Kenderes (Tóth M.), Fekete 
(Horváth), Rebecsák, Selei 
– Lendvai (Burián), Bubori. 
Először a hazaiak, másodszor 
a ceglédiek szereztek vezetést. 
A gólváltások között mindösz-
sze 3 (Szabó, Villányi) illetve 6 

perc (Selei, 11-esből, Rákóczi) 
telt el. A második félidőben 
mindkét kapusnak akadt véde-
nivalója, majd Burián lövése 
- a 80. percben - a kapufán 
csattant. Az izgalmas össze-
csapást egy öngól döntötte el, a 
92. percben Zámboriról a saját 
kapujába került a labda. 

Hétközben a  Magyar 
Kupában a 16 közé jutásért:  
Cegléd – Kecskemét 1-3  

Gól: Selei (11-esből)
Utánpótlás eredmények
U 19: Cegléd – Makó 0-3 

(0-1) Parázs György edző: „A 
szezonban most játszottunk a 
leggyengébben.” 

U-17  Cegléd – Makó 3-3 
(1-1 ) Góllövő: Sinka 2, Tarai. 
Ványi Zsolt /edző/: „Két hét 
óta a vadászpuska rossz végén 
állunk.”

U-15: Kecskemét – Cegléd 
1-2 (1-1) ; Góllövő: G.Biró, 
Juhász. Farkas János /edző/: 
„Óriási fegyvertény ez a győ-
zelem. Mindenki remekül 
játszott.”

U-13: Kecskemét – Cegléd  
1-3 (0-2)  ;  Góllövő: Oldal 3. 
Kiállítva: Oldal, Kecskeméti. 
Edző: Jobb lett volna a hét-
végén, ha a Spori nem a mér-
kőzést, hanem a háztartást 
vezeti.

A női kosárlabda NB I má-
sodik fordulójában a CEKK 
gárdája Zalaegerszegre láto-
gatott. A fi atal ceglédiek nem 
tudtak lépést tartani az esélyes 
hazaiakkal.

Zalaegerszeg – CEKK 104-
52  (23-16, 33-14, 25-11, 23-
11)

Cegléd: Baksa 11, Szabó 
V. 12, Lukács 5, Licsina 
6, Kobolák 10,  Földi A., 
Halmai,  Halmi 6, Szabó B. 2, 
Zvolenszki, Józan, Nagy A.

A statisztika választ ad a 
ZTE nagy különbségű győ-

zelmének magyarázatára (a 
második szám a ceglédieké). 
Lepattanó labdák leszedése: 
31/21, szerzett labdák: 31/15, 
gólpassz: 25/1, két pontos kö-
zeli dobások: 67/43%. 

A férfi  NB II-ben jól sikerült 
a CKE rajtja, akik győzel-
müket a második félidőben 
biztosították be. 

Ceglédi KE – Mezőberény 
79-54 (15-12, 24-20,16-8, 24-
14) Pontszerzők: Kurucz, Rácz 
12-12, Szollár, Honti 11-11, 
Szabó G. 10, Pásztor, Nagy R. 
7-7, Molnár 5, Horváth 4.

Az asztaliteniszező 
bosszúja

Nyírbátorban országos újonc és 
serdülő fi ú ranglista versenyre 
került sor, melyen egy-egy első 
és második helyezést értek el a 
Restart Szuperinfó CVSE fi a-
taljai. Az újoncok között Ecseki 
Nándor nyert ezüstérmet, a 
döntőben immár hagyományos 
ellenfelétől Szuditól kapott 
ki, ezúttal 3-2-re. A serdülők 
között Molnár Gergely arany-
érmes lett, miután a döntőben 
a biztosan verte a  szombat-
helyi Szarkát. A győzelemmel 
Molnár nemes bosszút állt azért, 
mert nem engedték elindulni a 
Top 12 versenyen. A lányok 
ugyanekkor Budaörsön álltak 
asztalhoz. Az újoncok viadalán 
a dobogóra két ceglédi is fel-
állhatott, Szücs Réka annak is 
a legfelsőbb fokára, míg Gulyás 
Nikolett a harmadik lett. Szűcs 
a serdülők között a legjobb 32 
jutott be.

Csapatbajnoki eredmények: 
Extra Liga, férfiak: Wink SC 
– Restart- Szuperinfó CVSE 
6-1 A három ifjúsági válogatott 
játékossal felálló hazaiak meg-
érdemelt győzelmet arattak, a 
vendégek közül Zakar nyert, 
egyszer.

Birkózás: A felnőtt csa-
patbajnokságon húsz csa-
pat indul, a  RESTART 
CVSE TS INTEGRÁL 
a Törökszentmiklóssal , 
Doroggal ,  Érddel  és  a  
Kecskeméttel került egy cso-
portba. A selejtezők első for-
dulóját Dorogon rendezik ok-
tóber 17-én, a visszavágóra 
november 14-én kerül sor. A 
ceglédiek legalább a legjobb 
nyolc együttes közé szeretné-
nek bejutni.

****
A városi teke csapatbajnok-

ságban három forduló után 
még két gárda – az FRSZ-CTV 
és a CVSE „B” – veretlen. 
Eredmények: BB Tech. B – 

Premier Ablakrendszerek 5-1, 
CVSE B – Oroszlánkölykök 
4-2, Nagykőrös – Amin-oxid 
5-1, Barabás – Sanyi Bau 47 
6-0, FRSZ-CTV –Függetlenek 
4-2, Ezerjó – Vállalkozók 5-1, 
Csöpp Bt. – BB Tech. A 4-2 A 
legjobb egyéni dobók:Kovács 
Imre 379, Csiszár Ottó 378, 
Farkas László 372 fával.

****
Vízilabda: az országos után-

pótlás bajnokság legutóbbi for-
dulójában a Restart CVSE fi a-
taljai az egy győzelem mellett 
két vereséget szenvedtek el. 
Ifjúsági: Cegléd–Kecskemét 
7-10, serdülő: Cegléd–
Kecskemét 28-3, gyermek: 
Cegléd–Kecskemét 6-10 

Csapat Európa bajnoki arany!
A miskolci városi sportcsarnokban rendezték szombaton az 
idei Csapat Európabajnokság döntőjét. A férfi  válogatott ge-
rincét a két Ungvári testvér adta, míg az újonnan kinevezett 
Bíró Tamás edző most debütált a férfi  szakág élén. A szak-
ember szerencsés kézzel sorsolt a papíron könnyebbnek tűnő 
ukrán és román csapat mellé „húzta” a csapatot. A magyar 
csapat élt is a lehetőséggel és előbb az Ukránokat győzték le 
4:1-re, majd a románokat 3:2-re, így a délutáni programba az 
aranyéremért szállhattak harcba a franciákat legyőző, cím-
védő orosz válogatottal. A döntőben igazi csodát láthatott a 
lelkes publikum. Először a 66kg-os Ungvári Miklós győzte le 
Moguskovot hosszabbításos mérkőzésen egy karfeszítéssel, 
majd a RESTART-CVSE kiválósága Ungvári Attila (73kg) 
vesztett állásból fordítva fojtásból győzte le Kaitmazovot. 
Végül az i-re a pontot a fi atal paksi Csoknyai László tette fel, 
akit Bíró Tamás edző jó érzékkel tett be a csapatba. A harmadik 
győzelem azt jelentette, hogy az utolsó két mérkőzéstől füg-
getlenül – ezt egyébként az oroszok nyertek - a magyar csapat 
nyerte az Európa Bajnokságot. A történelmi győzelemből a 
ceglédiek oroszlánrészt vállaltak. 

Csapat Európa Bajnokság: 1, Magyarország, 2, Oroszország. 
3, Franciaország

RESTART-CVSE Judo Szakosztály

Bravúros pontmentés a hajrában
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Tel./Fax:

Mobil:

53/312-983
30/9675-854

Tel./Fax:

Mobil:

53/312-983
30/9675-854

E-mail: suli@inext.huE-mail: suli@inext.hu
H-P: 8.00 – 16.00H-P: 8.00 – 16.00

INDULÓ TANFOLYAMOKINDULÓ TANFOLYAMOK

AKCIÓK!AKCIÓK!

FOLYAMATOSANFOLYAMATOSAN

Cegléd, Selyem u. 5.Cegléd, Selyem u. 5.

Akkreditált Felnõttképzõ Intézmény (Akkred. lajstromszám: AL-1281)

M A1 A A B
B+E C C+E D

korl.M A1 A A B
B+E C C+E D

korl.

FNYSZ: 13-0603-05

INGYENESEN!INGYENESEN!

Figyeld hirdetéseinket!Figyeld hirdetéseinket!

SZÖVETKEZET

Feleslegessé vált használt autóját

hivatalos bontási igazolással átvesszük!

Feleslegessé vált használt autóját

hivatalos bontási igazolással átvesszük!

2700 Cegléd, Külsõ-Jászberényi út 3. Nyitva: 8:00-16:00

Tel.: 53/500-841, 53/500-842, 30/870-0596

E-mail: bonto@hexacoop.t-online.hu

Fémhulladék átvétele!Fémhulladék átvétele!

H U L L A D É K K E Z E L Õ - J Á R M Û B O N T Ó

kategóriákban

Motoros-szimulátor

Úton a négy közé?

Ez a siker még sokat érhet

NÉHÁNY SORBAN

Kosárlabda: túl nagy volt a falat
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53/510-900BEST WESTERN HOTEL AQUARELL **** 

Hatalmas közönségsikert ara-
tott a hétvégén Cegléden, a 
városi sportcsarnokban szom-
baton megrendezett FIT-KID 
I. osztály Grand Prix, valamint 
a másnap sorra kerülő VII. 
FIT-KID Európa Kupa fi tness 
verseny. A viadalt pompás 
gála zárta, melyen többek kö-
zött fellépett a „megasztáros” 

Király Viktor és a Bon-Bon 
együttes is. Akivel csak ta-
lálkoztam és beszélgettem, 
csak áradozott a szervezésről, 
a rendezésről. Az bizonyos, 
aki versenyzőként, vezetőként 
részvevője volt a rendezvény-
nek, az a város, a szakosztály 

jó hírét viszi magával a min-
dennapi környezetébe.

A hazai versenyzők kie-
melkedően szerepeltek, akik-
kel érthetően elégedett volt a 
vezető-edző Randos Gabriella 
is, akinek munkáját az edzé-
seken Király Béla koreográfus 
és Molnár Bertalan tánctanár 
segíti:

– Ebben az évben Telek 
Patrícia valamennyi verse-
nyén diadalmaskodott és így 
történt most is. A három for-
dulós Grand Prix győztese 
lett. Rajta kívül Takács Vivien 
parádézott elsősorban, aki 
talán most mutatta be pálya-

futása legjobb gyakorlatát. De 
maximális dicséretet érdemel 
valamennyi, az első három 
helyezett között végzett ceg-
lédi fi atal is. 

A FIT-KID I. osztály Grand 
Prix ceglédi helyezettjei:

Egyéni, IV. korcsoport: 
1. Takács Vivien; V. kcs: 2. 
Balogh Anett; VI. kcs: 2. Gál 
Anett; VII. kcs: 1. Basa Vivien; 
VIII. kcs: 3. Zellei Szandra; 
IX. kcs: 1. Telek Patrícia, 3. 
Bóbis Vivien.

Csapat, II. kcs: 2. Cegléd 
(Arany Nóra, Balogh Anett, 
Gál Anett, Takács Vivien); 
III. kcs: 1. Cegléd: Bóbis 
Vivien, Telek Patrícia, Pintér 
Gabriella) III. kcs, duó: 2. 
Cegléd (Pintér Gabriella, 
Hartyányi Szilvia) 

***
Az összetett győztes: Telek 

Patrícia
A FIT-KID I. osztályú 

Grand Prix győztese a Restart 
Ceglédi VSE sportolója, a 
Közgazdasági SZKI 11. osz-
tályos tanulója Telek Patrícia 
lett. 

Három kérdésre kértem és 
kaptam rövid válaszokat:

– Hogyan kezdődött?
– 11 éve édesanyám vitt el 

először edzésre, megtetszett, 
ott maradtam.

– Milyen elfoglaltságot je-
lent a sportolás, és hogyan 
sikerül azt összeegyeztetni a 
tanulással?

– Verseny előtt egy hét alatt  
öt, egyébként általában négy, 
alkalmanként 2-3 órás edzés 

van. A tanulásra a foglalko-
zások után kerül sor. Ehhez 
szoktam hozzá, szerencsére 
jól megy mindkettő! 

–Melyik volt az első komo-
lyabb sikere és a sportban mi 
a távolabbi célja?

– 2005-ben a Cegléden 
megrendezett Európa Kupán 
második lettem. A fit-kidet 
követően szeretnék a felnőttek 

között is helytállni, kijutni a 
fi tness világbajnokságra.

***
VII. FIT-KID Európa Kupa 

ceglédi győztesei:
Egyéni, III. kcs: 1. Takács 

Vivien ; V. kcs: 1. Telek 
Patrícia

Csapat, II. kcs: 1. Cegléd 
(Arany Nóra, Balogh Anett, 
Gál Anett, Takács Vivien) 
;  III. kcs: 1. Cegléd (Bóbis 
Vivien, Pintér Gabriella, Telek 
Patrícia)

Aranyhegy ÉttermeAranyhegy Étterme
FIT-KID ■

Remek verseny, nyolc ceglédi aranyéremmel, pompás gálával
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Szeretettel várja Vendégeit a Hotel AquarellSzeretettel várja Vendégeit a Hotel Aquarell

új, őszi/téli étlapjával!új, őszi/téli étlapjával!

Fiat modellek októberben

Jansik Autóház Kft. 6000 Kecskemét, Szegedi út 90.km Telefon: 76/498-555, 70/382-9152, 30/218-1561, 30/380-3828

Jansik Autóház Kft. 2700 Cegléd, Kőrösi út 28. Telefon: 53/500-170, 30/645-6963


