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Együttműködő partnerünk: 

Képviselői mérleg

Idegenforgalmi kerekasztalA Ceglédi Fúvószenekar 
Erdélybe látogatott

Beszámolónk a 4. oldalon

Írásunk a 12. oldalon

Beszélgetés Földi László ogy. képviselővel (8. oldal)

6. oldal

Jön a parlagfűszezon

Végre megtört a jég s a város és környékének turisztikai, gaszt-
ronómiai programjainak összehangolására megtörtént az első 
lépés. (9. oldal) 

Kié a legszebb konyhakert?
Cegléd Város Önkormányzata a többéves hagyományt foly-
tatva idén is meghirdette a Környezetszépítési és Környe-
zetvédelmi Programját. A nemes versengést összefogó, 
mérlegelő és összegező VÁRVAG Nonprofi t Kft. ügyvezető 
igazgatójától, Czesznak Tamástól tudom, hogy ebben az 
esztendőben egy új programmal bővült az akció, aki erről a 
következő tájékoztatást adta. (7. oldal)

Vidámparkból Állatkert
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Hektáronként átlagosan öt 
tonna búzát arattak a térség-
ben, ám a termés fele nem 
felel meg az étkezési minő-
ségnek, és a felvásárlási ár is 
jelentősen csökkent. 42-43 
ezer forintot kínálnak a ke-
nyérgabonáért. A kalászosok 
betakarítása véget ért, most 
a szalma behordása folyik. A 
szállítási költséget az útdíj je-
lentősen megterheli, a szalma 
ugyanis nem számít mező-
gazdasági terméknek, arra 
nem vonatkozik a mentesség.

Az aratás megkezdése óta 
folyamatosan csökkennek a 
felvásárlási árak, míg tavaly 
a búza tonnájáért hetvenezer 
forintot is kínáltak, most alig 
több mint 40 ezer forinton 
jegyzik a kenyérgabonát. A 
repcéért most 100 ezer fo-
rintot kínálnak, 30-40 ezer 
forinttal kevesebbet, mint ta-
valy. A jövedelmezőség persze 
a hozamoktól is függ – erről a 
Dél-Pest Megyei Mezőgazda-
sági Részvénytársaság ügy-
vezetője beszélt a Ceglédi 
Városi Televízió Háttér című 
műsorában. 

A vezérigazgató elmondta: 
jó közepes terméssel számol-
hatnak, őszi árpából egy 5,5 
tonnás, búzából 5 tonna körüli 
terméssel. Amik jobbak lehet-
nek a korábbi éveknél, vagy a 
szokásosnál, az a repce, ami 
3,2 tonna illetve a tritikálé 
3,5 tonnával – tette hozzá 
Szilágyi Dezső. 

A rozs is szép eredményeket 
hozott, átlagosan 3 tonnát 
takarítottak be hektáronként. 
A learatott búza felét azon-
ban csak takarmányozásra 
tudják eladni a gazdák, ami 
azt jelenti, hogy a termé-
nyükért kevesebb pénzt kap-

nak, mint ha a malmoknak, 
kenyérgabonaként tudták 
volna értékesíteni. „Általában 
nálunk takarmány minőségű 
búza viszonylag kevés van, 
egy 10-20 százalék. Ebben 
az évben pedig ez elérte az 50 
százalékot, vagy talán meg is 
haladta az étkezési búzához 
hasonlítva” – tudtuk meg 
Szilágyi Dezsőtől.

A minőségromlásért is az 
aszály, a kényszerérés a fele-
lős. De az őszi betakarítású 
növényeknél is komoly vesz-
tességeket okozhat a jelenlegi 
aszály. A kukoricának, illetve 
a silókukoricának, valamint a 
napraforgónak is ártott illetve 
árt a szárazság. A növények ott 
a legfejletlenebbek, ahol a bel-
víz miatt csak a szokásosnál 
később tudtak vetni.



Zenés esttel egybekötött kós-
tolóval népszerűsítik a ceglédi 
borokat a kempingben. Min-
den szombaton más-más bo-
rászat, illetve termelő mutatja 
be borait. Legutóbb Paska 
László nedűit kóstolhatták 
meg a vendégek.

Zene, szép környezet és fi -
nom borok – nem is nagyon 
kell más egy hangulatos prog-
ramhoz. A Budai úti fürdő 
melletti kempingben minden 
szombaton borestet tartanak. 
A Cegléd és Vidéke Unghváry 
László Borrend kezdeménye-
zéséhez örömmel csatlakozott 
a kemping. A fürdő ügyveze-
tője szerint a lényeg az, hogy 
egy bemutassák és kedvet 
csináljanak a vendégeknek 
ahhoz, a környékbeli pincé-
szeteket felkeressék, „mert 
Ceglédnek olyan borászatai 
és borkultúrája van, amelyre 
igazán büszkék lehetünk” – 
mondta Tótin Lóránt.

A ceglédi borok a hazai és 
nemzetközi versenyeken is 
szépen szerepelnek. Népsze-
rűek, a reklámmal azonban 

soha nem lehet leállni – vall-
ják egyöntetűen a borászok. 
Paska László szerint minden-
képpen erősíteni kell a régiós 
szemléletet, ezért nagyon 
szívesen részt vesznek az 
ilyen kezdeményezésekben, 
„hogy ezzel is egy komplett 
csomagot tudjon Cegléd és 
körzete kínálni akár a külföldi 
fogyasztóknak, akár a magyar 
fogyasztóknak” – fogalmazott 
a borász.  Legutóbb Paska 
László borait kóstolhatták a 
boresten részt vevők, koráb-
ban pedig a Klément borászat 
mutatkozott be. Az előttünk 
álló szombatokon a Füle, a 
Molnár, a Megyeri valamint 
a Kökény pincészet borait 
ismerhetik meg a külföldi 
és hazai vendégek, akik szép 
számmal üdülnek a kemping-
ben. A szálláshelyen egyéb-
ként augusztus végéig, de 
inkább szeptember közepéig 
ha nem is teltház, de majd-
nem teltház van. A kemping 
is nagyon népszerű és szeretik 
a ceglédi fürdőt – tudtuk meg 
Tótin Lóránttól.

Fiatal, lendületes csapattal készülnek a férfi  
kézilabdások a következő szezonra. Az új játé-
kosokat és a következő szezonra szóló terveket 
sajtótájékoztatón ismertette a szakosztály 
vezetője, valamint a csapat vezetőedzője, aki 
idén is Kökény István lesz. Az ő munkáját a 
továbbiakban Dengi Zoltán másodedző és Rapi 
Róbert kapusedző segíti.

A szakosztályvezető elmondta: az előző évet 
úgy értékeli a vezetősség, hogy a célkitűzésüket 
elérték. Sikerült bent maradni, „és hajszál hí-
ján egy bravúrt is végrehajtottunk volna, ami 
tényleg csak nüanszokon múlott. Ugye min-
denki tudja, a nyolcadik helyről beszélünk, de 
így sem vagyunk semmiképpen csalódottak és 
így legalább következő évben van hová fejlőd-
nünk” – fogalmazott Borsos Gergő.

Sokan kérdezték – folytatta, hogy ki lesz az 
edző a továbbiakban. A válasz egyszerű – fo-
galmazott, mert ez nem is volt kérdés. Kökény 
István olyan kitűnő szakmai munkát végez, 
hogy fel sem merült leváltása. További két évre 
hosszabbították meg a szerződését. „Nagyon 

fontos dolog volt az elnökséggel egyeztetve 
azokat a játékosokat itt tartani Cegléden, akik 
elég komolyan segítették a tavalyi évben a mun-
kámat, és hozzásegítették a csapatot ehhez a 
szép eredményhez – mondta Kökény István.

A másik fontos dolog, ami a jövő eredmé-
nyességéhez hozzájárul, hogy új fi atal játékosok 
érkeztek a csapatba. Két junior válogatott, Bősz 
Dániel Pécsről, Lászlai Szabolcs Orosházáról, 
Tatáról pedig az ugyancsak fi atal Endrédi De-
zső került Ceglédre. Az átlövő Ivan Perisics, 
mellett pedig a már rutinos irányító Mirko 
Vujovics Montenegróból érkezett a csapathoz.

Várják továbbra is nagy szeretettel azt a 
buzdítást, ami eddig is segítette a ceglédi 
csapatot – fogalmazott Kökény István. „Én 
biztosan edzőként és a társaim nevében is 
megígérhetem, hogy nagyon keményen küzdő 
csapatot fognak látni, remélem ez párosul jó 
játékkal, kemény védekezéssel” – tette hozzá. 

Mindezek alapján pedig teljesen biztos ben-
ne – folytatta a vezetőedző – hogy erősödtek, 
és sikeres év várhat rájuk.

Új játékosokkal készülnek az új szezonra a kézisek

Befejeződött az aratás

Nyáresti borkóstoló és 
zenés estek a kempingben
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Sikeres az önkormányzat és 
a CEVASZ által indított gya-
kornoki program. Egyelőre 
hat felsőoktatásban tanuló 
hallgatónak tudtak helyet 
biztosítani, de maguk a vállal-
kozók is bíznak a folytatásban. 
A program ugyanis nem csak 
a fi atalok számára hasznos. 
Leendő munkaadóként a cé-
gek is profi tálhatnak abból, 
ha megismerik a szakember 
jelölteket.

Gyakorlati helyet találni, 
méghozzá olyat, ami megfelel 
a tanulmányoknak és még 
esetleg közel is van a hallgató 

lakhelyéhez, nem könnyű. Ezt 
tapasztalta legalábbis a CE-
VASZ titkára. Ebből indult a 
közös gondolkodás. „Magam 
is egyetemre járok immáron 
10 éve ilyen olyan szakokon, 
illetve ott is tanítok. Látom, 
hogy általában a megfelelő 
gyakorlati hely megtalálá-
sa a fi ataloknak elég nehéz. 
Arra gondoltam, hogy miért 
ne lehetne ezt összekötni a 
nyári szünettel, amikor első, 
másod-, esetleg harmadévben 
azért még mindenki vissza-
költözik vidékre a családhoz, 
és jó lenne, hogyha ezt a nyári 
gyakorlatot esetleg a család-
jához közel tudná megtenni” 
– fogalmazott Szebeni Dávid. 

Így indította el a ceglédi 
önkormányzat és a Cegléd 
és Térsége Vállalkozásainak 
Szervezete közösen a CE-
VASZ gyakornoki programot. 
Ennek a lényege az, hogy a 
helyi tehetségek, akik felső-
oktatásban tanulnak helyi 
vagy helyi kötődésű cégeknél 

tölthessék gyakorlatukat. Az 
egyik  – gyakornokokat foga-
dó cég ügyvezetője, Szokolai 
Dezső elmondta: tökéletesen 
egyetért a CEVASZ célkitűzé-
seivel, amelyben az szerepel, 
segítsék, hogy a tehetséges 
fi atalok maradjanak ebben a 
térségben a főiskolai, egyete-
mi tanulmányaik elvégzése 
után is. „Magyarul, hogy nem 
csak a nagyvárosokban és 
multiknál van élet, hanem van 
azért másutt is. Hogy miért jó 
nekünk? Azért, mert vélemé-
nyünk szerint ha ilyen gyakor-
noki programban lehetőséget 
biztosítunk a hallgatóknak, 
megismerjük egymást, tu-
dom, hogy hova akar eljut-
ni, milyen a tudása, milyen 
célkitűzései vannak. Ha ez 
egybeesik a miénkkel, akkor 
majd amikor végez és eset-
leg van nálam megüresedő 
álláslehetőség, akkor szinte 
egy majdnem kész embert 
kapok, és akkor felajánlom 
neki, hogy jöjjön ide dolgozni” 

– magyarázta Szokolai Dezső, 
az EMTC Villamosgépgyártó 
Bt. ügyvezetője.

Ez azért is fontos, mert a 
tapasztalat az, hogy a ceglédi 
frissen végzett szakemberek 
nem térnek vissza a városba, 
így jelentős műszaki értelmi-
ségi hiánnyal küzd a térség. A 
CEVASZ tagjai közül – profi l-
juk miatt – nem mindenki tud 
gyakornokot fogadni. Most 
6 hallgatónak tudtak helyet 
biztosítani. 

Egyikük Prenyó László. A 
fi atalember Kecskemétre jár, a 
GAMF-ra, gépészmérnök szak-
ra és azért jelentkezett ide, 
mivel közel van a lakhelyéhez 
és érdekli a gépészmérnöki 
munka, főleg ez a CNC-s rész, 
amit itt lehet látni. „Ebben 
szeretnék elhelyezkedni, a 
jövőmet ebben látom, mivel 
elég fejlődőképes ágazat” – 
vélekedik Prenyó László. Az ő 
tervei között például szerepel, 
hogy visszatér Ceglédre.



Működik a városi gyakornoki program

Vizet osztanak 
a vasúton

A hőségriadó miatt az uta-
sok számára ásványvizet 
biztosított a MÁV-START. 
A személyszállító vasút-
társaság a budapesti fej-
pályaudvarokon és tizenkét 
nagyobb vidéki állomásán 
kezdte el a vízosztást. Le-
gelőször a Budapest-Keleti, 
a Budapest-Nyugati és a 
Budapest-Déli pályaudva-
rokon lehetett átvenni az 
ingyenes literes ásványvi-
zet, majd további 12 állo-
más, köztük a szolnoki is 
bekapcsolódott.

A vízosztás mindaddig 
tart, amíg ezt a rendkívüli 
meleg szükségessé teszi. 
Ezen kívül a MÁV-START 
Zrt. közleményében azt 
javasolja utasainak, hogy 
vasúti utazásaikat min-
denképpen elegendő meny-
nyiségű ivóvízzel vagy fo-
lyadékkal kezdjék meg. A 
vasúttársaság szakemberei 
folyamatosan ellenőrzik a 
vasúti pályákon a kritikus 
sínhőmérsékleti pontokat, 
amennyiben 45 Celsius-fo-
kot elérő, illetve meghaladó 
sínhőmérsékletet mérnek, 
a MÁV fokozott pályafel-
ügyeletet vezet be.

Játékos programmal népszerűsítik az Európai 
Uniót a Budai úti fürdőben. A gyerekeket és 
felnőtteket sok-sok játékkal várták csütörtö-
kön egész nap, amelyek középpontjában az 
Európai uniós tudnivalók álltak. A strandolók 
egyebek között megtudhatták, milyen jogaik 
vannak, ha egy másik uniós tagállamba utaz-
nak nyaralni.

Légvár és számtalan logikai és ügyességi 
játék várta a strandolókat ma a Budai úti 
fürdőben.

Nemcsak a gyerekeknek, a felnőtteknek is 
érdekes, hasznos kikapcsolódást kínáltak. A 
„Csobbanj Európával” nevet viselő road show 
öt éve járja az országot, a 40 legnépszerűbb 
strandon népszerűsítik az uniót. Pest megyé-
ben a ceglédi az egyetlen, ahová ellátogattak. A 
Budai úti fürdő vezetése szívesen csatlakozott 
a programhoz. 

Tótin Lóránt elmondta, a fürdő egyidős 
Magyarország Európai uniós tagságával. 2003-
2004 körül nyílt meg a fürdő, aquapark  és a 
kemping, és 2004-ben csatlakoztunk az unió-
hoz – magyarázta. Európai uniós emlékmű is 
van Cegléden, „tehát szinte adja magát, hogy 

helyet adjunk egy ilyen rendezvénynek” – tette 
hozzá a fürdő ügyvezetője. 

Számos tájékoztató anyagot kaphattak a 
fürdőzők és a játékok zöme is az unióhoz 
kapcsolódott. Az Europa Direct munkatársa 
elmondta: minden évben egy-egy uniós té-
mához kapcsolódik a program, az idei év a 
Polgárok Európai Éve, ezért idén az európai 
állampolgárok jogairól találnak tájékoztató 
anyagokat a sátorban. 

„Ez nagyon fellengzősen hangzik, de ilyen 
apróságokra kell gondolni, hogy hogyan lehet 
utazni egy másik tagállamba, hogyan lehet 
egészségügyi ellátást igénybe venni, kisálla-
tokkal utazni, tehát milyen jogaink vannak, 
ha egy másik tagállamba töltjük a nyaralást” 
– tájékoztatott Dorka Áron. 

A strandolók szemmel láthatóan nagyon 
örültek a szórakoztató, és egyben hasznos 
programnak, hiszen a fürdőzés mellett sok 
új információval is gazdagodhattak. A szerve-
zők idén nyáron még 16 strandra látogatnak 
el, például Szegedre, Zalakarosra, Orfűre és 
Sárvárra.



A strandokat járva tájékoztatnak Európáról
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Az első este ismerkedtünk a helyi – Réty, 
Erdélyi–Uzon, Barátos, Kézdivásárhely, 
Csíkszentsimon, Mikóújfalu, és az anya-
országból érkező Szentes, Mezőkövesd és 
Mezőhegyes zenekaraival.

Másnap de. a helyi Református temp-
lom megemlékező Istentiszteletén vet-
tünk részt, ahol a nemrég elhunyt Ke-
lemen Antal karnagyra úrra emlékeztek, 
aki hosszú éveken keresztül hatalmas 
kitartással munkálkodott a helyi és 
egész Erdély fúvószenei hagyományok 
megőrzésében, újra teremtésében, felvi-
rágoztatásában. Szombaton kora délután 
Sepsiszentgyörgye mentünk, ahol négy 
anyaországi zenekar felvonulásával kez-
dődött a bemutatkozás, majd a belvárosi 
’48-as emlékmű előtt az Erzsébet park 
fái alatt élvezhette a lelkes közönség a 
zenekarok előadását. Ezután este Kéz-
divásárhelyen szerepeltek a zenekarok, 
ahol már csatlakozott a házigazda és az 
Erdélyi zenekarok minden meghívottja. 
A felvonulást követően itt is színpadi 
műsorral mutatkoztunk be, a mazsorett 
csoport táncaival kiegészítve. Mindkét 
helyszínen nagyon lelkes közönséggel 
találkoztunk, öröm volt számunkra a 
szereplés, jól éreztük magunkat, hiszen 
azt tehettük amit szeretünk: a közönség 
kedvére zenélni.

Vasárnap Rétyen folytatódott fellépé-
sünk, ahol már minden zenekar részt-
vevője volt az egész napos fesztiválnak. 
A község kulturális központjától indult 
a vonulás  végig a település fő utcáján 

egészen a szabadtéri színpad elé, ahol 
minden zenekar kb. 30’-es műsorral 
szórakoztatta a nagylétszámba megjelent 
helyi és vendég közönséget. Este fesztivál 
végi hangulatban össz-zenekari vidámság 
vette kezdetét, sok beszélgetéssel tánccal 
zárult ez a két teljes napig tartó fergete-
ges hangulatú fesztivál.

Ottlétünkből még maradt egy nap, 
amikor lehetőségünk volt kirándulni, és 
meglátni Erdély ezen környék nevezetes-
ségeit, szépséges tájait. Kézdivásárhely 
belvárosát, az Ince László Céhtörténeti 
múzeumot, ahol megcsodálhattuk azt a 
páratlan baba gyűjteményt, amely 352 
db, 55 cm magas babákon mutatja be az 
Erdélyi viselettörténetet. A Szent Anna 
tó csodálatos látványában gyönyörköd-
hettünk, és a bátrabbak megfürödtek 
kristálytiszta vizében, ami alig haladta 
meg a 16 C fokot. Itt kell szólnom Vikól 
Kálmán tanár úrról aki Kézdivásárhelyi 
születésű, Budapesten él és tanít  kö-
rültekintően és odaadással kalauzolta 
zenekarunkat, részt vett fellépéseinken 
és kitűnő tárogató szólójával emelte 
sikerünket, mindannyiunk nevében 
köszönjük.

Aznap este vendéglátóink a zenekarok 
részére búcsú estét rendeztek, ahol 
fi nomságokkal kedveskedtek, sok-sok 
zenével és táncmulatsággal ért véget 
a fesztivál. Megadatott, hogy a zenekar 
megalakulása óta sok nemzetközi fesz-
tiválra eljutott, sok európai országban 
megfordult, azok nemzeteivel találkozott, 

élményeket hozhattunk magunkkal, ki-ki 
maga szerint. Vannak kiemelkedően ma-
radandó élményeink, ahol az emberek 
barátsága, közvetlen kapcsolatteremtése 
tovább tartott mint az ottlétünk időszaka, 
vannak még ma is élőképek bennünk, 
vannak azóta is működő barátságok.

És mégis ahol most voltunk, ez egé-
szen más, mindennél ami eddig történt 
velünk ahhoz nem hasonlítható, és nem 
is szabad ugyanolyan szemmel nézni, 
mert nem egy „más” országban voltunk, 
hanem nemzetünknél, és ez egy eddig 
nem tapasztalt különleges állapot volt 
számunkra. Azért beszélek többes szám-
ban, mert ezt láttam a zenekar minden 
tagján, ezt láttam minden arcon. Olyan 
egységes volt minden és mindenki, olyan 
hatással volt ránk a környezet, amit az ott 
élők teremtettek, az emberi kisugárzás 
ami felénk áradt minden szempárból, 
minden mozzanatból, amilyet talán még 
sehol nem éreztünk. Büszkék vagyunk, 
hogy olyan emlékeket hagyhattunk hát-
ra barátainknak, magyar testvéreinknek 
műsorunkkal, amelyek magyar szerzők 
művei, büszkék vagyunk arra, hogy egy-
séges megjelenésünk a hagyomány őrzés 
jegyében a huszáregyenruha jelképe volt, 
büszkék vagyunk arra, hogy a Maglódi 
mazsorett csoport magyaros egyenruhája 
is növelte ezt az összhangot. Büszkék 
vagyunk arra, hogy magyar zászlóval vo-
nultunk, minden alkalommal. S ezt igen 
nagy tapssal fogadta a hálás közönség.

Megérkezésünk pillanatától kezdve 
olyan vendégszeretetben, közösségi és 
emberi élményben volt részünk, amit 
sem szavakba, sem írásba foglalni nem 
lehet, csak a belső énünk képes befogadni, 
feldolgozni és örök időkre azt tárolni.

Ezeket az élményeket nemcsak meg-
őrizzük, hanem tovább ápoljuk, úgy, hogy 
ez a kezdet egy nagyon hosszú útnak csu-
pán az első lépése volt, ezen szeretnénk 
sokáig menni, utánunk következőknek 
ebből a legtöbbet átadni, hiszen olyan 
széles ez az út, hogy sokan elférnek rajta, 
jól látható, nem nehéz meg találni. Egy 
Wass Albert idézettel szeretném zárni 
soraimat. „Az a dolgom, hogy hidat épít-
sek a múlt és a jövendő között. És hogy 
ennek a hídnak a pilléreibe beleépítsek 
mindent, amit a múltból a jövendőbe 
átvinni érdemes.”

Mi ezen a hídon most átmentünk, 
érdemes volt.

Jankai János

A Ceglédi Fúvószenekar Erdélybe látogatott
Egy kora tavaszi meghívásnak eleget téve július 19-23-ig a fúvószenekar részt vett a 
Sepsiszentgyörgy-Réty által rendezett XXII. nemzetközi fúvóstalálkozón. A hosszú 
évek óta kitűnő kapcsolatot ápoló Maglódi mazsorett csoporttal együtt indultunk 
az útra nem titkolva várakozásainkat az Erdélyi magyar közösség megismerésére.
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Ha Ön távolsági busszal vagy vonattal utazik, 

akkor jöjjön a vasútállomásra kerékpárral vagy 

kismotorral és tegye be hozzánk a megőrzőbe!

Mi felelősségvállalás mellett őrizzük meg 

kétkerekűjét. 

Non-stop nyitva tartással várjuk minden kedves 

régi és új ügyfelünket!

NÁLUNK BIZTONSÁGBAN TUDHATJA 

FÉLTVE ŐRZÖTT JÁRMŰVÉT.  

A lórom, vagy lósóska fajok 
a Keserűfűfélék családjába 
tartozó nagy nemzetség tagja, 
nálunk a 200 fajból 21 for-
dul elő. Ezek a következők: 
csinos, erdei, eres, fodros, 
fogas, francia, füles, havasi, 
juhsóska (Rumex acetosella), 
Kerner-féle, keskenylevelű, 
mezei sóska (Rumex acetosa), 
mocsári, murvás, paréj, réti, 
sziki, tavi, tengeri, tömött 
és vízi lórom. Természete-
sen, kertészeti szempontból 
a főzeléknövénynek való kerti 
sóska (R. scutatus) a legfon-
tosabb. A fotón látható réti 
lórom is évelő növény, mint 
a nemzetség többi faja; magas 
termetű, felálló, alsó levelei 
nagyok, nyelesek, szíves vál-
lúak, hosszúkás tojásdadak, ál-
talában lekerekített csúcsúak. 
A felső levelek lándzsásak, 
keskenyedő vagy ékvállúak, 
hegyesek. Virágörvei szár-
tetőző fürtöt alkotnak, az 
alsó örvek murvalevelesek. A 
belső lepelcimpák nagyobbak, 
élük hegyes fogas. A cimpák 
lehetnek kevés fogúak vagy 
ép szélűek is. Változatos meg-
jelenésű, ezért gyakran a faj 
maga, különösképpen az egyes 
fajhibridek gyakorisága miatt 
– taxonómiai nehézségek mu-
tatkoznak.

A kerti sóska Közép-és 
Dél-Európában salátának, 

főzeléknek használt növény, 
római spenótnak is nevezik; 
a XVI. század végéig inkább 
gyógynövényként hasznosítot-
ták. Zsenge leveleit a legtöbb 
lórom-fajnak fogyasztották, 
pl. a havasi lóromot a pásztor-
emberek a kezdetleges kuny-
hójuk (esztenák) körül meg is 
hagyták, távolabb, ahol a trá-
gyát gyűjtötték mert nitrogén 
többletet jól kiszűri a Rumex. 
Így azután belőle főzelékféle 
ételt készülhett; a gyöke-
rét pedig hashajtónak hasz-
nálták – embernek, állatnak 
egyaránt. A későbbi időkben 
rájöttek az állattartók, hogy 
a levelek, főleg az öregebbek 
kiváló minőségű – tejsavas er-
jedéssel tartósult takarmányt 
adnak. Úgy mondták a régiek, 
négyszer adható egymásután 
az állatoknak, amolyan tisztító 
kúra céllal. Épp a gyökér eny-
he hashajtó hatását használják 
ki, mert vele hamisítják is a 
rebarbara gyökér drogot, amit 
hasonló céllal használnak fel, 
s értékesebbnek tartják.

Közeli rokon nemzetséget 
alkotnak a rebarbarák, ame-
lyek közül többnek a vastag 
és húsos-leves levélnyelét 
fogyasztják. Ugyanis a leg-
többjének magas az almasav 
tartalma, amit főzeléknek, sőt 
sütemény tölteléknek egy-
aránt alkalmas. Nálunk nem 

különösebben kedvelt, ahol 
mégis a kertben termesztik, 
jobbára német nemzetiségi 
hagyomány részeként maradt 
meg, így a Bonyhádi-meden-
cében, Tolnában, Baranyában, 
vagy a Dunakanyarban és 
egyes Pest megyei települé-
sekben.

A Tisza töltésrendszerét a 
XVIII-XIX. század óta foko-
zatosan építették ki, így fel-
fogható a gigantikus építmény 

egy mesterséges dombsornak 
is, ahol magas vízállás idején 
bőséges nedvességet kap a 
partfali és ártéri növényzet, 
így a réti lórom is. Spontán 
terjedését a gazdag magho-
zama biztosítja, amelyből a 
nyirkos környezetben a követ-
kező évre, a következő magas 
vízállás már megerősödött 
magoncokat talál – mély gyö-
kérzettel, azaz nagy túlélő.

ESDÉ

  Egy kép – két szerző

Réti lórom a gáton

Felmagzott réti sóska a torkolati gátoldalban 
(fotó: Szabó Sándor)

MAGÁNRENDELÉS
Dr. Baranyi Klára főorvos

PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS 

MAGÁNRENDELÉSE

Hétfő: 17-20 óráig:  Cegléd, Ady Endre u. 10.

Kedd és csütörtök: 16-20 óráig: 

Cegléd, Magyar u. 14.
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ORVOSI RENDELÉS
Ismét a régi időpontban és  a megszokott helyen rendel

DR. ELEK ATTILA belgyógyász főorvos

Belgyógyászati kivizsgálás és hasi ultrahang vizsgálat 
rövid előjegyzési idővel. 

Rendelési idő: szerda: 

18.00-20.00 szombat: 09.00-12.00

Cím: Cegléd, Ady Endre utca 16. 

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

Parlagfű
Más kárán tanul az okos van, aki a sajátján sem. Évek óta köz-
zétesszük a fényképét a parlagfű szezon közepén a Törteli és 
Szolnoki út sarkánál lévő ingatlannak, annak elvadult állapota 
miatt. Már egyszer meg is bírságolták őket – ha jól tudom – s 
akkor nekiláttak az éktelen dzsumbujt lekaszálni. Most azon-
ban megint pollenek milliárdjai árasztják el az elhanyagolt 
portáról a szomszédos kórházat, óvodát és rendezvényházat.

Mindenki jobban járna, ha a bírságoló határozat előtt rendet 
tennének a gazdák a telkükön.

Írta, fényképezte: KÖD

Előítéletes világunkban álta-
lában a büszke többség úgy 
működik, hogy valamit el 
kezd cikizni, pl. erkölcstelen 
műsorokat adnak a tv-csa-
tornák (fáradsággal ugyan, a 
jót ki kell keresni), a bulvár-
ban meg mocsok olvasható 

(kivétel, amikor nem). Egy 
tudományos igényű lap kb. 
fél év múlva tudna hírrel 
lenni, hogy Csemő díszpol-

gára, Kováts Zoltán, az MTA 
doktora, egyben Európa-hírű 
virágnemesítő emléke még 
fényesebb lett. A dániai Fleu-
roselect nevű seregszemlén 
a kiváló nemesítő a nálunk 
is megélő szőrös disznóparéj 
egyik rokonának, a Celosia 
plumosának (kakastaréj) egyik 
populációjából kiindulva, a 
nemesítő mintegy tíz év alatt 
csodaszép dísznövényt hozott 
létre.

A fajta neve Arrabona – tud-
tuk meg a Borsnak nyilatkozó 
Kasztovszky Zoltán igazga-
tótól. Az intézete a ceglédi-
nek társa, a fertődivel és az 
újfehértóival egyetemben. A 
cím, amit a fajta elnyert az a 
„világ legszebb dísznövénye 
2013” lett. Három éve halt 

meg Kováts Zoltán, de egy-
nyári virágaival ugyanúgy 
itt maradt körünkben, mint 
Jávorka Sándor a magyar 
fl óra-művével.

Mintha a ceglédi piac is 
ráérzett volna, mert e remek 
küllemű és szárazságot is jól 
tűrő virágfajtából jelenleg 
is van kínálat – színben és 
termetben egyaránt. A bí-
boros virágzatú a sztár, de a 
világítóan sárga sem kevésbé 
értékes és szép. Bizonyosan a 
Szent István napi Falunapon 

Csemőben most sem fognak 
megfeledkezni Kováts Zoltán 
érdemeiről, kinek a Virágos 
Csemő megszületésében nem 
kis szerepe volt.

Sokáig elfelejtett fajnak szá-
mított, a virágzata valójában 
szalagszerűen elkorcsosodott 
szárrész, apró virágokkal. 
Ezt a botanika faszciációnak 
nevezi. 

Kelet-indiai származású, 
lényegében a Kárpát-me-
dencén keresztül jutott el a 
nyugati világba, mint arra 
Rapaics Raymund rámuta-
tott az 1932-ben megjelent 
könyvében. 

Hálás is, szívós is az Ar-
rabona – társaival együtt, 
mert lehet kertbe ültetni, akár 
foltot, akár szegélyt alkotva 
belőle, vagy éppen a levágott 
„virágzatait” megszárítva, téli 
vázadísznek is alkalmas.

ESDÉ 

  Csemő díszpolgárának fajtája világelső lett

Virág világsiker Dániában

Virágzó Arrabona tő

A rokonság – mint 
szőrös disznóparéj

Tűzgyújtási 

tilalom!
Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési mi-
niszter átmeneti időre – közölte a szaktárca. Az erdőkben a 
rendkívül gyors felmelegedés, a kánikulai meleg és a csapadék-
mentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki.

Hétfőtől tehát nem szabad tüzet gyújtani az erdőkben illet-
ve kétszáz méteres körzetükben. A tilalom a kijelölt tűzrakó 
helyekre valamint a közutak és vasutak menti fásításokra is 
vonatkozik.

A parlag- és gazégetés is tilos. Felhívják az erdőben kirándu-
lók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton 
és vasúton utazók fi gyelmét, hogy égő cigarettát ne dobjanak 
el, minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket 
megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható – áll a közlemény-
ben. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.
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– A közterület gondozására 
irányul a Hároméves Örök-
befogadási Pályázat. A tár-
sasházi, lakásszövetkezeti, 
intézményi és családi ház 
kategóriában most is ver-

senyre kelhetnek egymással 
az érdeklődők a Szebb, virá-
gosabb Ceglédért Mozgalom 
keretében. „A mi parkunk, 
a mi kertünk…” címmel is-
mét rajzpályázatot írtunk ki 

az óvodások és az általános 
iskolások részére. 

Az új program a Legszebb 
Konyhakert Mozgalom, amely 
mini (ötven négyzetméte-
rig terjedő alapterületen) és 

normál (ötven négyzetméter 
feletti) kert kategóriában in-
dult.  Ennek célja alakosság 
ösztönzése, hogy kertjeikben 
termeljék meg maguk és csa-
ládjaik számára a konyhakerti 

zöldségeket, felelevenítve, 
illetve megőrizve a régi ha-
gyományos kertkultúrát. A 
nyertesek több tízezer forintos 
vásárlási utalványt és támo-
gatást kapnak a zöldségek 
megtermeléséhez. 

– Mennyien jelentkeztek 
a konyhakert versenyre, kik 
lesznek az elbírálók és mikor 
lesz eredményhirdetés?

– A két kategóriában 34-en 
jelentkeztek. A konyhakertek 
első megtekintése már meg-
történt, Kovács József főker-
tész irányításával, a kollégáim 
végezték el, s ők tesznek majd 
javaslatot a díjak kiosztásá-
ra is. Mint mondták nehéz 
lesz a döntés, ugyanis sok 

nagyon szép konyhakerttel 
találkoztak. A június 22-ei 
jégeső, sajnos sok kiskertet 
elvert, azonban kérem, hogy 
a jelentkezők ne adják fel és 
maradjanak a versenyben, 
hiszen augusztusig ismét 
pompázhatnak kertjeik s az 
értékelésnél ezen állapotra 
leszünk majd fi gyelemmel. 
Akkor ismét megnézzük a 
versenybe benevezett konyha-
kerteket.

Az eredményhirdetést szo-
kás szerint ősszel tartjuk a 
városháza virágdíszbe öltöz-
tetett dísztermében, ahol a 
pályázatra beküldött rajzokat 
is kiállítjuk, mint mindig. 
Erről minden versenyzőt és 
érdeklődőt időben értesítünk.

 Írta, fényképezte: kőhalmi

Hóra hő
Kicsiny országunkban elké-
pesztően nagy hőmérsékleti 
különbségek alakulnak ki az 
egyes évszakokban.

A Meteorológiai szolgálat 
július 25-ére másodfokú, azaz 
narancssárga fi gyelmeztetést 
adott ki hét megyére. Ceg-
léden a hőmérő higanyszála 
a fáktól árnyas erkélyünkön 
délelőtt 11 órakor 29 Celsius 

fokot mutatott, míg a konyha 
ablakában a fátyolfelhős ég 
dacára a hőmérő higanyszála 
meg sem állt a negyvenes szá-
mig. A kánikulában jól jönne 
egy kicsi a március 15-én so-
kak által elátkozott hidegből 
és hóesésből.

Szöveg, kép: KÖD

Meghívó
Cegléd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 
és kedves családját Államalapító Szent István királyunk 

tiszteletére és az új kenyér megáldására rendezendő 
ünnepségre.

Augusztus 20.
Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplom:
10.00 óra: Ünnepi Szentmise
Szabadság tér:
Délelőtt
10.00 óra: Ceglédi Fúvószenekar ünnepi muzsikája
11.10 óra: Az új kenyér megáldása a történelmi egyházak 
által, a kenyér felszelése.
11.30 óra: Földi László polgármester ünnepi köszöntője.
11.40 óra „Hol karddal, hol irgalommal…” a Patkós Irma 
Színház ünnepi műsora Szent István király tiszteletére a 
Szabadság téren. Rendezte: Andó László.
12.00 óra Czinege Népzenei Kisegyüttes. Közreműködik 
Szebeni Szilvia és Szűcs Orsolya.
kb. 13.00 órától a Rákóczi úti „Zöldházak” Cukrászdában 
bemutatásra kerül az Ország Születésnapi Tortája. Az 
érdeklődők korlátozott számban kóstolót kapnak a jeles 
napon. Az ünnepélyes torta felszelésen jelen lesz Földi 
László polgármester.
Délután
16.00 óra Magyarnóta-válogatás, közreműködik: Bende 
Tibor és barátai
17.00 óra United zenekar élő koncert.
19.30 óra KFT zenekar.
21.00 óra Tűzijáték ÚJ HELYSZÍNEN, a Református Nagy-
templom és Iskola udvaráról!
21.45 óra Tom White és táncosai élő koncert

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES MINDNYÁJUKAT, 
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT AUGUSZTUS 20-ÁN!
A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!

Kié a legszebb konyhakert?
Cegléd Város Önkormányzata a többéves hagyományt folytatva 
idén is meghirdette a Környezetszépítési és Környezetvédel-
mi Programját. A nemes versengést összefogó, mérlegelő és 
összegező VÁRVAG Nonprofi t Kft. ügyvezető igazgatójától, 
Czesznak Tamástól tudom, hogy ebben az esztendőben egy 
új programmal bővült az akció, aki erről a következő tájé-
koztatást adta.
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A Magyar Országgyűlés hosz-
szúra nyúlt nyári ülésszaka 
július 5-ével véget ért. Földi 
László országgyűlési képvise-
lővel, Cegléd polgármesterével 
beszélgettünk a Tisztelt Ház 
munkájáról és az említett 
időszakban kifejtett honatyai 
tevékenységéről.

– Soroljon fel néhányat a 
kiemelkedően fontos törvé-
nyek és országgyűlési hatá-
rozatokból, amelyeket ebben 
az ülésszakban hoztak.

– Az elmúlt három évben 
az erős támogatottsággal 
rendelkező kormánynak, a 
kétharmados parlamenti több-
séggel rendelkező kormány-
pártoknak számos olyan ügy 
végére sikerült pontot tennie, 
amelyek korábban akár év-
tizedekig húzódtak. Ezeknek 
az ügyeknek a megoldottsága 
nagy energiákat szabadít föl és 
számos esetben egész társa-
dalmi csoportok problémáját 
oldja meg, vagy teszi meg 
az ehhez vezető első lépést. 
Hogy a konkrétumokat em-
lítsem, Magyarországon most 
először fordult elő a rezsi 
csökkentése: kormányzati 
kezdeményezésre január 1-jé-
től tíz százalékkal csökkent a 
távhő, a gáz és az áram ára. Ez 
mintegy  négymillió családot 
érintett. Márciusban arról is 
döntöttünk a Parlamentben, 
hogy az energiahivatal ren-
delettel védheti meg, hogy az 
energiaszolgáltatók áraikba 
beszámítsák a rájuk kivetett 
tranzakciós díjat. A rezsicsök-
kentés az ország gazdasági 
javulásának függvényében 
októbertől folytatódhat, ennek 
érdekében mi itt Cegléden is 
aláírásgyűjtést folytattunk. 
Ugyanígy a lakosságot mentet-
te meg sokak teljes csődjétől 
a devizahitelesek védelmét 
szolgáló törvénycsomagokkal 
a kormányzó többség.

Ha már gazdaságról be-
szélünk, hangsúlyozni kell, 
hogy az elmúlt három év 
legfontosabb országgyűlési 

döntései azok voltak, amelyek-
nek köszönhetően Magyar-
ország most először kikerült 
az EU-ban indított túlzott 
deficit-eljárás alól, vagyis 
olyan gazdasági stabilitást 
tud felmutatni, amellyel az 
unió 28 tagországa közül csak 
11 dicsekedhet. Ha a gazdasá-
gi nyomás alól felszabadító 
kormányzati döntésekről be-
szélünk, akkor bennünket, az 

önkormányzatokat természe-
tesen a büdzsét terhelő adós-
ság kormányzati átvállalása és 
a kórházunk állami kezelésbe 
visszahelyezése érint legin-
kább. Ennek köszönhető, hogy 
tiszta lappal indulhattunk 
neki a következő éveknek és 
esélyünk nyílt arra is, hogy a 
város lakóit szolgáló beruhá-
zásokba fogjunk.Keresztény 
emberként büszke vagyok 
arra, hogy az Országgyűlésben 
részese lehettem az egyházak 
helyzetét és az egyházi tulaj-
dont végre, hosszú idő után 
rendező törvények elfogadá-
sának. Ott lehettem, amikor a 
régi, elavult helyett elfogadta a 
Parlament az új Btk.-t, amely 
az emberi jogok, a gyerme-
kek, az idősek, a fogyatékkal 
élők és más kiszolgáltatott 
csoportok védelmét erősíti, 
míg szigorítja a büntetést a 
visszaesőkkel és az erőszakos 
elkövetőkkel szemben, és az új 
Ptk.-t, amit szakmai bizottság 
alkotott meg a régi, 1959-es 
törvénykönyv megújítására.

– Milyen témákban szólt 
hozzá a plenáris üléseken, 
illetve terjesztett e elő önálló 
képviselői indítványként jog-
szabálytervezetet?

– Büszke vagyok rá, hogy 
amikor a birkózás – a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság egy 
véleményem szerint átgondo-
latlan döntése folytán – kike-
rült a nyári olimpiai játékok 
programjából, parlamenti 
felszólalásom után, amelyben 
a sportbizottság összehívását 

és nemzeti összefogást indít-
ványoztam, rögtön létrejött 
ez az ülés. Ahol elfogadták 
azt a határozati javaslatot, 
amelyben Magyarország az 
egész világ előtt egyértelművé 
teszi álláspontját az ügyben, 
miszerint nem lehet szó a bir-
kózás kizárásáról. Ez ügyben 
a végső döntés még nem szü-
letett meg, várhatóan ősszel 
fog. Számunkra, ceglédiek 
számára azonban továbbra is 
vitathatatlanul fontos téma a 
sport, mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint hogy több sport-
beruházás is folyamatban van 
városunkban, kormányzati 
segítséggel.

Tanáremberként, az Ok-
tatási Bizottság tagjaként 
szívügyemnek tartom a 
felnőttképzést, így ebben a 
témában is megnyilvánul-
tam. Hangsúlyozva az új, 
rendkívül átgondolt törvény 
előnyeit, például azt, hogy 
az új képzési rendszer a piac 
valós igényeihez alkalmaz-
kodva indítja el képzéseit, 

munkanélküliek helyett az 
elhelyezkedésre minél na-
gyobb eséllyel induló szak-
embereket ,, termelve”.

– Mely fontosabb ügyekben 
járt el országgyűlési választó-
kerülete érdekében?

– Országgyűlési képviselő-
ként nemcsak az a feladatom, 
hogy ügyeket és elveket kép-
viseljek az Országházban, 
hanem az is, hogy a rám bízott 
térséget, a belém bizalmat 
fektető embereket képvisel-
jem, és ezt igyekszem legjobb 
lelkiismeretem szerint tenni 
minden nap. Nagyon nagy 
eredménynek tartom, hogy 
Cegléd közel 6 milliárdos, az 
előző városvezetésektől örö-
költ adósságállományának 70 
százalékát sikerült kormány-
zati segítséggel rendezni. 
Ezáltal kezdődhetett meg 
több olyan beruházás, amely 
a ceglédiek jövőjét, minden-
napi boldogulását szolgálja. 
Országos szinten egyedülálló 
sportberuházásokkal dicse-
kedhetünk: a belső uszoda 
bővítése már őszre megtör-
ténik, jövő nyárra elkészül 
két műfüves futballpálya és 
kormányzati támogatással 
hamarosan elkezdődik egy 
kétezer négyzetméteres judo 
központ megépítése is a vá-
rosban. Jelentős beruházások 
valósultak meg a tanya prog-
ram keretében is, nemrég 
átadtuk a 45 millió forintból 
megújult termelői piacot, s 
mintegy 80-100 millió forint 
állami támogatást nyertünk 
el és használtunk fel a tér-
ségben tanyafejlesztésre. Az 
itt élő családok életszínvonala 
számunkra szinte elképzel-
hetetlen mértékben javult 
ezeknek a munkálatoknak 
köszönhetően. 

Sok feladatunk van még, 
régiek, amelyeken munka-
társaimmal már hosszabb 
ideje dolgozunk és újak és 
még újabbak, de szerencsére 
a sikeresen befejeződő törté-
netek mindig újabb erőt adnak 
a folytatáshoz.

Kőhalmi Dezső

Képviselői mérleg
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Végre megtört a jég s a város 
és környékének turisztikai, 
gasztronómiai programjainak 
összehangolására megtörtént 
az első lépés. A Ceglédi Gyógy-
fürdő és Szabadidőközpont 
vezetője Tótin Lóránt, vala-
mint a helybéli Tourinform 
iroda július 22-én a szabad-
időközpontba invitálta a térség 
vendéglátásban és turizmus-

ban érdekelt több cégének 
a tulajdonosát, hogy közös 
összefogással fejlesszék tovább 
az idegenforgalmi kínálatot. 
A látnivalókat kölcsönösen 
hirdetik és ajánlják majd pél-
dául a fürdő látogatóinak, az 
éttermek vendégeinek, vagy az 
abonyi vadaspark, a nyársapáti 
gokart pálya és a falusi turiz-
mus iránt érdeklődő népeknek. Az egységes fellépés egyik 

kiváló eszköze a Tourinform 
iroda által most bemutatott 
program és látnivaló aján-
ló füzet. Kedves ötlet, hogy 
ezentúl több kiadványon meg-
jelenik majd a város címeré-
ben látható oroszlán vidám 
grafi kája. A kedves fi gura már 
megtekinthető a Ceglédfürdő 
Kalandpark honlapján. Remek 
példája az összefogásnak a kö-
zös programszervezés jegyé-
ben, hogy a helybéli Unghváry 
László Borrend borászai a fő-

szezonban, szombat esténként 
egymást váltva mutatják be 
boraikat a kemping lakóinak.

Amennyiben a szervezők 
győzik szusszal az eddig szét-
aprózva szervezett sokféle 
látnivaló rendezvényeinek 
összehangolását, a médiu-
mok fi gyelmének folyamatos 
éberen tartását s az egysége-
sített reklámozását, minden 
bizonnyal a vendégszám gya-
rapodásában fog kamatozni a 
befektetett pénz és energia.

Kőhalmi

Pályázati felhívás
Cegléd Város Önkormányzata, valamint a Cegléd és Térsége 
Vállalkozásainak Szervezete fontosnak tartja a helyi vállal-
kozók gyors és hiteles tájékoztatását a vállalkozásfejlesztési 
lehetőségekről. Ennek érdekében az elsők között informáljuk 
vállalkozó barátainkat arról, hogy Budapesten és Pest megyében 
az Új Széchenyi Terv keretében 2013. július 23-án megjelent 
a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejleszté-
se” című (KMOP-2013-1.2.1/A kódszámú) pályázati felhívás.

A pályázat keretében vállalkozások technológiafejlesztése 
céljából eszközbeszerzésre lehet támogatást igényelni.

A pályázati kiírásra kettős könyvvitelt vezető gazdasági tár-
saságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók pályázhatnak, 
amelyek létszáma az utolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő volt.

Legalább 3 millió forint, legfeljebb 20 millió forint támo-
gatás igényelhető, legfeljebb 35%-os támogatási mértékkel.

A pályázatok benyújtása 2013. július 23-tól 2013. szeptem-
ber 30-ig lehetséges, ám a gyorsaság fontos, mert valószínűleg 
hamarabb felfüggesztik a pályázatot. 

A pályázatról további ingyenes információszolgáltatás kér-
hető a következő elérhetőségeken: 

szebeni.david@cegled.hu, szebeni.david@cevasz.hu, 
tel.: +36-70-3616-478.

Idegenforgalmi kerekasztal
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A sebészet az emberi test in-
tegritását megbontó, gyógyító 
célú beavatkozás. Hajdan a 
sebek, sérülések ellátását a 
borbélyok és a csontkovácsok 
látták el, őket a felcserek, majd 
pedig a seborvosok követték. 
Mára a korábban egységes 
sebészet is számtalan ágra 
specializálódott így többek 
között hasi sebészetre, baleseti 
sebészetre (traumatológiára), 
ér- és szívsebészetre, mell-
kas sebészetre, urológiára, 
fül-orr-gégészetre, szájsebé-
szetre.
 A fő ágazatok többsége ön-
álló osztályonként működik 
a ceglédi Toldy Ferenc Kór-
házban. Először a sebészeti 
osztályt kerestem meg, ahol 
dr. Banai Zoltán osztályvezető 
főorvossal beszélgettünk mun-
kájukról és az általuk ellátott 
betegségekről.

– Mennyi ágyuk van, ele-
gendő a létszámuk és tudnak 
mindig gyógyszert adni a 
betegeiknek?

– Negyvenhét ágyunkból 
37 áll az általános sebészeti 
betegek rendelkezésére, tíz 
ágy pedig az érsebészetet szol-
gálja. Tavaly 20 ággyal önálló 
osztályként kivált tőlünk az 
addig nálunk lévő urológia. 
A meglévő létszámmal feszes 
munkarendben, de maradék-
talanul elvégezzük a ránk há-
ruló feladatokat.  Különösen 
nagy leterhelés, hogy három 
sebészünk gasztroenterológiai 
rendelést is végez, ők látják el 
az endoszkópos vizsgálatok 
jelentős részét.  A gyógyszer-
ellátás kiegyensúlyozott, vala-
mennyi beteg minden esetben 
megkapja a gyógyszerét. Nem 
fordulhat elő, hogy a betegnek, 
vagy a hozzátartozójának kell-
jen patikában megvásárolni a 
kórházi ellátáshoz szükséges 
gyógyszereket.

– Milyen típusú sebészeti 
feladatokat végeznek az osz-
tályon?

– Főként a hasi sebészet, 
valamint az érsebészet a fő-
profi lunk. Ezen kívül emlőt 
és pajzsmirigyet is operálunk. 
Úgynevezett kettes progresz-
szivitási szintű osztály va-
gyunk, a hármas szinthez 
az országos szintű egészség-
ügyi intézetek és az egyetemi 
klinikák tartoznak.  A szak-
mai kollégium állásfoglalása 
értelmében a rosszindulatú 
daganatos megbetegedések 
közül a vastagbél-, gyomor- és 
emlődaganatok sebészeti ke-
zelését végezhetjük. A többi 

szerv például a máj, a hasnyál-
mirigy, vagy a nyelőcső daga-
natos betegeit a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem I. 
számú Sebészeti Klinikájára 
küldjük tovább.

– Melyek a leggyakoribb 
műtéteik?

– A leggyakoribb műtét ná-
lunk az epehólyag eltávolítás, a 
lágyék és hasfali sérv műtétek 
ezt követik a sürgősségi vakbél 
operációk. A rosszindulatú 
vastagbél daganatok miatt vég-
zett műtéteink száma minden 
évben meghaladja a százat. 
Ezen kívül még se szeri se 
száma különféle operációk-
nak, közéjük tartozik többek 
között a bélelzáródás, a has-
űri és egyéb gyulladások, a 
tályogok, a kilukadt és vérző 
gyomor- s a nyombélfekélyek 
gyógyítása.  Fontos ága a mun-
kánknak a végbélkörnyéki 

betegségek például az arany-
ér, a végbélrepedés, valamint 
a végbél környéki sipolyok 
sebészeti gyógyítása. A hasi 
traumát szenvedett betegek 
műtéteit is mi végezzük el. 
A balesetből vagy akár krimi-
nális esetből származó bajok 
közül a leggyakoribb a lép 
sérülése, a májé szerencsére 
ritkább. Nemcsak nyílt (has-
felmetszéssel végzett), hanem 
laparoszkópos műtéteket is 
végzünk. A laparoszkópia az 
endoszkópos beavatkozások 
azon típusa, amely a hasüreg 
valamint a medenceüreg diag-
nózisát és operációját teszi le-
hetővé a has felnyitása nélkül. 
Így végezzük az epeműtétek 

kilencven százalékát, vala-
mint a vakbélműtéteknek több 
mint a felét. Két esztendeje 
elkezdtük a laparoszkópos 
vastagbélműtétek végzését is. 
Ezt a fajta operációt nem lehet 
mindenkin elvégezni, mert az 
stádium- és alkatfüggő. A már 
említett tízágyas érsebészeti 
részlegünk a kórház ellátási 
területénél nagyobb terület 
betegeit látja el. Itt döntően 
alsó végtagi helyreállító mű-
téteket végeznek. Ezen kívül a 
hasi főverőér veseartéria alatti 
tágulatait is megoperáljuk. 
Gyakoriak a visszérműtétek. 
Érfestés során mód van a 
szűkült erek kitágítására és 
úgynevezett stentek, szűkü-
letet áthidaló, kitágító pro-
tézisek elhelyezésére. A stent 
(vagy magyarosan „sztent”) 
egy hálós falú, általában fém-
ből készült cső, melyet leg-

gyakrabban elzáródó erekbe 
helyeznek fel. Sajnálatosan 
nagyszámúak a cukorbetegség 
gyulladásos lábszövődményei, 
amelyek különböző szintű 
amputációkat tesznek szük-
ségessé. 

– Az önök praxisában elő-
forduló betegségek közül me-
lyek azok, amelyek nagyobb 
odafi gyeléssel megelőzhetők, 
vagy legalább enyhíthetők 
lennének?

– Nem csak nekem régi 
vesszőparipám a vastagbél 
polip-, illetve rákszűrésének 
szükségessége. Ugyanis az 
estlegesen észlelt polip már 
az endoszkópos vizsgálat so-
rán eltávolítható. Ez nagyon 
fontos, mert a rosszindulatú 
vastagbéldaganatok döntően 
polipból alakulnak ki. A kocká-
zattal nem rendelkezőknek is 
fontos volna ötven éves életkor 
felett a vastagbéltükrözést el-
végezni. S ha az eredmény ne-
gatív, akkor a vizsgálatot csak 
tíz esztendő múlva célszerű 
megismételni. A vizsgálat kü-
lönösen fontos, ha a családban 
már előfordult vastagbéldaga-
natos megbetegedés. Jelenleg 
szervezett vastagbéldaganat 
szűrés nincs, a vastagbéltük-
rözést háziorvosi beutalóval 
előjegyzés alapján tudjuk el-
végezni. Nagyon fontos volna, 
hogy mindenki végeztesse el 
a vastagbél rákszűrést a már 
említett életkor fölött, ugyanis 
Magyarország világelső az egy 
főre jutó vastagbélrákból eredő 
elhalálozásban, a betegség elő-
fordulásában pedig Csehország 
mögött a másodikak vagyunk. 
A másik gyakori betegség az 
érszűkület, amelynek alanyai 
többségükben dohányosok. A 
nikotin komoly veszélyforrás 
az emberi szervezetre nézve, 
jelentős kiváltója lehet az ér-
szűkületnek.  Akinek pedig 
panaszt okozó epeköve van, az 
ne húzza, halassza a műtétet. 
Ugyanis könnyen kaphat sár-
gaságot, vagy hasnyálmirigy 
gyulladást az, akinek nem tá-
volítják el időben az epekövét.

Írta, fényképezte: kőhalmi

  Bemutatjuk a ceglédi kórházat II.

A gyógyító kés
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Családi napközit alakítanak ki 
a Toldy Ferenc Kórházban. A 
GYES-en és a GYED-en lévő 
kórházi dolgozók mielőbbi 
munkába állását segítik majd 
azzal, hogy gyermekeikre az 
intézményen belül vigyáznak, 
amíg édesanyjuk dolgozik. A 
napközi kialakítására több 
mint 36 millió forintot nyert 
a kórház.

A leendő napközit a régi 
baleseti sebészet egy részén 
alakítják ki. Szép park, udvar 
is tartozik majd a napközi-
hez. Összesen 14 gyerek kap 

itt helyet, 4 gondozó fog ve-
lük foglalkozni. A napokban 
kezdődik a beruházás, és ha 
minden igaz, ez év végére be 
is fejezik. Az átadást február 
1-jére tervezik – tudtuk meg 
a kórház igazgatójától. 

A kórházban dolgozó, 
GYES-en, GYED-en lévő kis-
mamákat segíti majd a nap-
közi, hiszen így hamarabb 
tudnak újra munkába állni, 
ráadásul kisgyermekeik a kö-
zelükben lesznek. A kórház az 
Új Széchenyi Terv keretében 
36 és fél millió forint uniós 

támogatást nyert a létesít-
ményre.

Pusztai Dezső elmondta: 
egy évvel ezelőtt indult a prog-
ram, de az igény már akkor 
meghaladta 14 főt, „tehát biz-
tos vagyok benne, hogy teljes 
kihasználtsággal fog működni 
a napközink” – fogalmazott. 

A kórházi dolgozók nagyon 
örülnek, hogy családi napközi 
létesül. Nyugodt, barátságos, 
vidámságot sugárzó épületben 
tölthetik majd a kicsik azt az 
időt, amíg anyukájuk dolgo-
zik – mondta Pusztai Dezső.

Családi napközi a kórházi dolgozók gyerekeinek

Ezt felismerve a Partner In-
gatlannál egy évvel ezelőtt 
teljesen új közvetítői struk-
túrát vezettünk be.

Ennek legfontosabb eleme, 
hogy felvállaltuk azt, hogy 
nem kell mindenáron a meg-
bízás. Eladhatatlan, irreális 
áron kínált ingatlant nem 
kínálunk a hozzánk forduló 
érdeklődőknek. Ha a tulajdo-

nos nem piaci áron szeretne 
értékesíteni, akkor sok sikert 
kívánunk és udvariasan elhá-
rítjuk a megbízást. 

A módszer gyorsan igazolta 
az elképzeléseinket. A piaci 
áron kínált ingatlanok egyre 
több értékesítést jelentettek, 
a sikeres értékesítések pedig 
újabb megbízásokat gene-
ráltak.

Kimondhatjuk tehát, hogy 
az ingatlanpiac nem „állt le”, 
csak a szereplők egymásra 
találása megy nehézkesen. 
Az árak jelentős kilengéséhez 
nem szokott, piaci szereplők-
ké vált – nem hozzáértő – em-
berek számára nem könnyen 
emészthető, hogy a mai árak 
megegyeznek a 11 évvel ez-
előtti árakkal. Nem könnyű 
tudomásul venni, hogy az 
árrobbanás idején irreálisan 
magas áron vásárolt ingatlant, 
most lényegesen alacsonyabb 
áron lehet értékesíteni. Va-
lójában nem történt más, 
minthogy helyreálltak a piaci 
törvényszerűségek, megszűn-
tek a kényes kereslet - kínálati 
egyensúlyt felborító külső 
befolyások. 

Jelenleg a panellakások 
ára elhelyezkedés és álla-
pot függvényében 70 és 110 
ezer forint között, a használt 
téglalakásoké 90 és 140 ezer 
forint négyzetméterenként. A 
családi házakról elmondható, 
hogy 10 millió alatt jelentős, 
10 és 20 millió között mér-
sékelt, 20 millió fölött pedig 
sajnos gyengének mondható 
a kereslet. 

Az utóbbi kategóriában ta-
lán az újra megjelenő külföldi 
érdeklődés hozhat elmoz-
dulást.  

Ma már elmondhatjuk, hogy 

létezik szolid kereslet a hitelek 
iránt is, mivel a bankok igen jó 
kondíciókkal kínálják a jelzá-
loghiteleket. Használt lakásra 
és korszerűsítésre, maximáli-
san egyéves kamatperiódusnál 
6,448, ötévesnél 7,08 százalé-
kos kamatot számíthatnak fel 
az állami támogatás idejére, 
vagyis az első öt évre.

Új lakásnál még kedvezőb-
ben alakulnak a kondíciók 
egyéves kamatperiódus eseté-
ben három vagy több gyerek-
nél már kizárólag a minimális 
6 százalékos kamattal lehet 
szerződni, de kettő vagy ke-
vesebb gyerek esetében sem 
emelkedhet 6,017 százalék 
fölé a kamat. Ötéves kamatpe-
riódusnál nagycsaládosoknak 
6,06, másoknak 6,57 száza-
lékos kamatplafon van az új 
lakásra felvett hiteleknél. Az 
élénkülést jól szemlélteti, 
hogy az utóbbi két hónap-
ban több hitelfolyósításban 
közreműködtünk, mint az 
elmúlt egy évben összesen.

2013. július
Pataki Tibor

Partner Ingatlan

Helyzet van az ingatlanpiacon!
A ceglédi ingatlan és lakáspiac utóbbi évek eladási statisztikái 
elemzésének legfontosabb tanulsága, hogy az ingatlanpiac 
önmagában nem az alacsony kereslet, hanem kereslet és 
kínálat alakulásának számottevő eltérése miatt állt le. Ez 
azt jelenti, hogy a kínálati árak túl magasak voltak, ahhoz 
képest, hogy milyen értéken van kereslet az ingatlanra, így 
az értékesítések száma jelentősen csökkent.
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Magyarországon mintegy két 
tucat állatkert működik, azon-
ban mindegyikük között a 
budapesti a legrégibb és a leg-
nagyobb. Magyarország első 
állatkertje 1866. augusztus 
9-én nyitotta meg kapuit. A 
régi állatkert nagy kedven-
ce a termetes, Jónás nevű 
vízilóbika volt, amelyet még 
1893-ban vásároltak. Az állat-
kertet a múlt század elején 
teljesen újjáépítették s 1912. 
május 20-án nyitották meg 
a nagyközönség előtt. Igen 

nagy elismerést váltott ki az 
újszerű, rendszertani alapú 
beosztás, a szárazárkos-mű-
sziklás bemutatási rendszer, 
valamint az országban ko-
rábban nem létező édesvízi 
és tengeri Aquarium. A Kis-
sziklában kialakított Barlang 
mozit is hamar megkedvelte 
a közönség.

Bográcsban a vadállatok
Az első világháború idején 

senki sem lőtte, vagy bom-
bázta az állatkertet, a veszte-
ségek mégis súlyosak voltak. 
A háború elején egy jelen-
tősebb épület-átalakítás is 
történt, bár ez nem az állatok 
életkörülményeinek javítását 
szolgálta. A „vastagbőrűek 
házával”, vagyis Elefántházzal 
kapcsolatban ugyanis a Török 
Követség azzal a kéréssel for-
dult az állatkerthez, hogy ezt 
a házat építsék újjá, mert az 

épület muzulmán mecsethez 
hasonlít. A ház karcsú mina-
retjét tehát sietve lebontották, 
már csak azért is, mert a 
Török Birodalommal az első 
világháborúban a Monarchia 
szövetségben állt.

A második világháború az 
egész ország számára tragé-
diát jelentett, s természetesen 
a Budapesti állatkertben is 
tragikus volt a helyzet. Ame-
lyik állatot nem bombáztak 
le a házával együtt, amelyik 
nem fagyott a tóba, és amelyik 

nem veszett éhen, azok nagy 
részét bográcsban megfőzték 
az ostrom alatt éhező fővá-
rosiak. Mire a front átvonult 
Budapesten, az egykor gazdag 
állatkertből egy romhalmaz 

maradt, benne alig tizen-
öt állattal. Amikor a harci 
cselekmények megszűntek 
Budapest hamarosan hozzá-
fogtak helyreállításhoz és a 
romokból ismét állatkertet 

építettek. A megmaradt ál-
latokat az egyetlen fűthető 
épületben, az Elefántházban 

szállásolták el, s hozzáláttak 
a romeltakarításhoz. 1945. 
május elsejére ismét, immár 
harmadszor nyitották meg az 
állatkertet. 

Folyamatos megújulás
Az állatkert megnyitásának 

100. évfordulója 1966-ban 
volt, s erre a jelentős ese-
ményre nagyszabású tervekkel 
készült a kert. A centená-
rium jegyében alakították ki 
a Rovarházat, ekkor hozták 
rendbe a Kis- és a Nagysziklát. 
A háború során elpusztult 
régi Zsiráfház helyén egy újat 
emeltek, s 1965-ben e zsiráfok 
is megérkeztek. Új Bölényház 
is épült, mert a fából épült 

régi bölényház a háború alatt 
teljesen elpusztult.

1994-ben megkezdődött 
a „rácsellenes” program, a 
következő évtől kezdődően 
pedig, a kert tervszerű re-

konstrukciója. Az elmúlt 
esztendőkben úgyszólván az 
Állatkert minden négyzetcen-
timéternyi területén történt 
valami változás. A rekonst-
rukció során számos állatház 
újult meg, így befejeződött 

a Pálmaház felújítása, ismét 
régi szépségében tündököl az 
Elefántház, és számos továb-
bi létesítményen is jelentős 
korszerűsítési munkálato-
kat lehetett elvégezni. A re-
konstrukció során nemcsak 
a Kós Károly által tervezett 
eredeti műemléki környezet 
megóvása, helyreállítása és 
gazdagítása cél, hanem az 
állatok életkörülményeinek 
jobbá tétele is. Az 1990-es évek 
közepén megkezdett rekonst-
rukció, ami ma is folytatódik. 
Újjászületett az Akvárium és a 
régi Majomház, új Papagájlak 
és Pápuaház épült, emellett a 
régi tervek fi gyelembe vételé-
vel, de korszerű berendezéssel 
újra felépült a tóparti Kroko-
dilház. jelenleg a Nagyszikla, 
és a szomszédságában lévő 
Szavannakifutó munkálatai 
zajlanak. 

Program, program hátán
Az állatkerti belépő a haj-

dani egy forint helyett most 
annyiba kerül körülbelül, 
mint egy színházjegy, azaz 
2500.- forint, ám ezért szer-
vezett programokat és egész 
napos látnivalót kap a vendég 
egész évben, még január else-
jén, vagy december 24-én is. 
Többféle kedvezményt adnak 
például a gyereknek, a diá-
koknak, a nyugdíjasoknak, 

  Nem csak a majom érdekelt

Vidámparkból Állatkert
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vagy a családoknak. Az évi 
egymillió főt meghaladó láto-
gatók döntő része fővárosi és 
attól 100 kilométeres körből 
érkezik a külföldiek is egyre 
érdeklődőbbek, akik mint-
egy tíz százalékát teszik ki a 
vendégeknek. A 166 főállású 
dolgozót foglalkoztató cég 
éves kétmilliárd forintot meg-
haladó működési költségének 
kétharmadát kitermeli, míg a 
többit a főváros állja. 

A hét kontinens több mint 
8000 állatát bemutató intéz-
ményben oktatják a gyerme-
keket és a pedagógusokat, 
szaporítanak és kitelepítenek 
a védett állatokat, tudományos 
kutatómunkát végeznek, s 
mindezt különleges műemléki 
környezetben teszik. Szapo-
rítják az állományukat. Most 
Asha, a madarakat kergető 
kiselefánt és a csetlő-botló 
zsiráfkölyök a legkedveltebb 
a látogatók körében. Az Állat-
kertben egy másodpercre sem 
lehet unatkozni. Napjában 
több tucat különböző prog-

ram vár, szikrázó napsütésben 
ugyanúgy, mint hóhullásban. 
Lovaglás, állatbemutatók, elő-
adások, látványetetések, állati 
találkozások a szabadban, és 
fedett helyen egyaránt.   Ha 
pedig éppen mozizni támad 
kedvünk, a Varázshegy csillag-
terében egész nap 3D-s fi lmek 
vetítése vár, vagy ugyanitt 
kipróbálhatjuk a 4D-s szi-
mulátort. Még zárás utáni 
esti sétára is nyílik lehetőség. 
Az utóbbi években ismét fel-
élesztették a múlt században 
kedvelt zenés esti programo-
kat. A csillag téren, a Főkapu 
téren, avagy a Nagytó partján 
június elejétől augusztus vé-
géig változatos zenei élmény 
várja az érdeklődőket.

Vidámparkból Állatkert
Hanga Zoltán szóvivőtől 

megtudtam, hogy a megnyi-
tása óta sok területet vesztett 
az Állatkert, az ő portájukra 
épült a Fővárosi nagycirkusz, 
a Vidámpark és a Gundel ét-
terem is. Most azonban a 11 
hektáros Állatkert további 6,5 

hektárral gyarapodik, mivel 
szeptember 30-ával mostmár 
nemcsak papíron, hanem 
tényleges átveszik a meg-
szűnő, ráfi zetéses Vidámpark 
Zrt. területét. A műemlék 
játékok, vagyis az 1906-ban 
készült zenélő ringlispíl, a 
múlt század eleji hullámvasút 
s az 1912-ben átadott (János 
vitéz történetét bemutató) 
barlangvasút megmarad és 
minden valószínűség szerint 

működni is fog. Az egykori 
Kis Vidámpark helyén már 
állatsimogató működik, a töb-
bi területrészek hasznosítási 
tervei is elkészültek, s a teljes 
átalakítást, fejlesztéseket dön-
tően hazai és uniós pályázati 
pénzek igénybevételével a 
fennállásuk 150.évfordulójára, 
azaz 2016-ra be szeretnék 
fejezni.

Kőhalmi Dezső 
Fotó: Okolicsányi Zoltán
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Temetkezési Szol gá lat
Cegléd, Pesti út 15.

Tel.: 53/317-622

HOLLÓ ÉS 
TÁRSA BT.

Urnasírhelyek, Urnasírhelyek, 

urnasíremlékekurnasíremlékek

megvásárolhatók megvásárolhatók 

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

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

FUTÁRSZOLGÁLAT
• AJÁNDÉK

• VIRÁGSZÁLLÍTÁS

• BEVÁSÁRLÁS

•  ORVOSHOZ SZÁLLÍTÁS, GYÓGYSZER-

BESZERZÉS

•  KISEBB ÁRUK SZÁLLÍTÁSA, CÉLBA JUT-

TATÁSA

Hívjon, ha szolgáltatásaimat igénybe akarja 

venni!

A megrendelést hihetetlen gyorsan, 

olcsón és teljes diszkrécióval 

teljesítem.

Hívható vagyok a

06-70/281-8983
telefonszámon 8 órától 20 óráig.

DELIKÁT CSEMEGEDELIKÁT CSEMEGE
Az év minden napján szeretettel várjuk 

kedves  vásárlóinkat széles áruválasztékkal, 
kedvező árakkal!

Nyitva: 
hétfőtől szombatig 

5.00–23.00
Vasárnap és ünnepnap: 

7.00–22.00
Cegléd, Pesti út 20.

Tel.: 53/314-969

Gyakorlattal 
rendelkező 

OFSZET 
GÉPMESTERT 

felvételre keresünk 
nagykőrösi munkahelyre. 

Az önéletrajzos jelentkezéseket 
várjuk 

az 

info@pendeprint.hu 
címen.
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53/500-846
06-20/9194-510

Fűrészelt akác  .................................... 2750  26002600 Ft/q

Fűrészelt tölgy ................................................24002400 Ft/q

Aprított akác  .........................................2950 28002800 Ft/q

Vegyes fa  ..............................................2300 22002200 Ft/q

DOBOS-TÜZÉP
CEGLÉD, MOZDONY U. 1. 

Telefon: 311-622, 06-20/215-1225

AKCIÓ!AKCIÓ!

Nyitva tartás: 

H-P: 1/2 8-tól 1/2 16 óráig; 

PARTNER INGATLAN
CEGLÉD, BERCSÉNYI U. 31.

Honlap: www.cegledingatlan.hu
e-mail:partneringatlan@fi bermail.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• Ingatlan adásvétel
• Ingatlanok értékbecslése
•  Ingatlanok energia tanúsítványának el-

készítése (zöld kártya)
• Hitelügyintézés (szabad felhasználásra is)
Cegléden, a Jászberényi úton, tégla épület-

ben, kitűnő állapotú, egyedi gázos  46 nm-es 

lakás eladó. Iá: 5 800 000Ft.

Cegléden, csendes utcában 510 nm-es tel-

ken 120 nm-es, 4 szobás családi ház eladó. 

Iá: 12 200 000Ft.

Cegléd külterületén, a Berényi úton,  70 

nm-es 2+1 félszobás, gázkonvektoros és 

cserépkályhás társasházi lakás,  udvarral, 

melléképületekkel, garázzsal eladó. Iá: 

4 800 000 Ft.

Cegléden, a Dézsa utcában 1003 nm-es be-

építhető telek eladó. Iá: 1 550 000 Ft.

Cegléden a Kossuth Ferenc utca 38. szám 

alatt 2 szobás, gázfűtéses lakás eladó.

Irányár: 5 300 000.-

                                          EUROPARTNER 
                                                     INGATLAN - HITEL - BIZTOSÍTÁS  

          www.cegledingatlan.hu 
                06-30-633-7557 

Egy csipetnyi derű
Mai rendes férj. Vallomása így 
hangzik:  – Nem iszom, nem 
dohányzom. Minden reggel pon-
tosan fél 6-kor kelek, este 10-kor 
ágyba bújok. Persze, mindez meg-
változik, ha kiszabadulok ebből a 
rohadt kóterből.


