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ÜNNEPRE KÉSZÜLÜNK
(az augusztus 20-i városi rendezvény részletes programja a 7. oldalon)

HÍREK
Törzskönyvet kaphatnak a kerékpárok

KULTÚRA
Egy éves FLOWers Életmód Műhely

SPORT
Labdarúgás – bajnoki győzelemmel
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Dr. Koltói Ádám 
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KÖNYVAJÁNLÓ
Erdély
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Augusztustól törzsköny-
vet kapnak azok a biciklik, 
amelyeket az interneten re-
gisztrálnak tulajdonosaik 
a Bikesafe.hu elnevezésű 
kerékpár-adatbázisba. 

Az országos kerékpár regiszt-
rációs rendszer 2014 óta mű-
ködik, abban mára több mint 
55 ezer kerékpár szerepel. A 
rendszert a rendőrség elsőd-
leges adatbázisként használja 
a lopott kerékpárok felderí-
téséhez, azonosításához és 
visszaszolgáltatásához. Akik 

rendőségi programokon re-
gisztrálták a kerékpárjukat, 
azok igazolókártyát kaptak, 
és egy regisztrációt igazoló 
matricát ragasztottak az adott 
biciklire. A magánszemélyek 
online regisztrációjának iga-
zolására azonban eddig nem 
volt kézzelfogható doku-
mentum. Ezért készítették a 
kerékpártörzskönyvet, ame-
lyet mostantól minden online 
regisztráló kézhez kap, ezzel 
minden regisztrált kerékpár 
igazolvánnyal rendelkezik 
majd. Az online regisztráció 
során otthonról, akár telefo-
non is lehetőség van a kerék-
pár adatainak rögzítésére az 
adatbázisban. A rendszerbe 
minden olyan egyedi azono-
sítót, fotót és dokumentumot 
fel lehet tölteni, amellyel azo-

nosítható a bicikli, és igazol-
ható, hogy ki a tulajdonosa. 
Ha ellopják a kerékpárt, ak-
kor az adatbázisban szereplő 
adatok azonnal a rendőrség 

rendelkezésére állnak a fel-
jelentéshez, ami nagyban 
segítheti a megtalálást. A 
regisztráció és törzskönyv 
kiállításának díja kétezer 
forint. A törzskönyvet csak 
egyszer kell kiváltani, mert 
a bicikli eladásakor átadható 
az új tulajdonosnak, a re-
gisztráció pedig ingyenesen 
átruházható a vevőre.

Összesen 80 gyerek vehet részt idén nyáron a 
Gyermekjóléti Központ által szervezett Erzsébet 
táborban. A gyerekeknek hasznos és szórakoz-
tató programokat szerveznek a sport, kultúra, 
önismeret és környezettudatosság jegyében, de 
a diákok a helyes közlekedésről is tanulhattak.  

A belvárosban Sós Zsanett, rendőr törzsőr-
mester vezetésével fi gyelhették meg milyen 
szabálytalanságokat követnek el az autósok és 
biciklisek.  Az öt napos tábor során voltak a 
kalandparkban, de lehetőség nyílt fürdőzésre 
és kirándultak Szarvasra. 

TÖRZSKÖNYVET KAPHATNAK A KERÉKPÁROK

ERZSÉBET TÁBOR TARTALMAS PROGRAMOKKAL
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a kormány – 2020. 
július 30-i nyilatkozata alap-
ján – nem kíván változtatni 
a koronavírus-járvány elleni 
védekezést szolgáló, jelenleg 
hatályos intézkedéseken.

• A zenés-táncos rendez-
vényekre vonatkozó hatályos 
szabályok augusztus 15. után 
is érvényben maradnak, 500 
fő feletti zenés-táncos rendez-

vény továbbra sem tartható 
meg.

• Üzletekben és tömegközle-
kedési eszközökön a szájat és 
orrot eltakaró eszköz (maszk, 
sál, kendő) viselése továbbra 
is kötelező (kivéve a 6 éven 
aluli kiskorúakat), és ajánlott 
az 1,5 méteres védőtávolság 
betartása.

• Az iskolák szeptember 
1-jével – előre láthatólag –

rendes tanulmányi rendben 
kezdik meg működésüket.

• A zenészszakma megsegí-
tésére garázskoncert-sorozat 
indul, a programot a Magyar 
Turisztikai Ügynökség bo-
nyolítja.

• Megmarad az egyszerűsí-
tett receptkiváltásra vonatko-
zó szabályozás.

Cegléd Város
 Önkormányzata

A KULISSZÁK MÖGÖTT
Tábort szervezett a 
ceglédi rendőrség. A 
programokon a ka-
pitányságon dolgozó 
szülők gyermekei 
vettek részt. A hét 
folyamán a fi atalok 
megismerkedhettek 
a rendőrség műkö-
désével, eltöltöttek 
egy napot a KRESZ 
parkban, de kézmű-
ves foglalkozások és 
ügyességi versenyek 
is voltak a progra-
mok között. 
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2020 | 06 | 18 
Cegléd Város Önkormányzata 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
MINTEGY 500 MILLIÓ FORINTBÓL VALÓSUL MEG CEGLÉDEN AZ ÉSZAK IPARI – KERESKEDELMI 
ÖVEZET FEJLESZTÉSÉNEK MÁSODIK ÜTEME 

A Széchenyi 2020 program keretében, „Ipari területek b vítése az Északi Ipari-Kereskedelmi 
Övezetben Cegléden” címmel, 500 millió forintos európai uniós támogatásból újul meg Cegléden 
egyebek mellett az Ipartelepi út egy szakasza. A 4-es f út és az Ipartelepi út közötti területen 
teherbíró utak építése és felújítása, közm vek és infrastruktúra kiépítése, valamint a tervek szerint 
egy adminisztratív szolgáltató központ építésének els  fázisa valósulhat meg. 
 
Cegléd Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében Európai Uniós pályázati forrásból 500 
millió forint vissza nem térítend  támogatást nyert az „Ipari területek b vítése az Északi Ipari-
Kereskedelmi Övezetben Cegléden” cím , VEKOP-1.2.2.-15-2016-00005 számú pályázatával. A projekt a 
meglév  Északi Ipari-Kereskedelmi Övezet szomszédságában lév  új ipari területek további b vítésére ad 
lehet séget, az övezet fejlesztésének második, több lépcs b l álló ütemében (Ipari Park II. ütem).  
A projekt keretében, az Ipari Park II-es üteme során, az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 
1. Az Ipari terület könny  közúti megközelíthet ségének biztosítása infrastruktúrális fejlesztések révén. 
2. Teljesen közm vesített telkek kialakítása. 
3. Szolgáltatóház építése és m ködtetése a vállalkozásbarát ügyintézés megteremtéséhez. 
 
Teljeskör en megújul az Ipartelepi út 311 sz. f út – Cigány-széki csatorna közötti szakasza és megépül 
mintegy 800 méter hosszan a Keleti feltáró út, amely összeköti a 4. számú f út szervízútját az Ipartelepi 
úttal. A fejlesztés eredményeként kiépül több ipari út is a további befektetési területek megközelítése 
érdekében. 
Megvalósul a terület közm vesítése, infrastruktúra kiépítése, az ivóvízellátás, a csapadékvíz elvezetés és 
telekommunikációs közm  is kiépítésre kerül, illetve a tervek szerint szintén megépül a projekt 
megvalósítása során egy adminisztratív szolgáltató központ is. 
Cegléd térsége, ennek a pályázatnak és a 4. számú f út négysávosításának is köszönhet en tovább 
er sítheti a város és a környezete gazdasági szerepét. A fejlesztés további cégek, üzemek, vállalkozások 
betelepülési szándékát hivatott el segíteni, – amelyek további munkahelyeket is teremthetnek. 
 
 

A projekt összköltsége: 500.000.000.- Ft 
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.09.30. 
További információ kérhet : Szokolai Attila sajtóreferens 
Elérhet ség: +36 70 419 5952, sajtoreferens@cegled.hu 
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Augusztus 20. az egyik leg-
régibb magyar ünnepnap, 
Szent István király napja, a 
keresztény magyar állam-
alapítás, a magyar állam 
ezeréves folytonosságának 
emléknapja. Uralkodása 
idején István még augusztus 
15-ét, Nagyboldogasszony 
napját avatta ünneppé, ak-
korra hívta össze Fehérvárra 
a királyi tanácsot és tartott 
törvénynapot.  Élete végén 
a beteg király azon a na-
pon ajánlotta fel az országot 
Szűz Máriának, s 1038-ban 
ő maga is azon a napon halt 
meg.

Az ünnepi dátumot Szent 
László király tette át augusztus 
20-ra, mert 1083-ban ezen a 
napon, VII. Gergely pápa hoz-
zájárulásával oltárra emeltette 
I. István (illetve még abban 
az évben fi a, Imre, valamint 
Gellért püspök) relikviáit a 
székesfehérvári Bazilikában, 
ami szentté avatásával volt 
egyenértékű. 1771-ben XIV. 
Benedek pápa csökkentette az 
egyházi ünnepek számát, s így 
a Szent István-nap kimaradt 
az ünnepek sorából. Mária Te-
rézia ismét elrendelte a Szent 
István-nap megtartását, sőt 
azt nemzeti ünnepként a nap-

tárakba is felvétette. 1771-ben 
ő hozatta Bécsbe, majd Bu-
dára István kézfejereklyéjét, 
a Szent Jobbot, amelyet ez 
időtől körmenetben vittek 
végig a városon augusztus 
20-án. István ereklyéjét a le-
genda szerint 1083-as szentté 
emelésekor épen találták a 
koporsójában, s már az 1222-
es Aranybulla is törvénybe 
iktatta tiszteletét.

MIT ÜNNEPLÜNK AUGUSZTUS 20-ÁN?

A rendszerváltozással 
ismét felelevenedtek a 

régi tradíciók, 1989 óta en-
nek megfelelően rendezik 
meg a Szent Jobb-körme-
netet. Szent István ünne-
pének igazi rehabilitációja 
1991-ben történt meg: az 
első szabad választáson lét-
rejött Országgyűlés 1991. 
március 5-i döntése a nem-
zeti ünnepek – március 15., 
augusztus 20., október 23. 
– közül Szent István napját 
emelte a Magyar Köztársa-
ság hivatalos állami ünnepe 
rangjára.

A kommunista rendszer számára az ünnep vallási és 
nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható, de teljes 

megszüntetését vagy jelentéktelenné süllyesztését sem látta 
célszerűnek, és ahogy az a tisztán vallási ünnepek egy ré-
szével történt, inkább tartalmilag újította meg. Először az új 
kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új 
alkotmány hatályba lépését, mint új – szocialista – államala-
pítást, 1949. augusztus 20-ra időzítették. Ezután 1949-1989 
között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték. 
1950-ben az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a Nép-
köztársaság ünnepévé is nyilvánította.
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Rendkívüli zöldhulladék gyűjtések Cegléden 
 
 
 

A DTkH Nonprofit Kft. és Cegléd Város Önkormányzata két alkalommal, 
2020. augusztus 22-én (szombaton) és november 7-én (szombaton) 

rendkívüli zöldhulladék gyűjtést szervez Cegléd hulladékszállítással ellátott területein. 

A rendkívüli gyűjtések alkalmával a zöldhulladékot korlátlan mennyiségben elszállítjuk! 
A kertgondozás során levágott fű, egyéb lágyszárú növény, lehullott falevél, a rendelkezésre álló zöld 
színű lebomló műanyag zsákban, vagy bármely más zsákban is kihelyezhető.  Az ágnyesedéket max. 70 
cm hosszú kötegekben összekötve a zsákok mellé helyezzék ki az ingatlan elé, a közterületet nem 
szennyező módon a szállítási napon reggel 7 óráig. 
Az elszállított zsákok helyett a járat a kihelyezettel megegyező, de max. 5 db cserezsákot biztosít a 
szolgáltatást igénybevevők számára (aki zöldhulladékot helyez ki). 

Fontos! 
A korábban, az alábbi szállítási naptárban meghirdetett zöldhulladék gyűjtési időpontokban a 
zöldhulladék elszállításának rendje VÁLTOZATLAN, fenti szállítási feltételek kizárólag a rendkívüli 
két gyűjtési alkalomra vonatkoznak! 

kommunális 
hull. szállítás 

napja 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2020. 
a zöldhulladék kihelyezése kizárólag zöld színű, emblémás, lebomló zsákban 

augusztus szeptember október november december 

hétfő 3.; 31. 28. 26. 23. 21. 
kedd 4. 1.; 29. 27. 24. 22. 

szerda 5. 2.; 30. 28. 25. 23. 
csütörtök 6. 3. 1.; 29. 26. 24. 

péntek 7. 4. 2.; 30 27. 25. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 
 
Amennyiben élni kíván a házi komposztálás lehetőségével, úgy a DTkH Nonprofit Kft. 
Ügyfélszolgálatára eljuttatott igényléssel korlátozott számban, díjmentesen, komposztáló edényzetet 
biztosítunk! 
A házi komposztálás előnyei: 

 sok kerti és konyhai hulladékból környezetbarát módon, komolyabb műszaki és anyagi ráfordítás 
nélkül komposzt állítható elő. 

 kevesebbet kell költeni talajjavító anyagra, trágyára, a konyhakert vagy gyep számára. 

Ügyfélszolgálat 

DTkH Nonprofit Kft. 
2700 Cegléd, Kút u. 5. 

ügyfélfogadás 
hétfő: 8.00 - 20.00 

kedd- csütörtök: 08.00 - 15.00 

telefon 
53/500-152 
53/500-153 

e-mail / honlap 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu 

 www.dtkh.hu 
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– „A világ áramlásban van 
körülöttünk, és fontos, hogy 
mi magunk is részesei le-
gyünk ennek, minél na-
gyobb lendülettel. A vál-
lalkozásunk lényege, hogy 
mindezt elősegítsük.” Így 
fogalmaztál tavaly már-
ciusban, amikor a terveidről 
beszélgettünk. Mi történt 
az elmúlt bő egy esztendő-
ben? Sikerült valóra váltani 
az elképzeléseidet?

– A vállalkozás elindítá-
sával az volt a célunk, hogy 
elsősorban hölgyek számá-
ra hozzunk létre egy olyan 
helyet, ahol a test és a lélek 
ápolására különböző mód-

szereket kínálunk. Scheff er 
Krisztina és Márton Olga volt 
a társam az induláskor, majd 
csatlakozott hozzánk Bálintné 
Balogh Edina. Velük és külsős 
tagokkal temérdek progra-
mot, minikurzust szervezünk. 
A kezdetektől rendszeresen 
van Pilates edzés nálunk.

Igyekszünk olyan embe-
reket magunk köré gyűjte-
ni, akik valamilyen módon 
természetgyógyászattal fog-
lalkoznak. Van egy nagyon 
jó szakemberünk, aki kí-
nai tuinával kezel.  Kisebb 
workshopokkal, képzésekkel 
igyekszünk ezt a vonulatot 
erősíteni. 

A fő profi lunk a családál-
lítás, de számos önismereti-, 
kommunikációs-, szülői- és 
vezető tréning során segítet-
tünk a résztvevőknek meg-
érteni, felismerni, tovább lép-
ni… Bármilyen módszerhez 
nyúlunk, bármilyen meg-
közelítésből indulunk, nagy 
gondot fordítunk a test és a 
lélek harmóniájára. wVáran-
dós klub, stresszkezelés, idő-
menedzsment, táplálkozási 
tanácsok, környezetvédelmi 
kerekasztal, térrendezés, krea-
tív- és hatékony háziasszony, 
egészségmegőrzés termé-
szetesen, gyászfeldolgozás, 
rendteremtés, színtanácsadás, 
aromaterápia. Nem is tudom 
felsorolni a megvalósított 
programokat. De láthatod, 
hogy gyakorlatilag minden 
oldalról körbe járjuk a testet 
és a lelket, vagyis magát az 
embert.

JÓ ILYEN ÉPÍTŐ FOLYAMATOK 
ELINDÍTÓJÁNAK LENNI!

Márciusban ünnepelte egy éves születésnapját a ceglédber-
celi FLOWers Életmód Műhely, melynek ötletgazdái és tu-
lajdonosai rendkívüli elhivatottsággal szervezik azóta is a 
programokat. A születésnapot ugyan „elsodorta” a vírus, a 
műhelyben azonban aktív élet folyik a mai nap is. Megyeri 
Katával beszélgettünk.
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A karantén ideje alatt a Fa-
cebook oldalunkról igyekez-
tünk minél szélesebb réteget 
megszólítani.

– Milyen visszajelzések 
érkeznek felétek?

– Azt kell mondjam, hogy 
pozitívak. Most volt egy 
három napos önismereti 
programunk, „A nő ötször” 
címmel. Kicsit féltem attól, 
hogy tömény lesz, s túl sok 
ismeretet zúdítunk a vendé-
gekre, de nem így történt. 
Nagyon pozitív élményekkel 
távoztak.

– Az „ismeretek rázúdí-
tásáról” eszembe jutnak 
a tavalyi ismeretterjesztő 
előadásaitok a szülésről, a 
vámpírokról, a halált övező 
évszázados hiedelmekről... 
Nagy hatással voltak rám, 
csakúgy, mint számtalan 
ceglédi érdeklődőre a kö-
zönség soraiban. Terveztek 
ilyet mostanában?

– Hogyne. Scheff er Kriszta 
beleásta magát a családfa-
kutatás módszertanába, ez az 
előadása most debütált hétvé-
gén nálunk. Szintén a három 
napos kurzuson résztvevők 
hallhatták az „Anatómia és 
divat” című előadást, ez is 
Krisztához kötődik. Utóbbi 
prezentáció már az Orvos-
történeti Múzeumban hallható 
volt, de mindkettőt szeretnénk 
a nagyközönségnek is bemu-
tatni Ceglédbercelen.

– A test és a lélek ápolá-
sáról beszéltünk eddig, de 
vannak szó szerint kézzel 

fogható eredménnyel zá-
ruló tematikus napjaitok 
is. Milyen céllal jöttek létre 
ezek a minikurzusok?

– Minden ember másképp 
közelíthető meg.  Van, aki azt 
szereti, ha jól kisírhatja magát, 
van, aki szívesebben beszélget 
és közben jár a keze, alkot. És 
van olyan, aki szereti, ha más 
oldja meg helyette a problé-

máit. Ezek a hosszúra nyúló 
kézműves workshopjaink 
– 4-5 órásak szoktak lenni – 
pont arra jók, hogy elmélyed-
jünk az alkotás folyamatában, 
miközben az agyunk teljesen 
más állapotba kerül. Közben 
pedig mindenki megtalálja a 
számára legkönnyebb utat a 
lelki feltöltődéhez. Nagyon 
jó megosztani egymással a 
hasonló gondjainkat, mialatt 
gyönyörű alkotás születik a 
kezeink között. Például Badak 
Hajnal segítségével bútoraink 
újulhatnak meg. Virág Heni-
vel a kerámiakészítés csodá-
jába nyertünk betekintést, és 
lesz folytatás is szeptember-
ben és októberben. 

– Vállalkozásotok közép-
pontjában a felnőttek áll-
nak, mégis kicsit kitekin-

tetek ebből a közegből: 
táborokat is szerveztek. A 
korosztály abszolút nem 
idegen számodra, hiszen 
5 kiskorú gyermek édes-
anyja vagy.

– Edinával és Krisztával 
bringatábort szerveztünk a 
ceglédberceli gyerekeknek. 
Fontosnak éreztük, hogy 
„testközelből” megismerjék 
a falut, ami alapvetően az 
életterük. A legizgalmasabb 
programunk – és erre na-
gyon büszke vagyok! – „A 
víz útja Ceglédbercelen” című 
projekt volt.  A Bácsvíz Zrt. 
munkatársai végig vezettek 
bennünket a víz útján, a falu 
kútjától a víztározón, szenny-
vízátemelőn át a szennyvíz-
telepig. Nagyon érdekes és 
tanulságos kirándulás volt, 
amire még a szülők is „beké-
redzkedtek”. Kevésbé ismert 
területet érintettünk ezzel, 
éppen ezért ennek a projekt-
nek lesz folytatása. 

– Mit jelent számodra a 
FLOWers egy év távlatából?

– Vissza utalnék a nevünk-
re, ami ez esetben nem a virá-
got jelenti elsősorban, hanem 
az áramlást. Úgy látom maga-
mat ebben az egészben, mint 
aki beindítja az áramlást az 
emberek életében, és jó ilyen 
építő folyamatok elindítójá-
nak lenni. Ez éltet!

KozI
Fotó: Prestige Fotó, 

Videó és Smink
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KÖNYVAJÁNLÓ

ERDÉLY
1000 év öröksége

Szerkesztette: 
Kovács Zsuzsanna, Mikó 
Zsuzsanna, Szabó Csaba

Évről-évre egyre többen láto-
gatnak el Erdélybe, de sajnos 
idén a vírushelyzet miatt ez 
nem lehetséges: Románia és 
benne Erdély veszélyeztetett 
területnek számít 2020-ban. 
Ha már így alakult, és testben 
nem utazhatunk el a történel-

mi Magyarország keleti felére, 
a Partiumba és Erdélybe, ak-
kor legalább lélekben legyünk 
ott. Ebben nyújt segítséget ez 
a képes kiadvány, ami a térség 
sokszínű krónikája. Illusztrá-
ciókként a Magyar Nemzeti 
Levéltár és más gyűjtemé-
nyek legféltettebb kincseinek 
részletes fotói szolgálnak. 
A könyv első felében meg-
ismerkedhetünk a történeti 
Erdély kialakulásával, a név 

eredetével, a Honfoglalás ko-
rának etnikai összetételével, 
a törvénykezés és az egyház-
szervezés alapjaival, majd 
részletesen bemutatásra ke-
rülnek a szászok, székelyek, 
magyarok és természetesen a 
románok letelepedésének kö-
rülményei is. Számos érdekes 
térkép, adománylevél, pecsét 
segíti a középkori Erdély, majd 
a könyv második felében a 
Mohács utáni Erdélyi Fejede-
lemség, és végül a Habsburg 
Birodalmon belüli tartomány 
történelmének áttekintését. A 
könyv az elcsatolással, pon-
tosabban a gyulafehérvári 
román nagygyűléssel végző-
dik, hiszen onnantól kezdve, 
a román közvélekedés szerint 
„Erdély visszatért”, és Romá-
nia része lett. Véget ért hát a 
magyar történelem, és román 
időszámítás kezdődött. Lel-
kük rajta, azt hisznek, amit 
akarnak, de addig is, mi, akik 
máshogy látjuk ezt az elmúlt 
ezer évet, és nem holmi ma-
gyar megszállásként értelmez-
zük a közös múltat, lapozzuk 
fel ezt a részletgazdag kötetet, 
és tanulmányozzuk a Tündér-
kert múltját. Kellemes utazást 
kívánok mindenkinek!

Pap Zoltán 
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Jegyzet
Azaz: vitázzunk! Szótár „mé-
lyén” található ez a méltatla-
nul elfeledett szó; kosútozni 
= vitázni, vitatkozni. (Magyar 
szókincstár) Ceglédi büszke-
séggel találtam rá. Az alap-
jelentésből követelmény is 
kisugárzik: Kossuth erkölcsi 
magatartásához méltóan vív-
junk szellemi párbajt. „Okosság 
és jóakarat” vezéreljen minket, 
ahogyan ezt általános humán 
igényként fogalmazta meg. (Fe-
lelet, 1841.) S hogy mit hallunk, 
látunk manapság a közéleti 
nyilvánosságban? Indulatos 
és cinikus odamondogatást, 
sunyi mellébeszélést, öndicsérő 
monológokat. (A bokszoló öv 
alatti ütésekkel akar győzni…)

Milyen okai lehetnek a műfaji 
torzulásnak? 

A meggyőzhetetlenség me-
revsége, a csak nekem lehet 
igazam konoksága, a pozícióból 
adódó tekintélyelvűség (– Gu-
mikutya. – Nem. Kutyagumi. 
– Miért? – Mert én mondom!), 
a felkészültség hiányának leple-
zése személyeskedéssel, tények 
és érvek helyett indulat és gúny, 
csúsztatás és mellébeszélés, 
konkrét válasz helyett előre 
gyártott nyelvi panel. 

Mi a klasszikus vitakultúra 
alapelve?

Az eredeti céljából követke-
zik: Érvekkel folytatott szellemi 
küzdelemben meggyőzni a 
partnert, és kideríteni az igaz-
ságot. A vita szó a vív igéből 
származik, tehát ezek a fair play 
feltételei: felkészülés, okos tak-
tika, támad-véd-visszatámad 
az ellenfél tiszteletével. Ősi 
műfaj. Magas színvonalú volt 
az írásbeli polémia, a penna-
harc. (Hitviták, vitairatok) 
Híres például Széchenyi és 
Kossuth vitája a Kelet népe és 
a Felelet lapjain.  Arra is köve-
tendő mintául szolgál, hogyan 
lehet az ellenfelet elismerni, sőt 
méltatni. Kossuth így írt Szé-
chenyiről: „Ujjait a kor ütőerére 
tevé és megértette lüktetését; és 
ezért, egyenesen ezért tartom 
én őt a legnagyobb magyar-
nak…”

Néhány erkölcsi érték a tisz-
tességes vitához: a másik meg-
értése, türelem és nyitottság; az 
a felfogás, hogy a vitapartner 
érveinek vagy igazának elfoga-
dása nem vereség, ellenkezőleg: 
a jó megoldás megtalálásának 
egyik feltétele. Ez önkritikával 
párosuljon: „Ítéletem nemcsak 
szilárd, hanem rugalmas is. 
Mert sok gondolkozás, meg-
annyi ellenpróba után jött lét-
re. Ha vitatkozom másokkal, 

állandóan magammal vitat-
kozom.” (Kosztolányi Dezső) 

Hogyan végződhet a vita? 
Egyik vagy másik fél állításának 
elfogadásával vagy kompro-
misszummal. Ez lehet pozitív, 
előrevivő. Ha azonban újra és 
újra kiegészítik, túlságosan ál-
talánosítják, akkor üres lesz a 
szöveg, mint egy kimeregetett 
vizesvödör. Mint ez a képzelt 
példázat. „A” és „B” vitázik. 

A: A lónak négy lába van, 
mégis megbotlik.

B: A lónak is négy lába van, 
mégis megbotlik.

A: A lónak is négy lába van, 
talán mégis megbotlik.

B: A lónak is négy lába van, 
talán mégis megbotolhat.

A kompromisszum: Mind-
kettőnek igaza van, de ez nem 
vonatkozik csak egy konkrét 
(!) helyzetre.

A vita vitamin a hatékony, 
megújulni tudó közéletben. Ez-
zel lehet megvalósítani Arisz-
totelész bölcs, humanista ta-
nácsát: „Ha a jelen bajok oka 
a háború, akkor békével kell 
ezt orvosolni.”

Ez vitathatatlan.
Koltói Ádám

Kosútozzunk!
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Hiába tombol a nyár, érdemes 
már most ellenőriztetni a ké-
ményeket. A fűtőberendezése-
ket, kéményeket, rendszeresen 
felül kell vizsgáltatni, ezt a ka-
tasztrófavédelem munkatársai 
végzik el. A társasházakhoz 
hívás nélkül érkeznek a szak-
emberek, a családi házaknál 
azonban előre kell egyeztetni 
időpontot a helyi katasztrófa-
védelmi kirendeltségnél. A 
szilárd tüzelésű berendezése-
ket évente, a gázüzemeltetésű 

berendezéseket kétévente kö-
telező ellenőriztetni. A kémé-
nyek, fűtőberendezések mel-
lett a szén-monoxid érzékelőt 
is ellenőrizik. Mindezek azért 
fontosak, hogy elkerüljünk 
egy esetleges mérgezést, vagy 
tüzet. A szakemberek tanúsít-
ványt állítanak ki a kémény-
vizsgálatról, feltüntetve ezen 
az utolsó műszaki vizsgálat 
évét, valamint az ellenőrzés 
során végzet műszeres mé-
rések eredményt.

ÉRDEMES MÁR MOST ELLENŐRIZTETNI!
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Annak idején húga halála után döntött úgy, 
hogy orvos lesz, méghozzá gyermekorvos. 
Remek választás volt, hiszen gyerekeken 
segíteni az egyik legcsodásabb érzés a vilá-
gon-mondta a nyugalmazott főorvos tavaly 
novemberben, amikor díszoklevelet vehetett 
át abból az alkalomból, hogy hetven éve 
szerzett diplomát. 

Dr. Hídvégi Zoltán 1925-ben született 
Aszódon az érettségi után a Pázmány Pé-
ter Tudományegyetemen szerzett diplomát. 
Budapesten dolgozott, majd a nagykőrösi 
gyermekosztályt vezette. 

A ceglédi Toldy Ferenc Kórházban 1970-től 
dolgozott gyermekgyógyászként, majd osztály-
vezető főorvos volt nyugdíjazásig, húsz éven át. 
Egykori munkatársai kivétel nélkül szeretettel 

és tisztelettel beszélnek róla, következetes, de 
kedves, emberi főnök volt – mondják.

A Ceglédi Városi Televízió tavaly november-
ben készített tudósítást, amikor a rubin diplo-
mát jelképező díszoklevelet a polgármester, Dr. 
Csáky András, és a Toldy Kórház főizgatója, 
dr. Pusztai Dezső adta át a főorvosnak. Dr. 
Hídvégi Zoltán 95 éves volt. 

EDZŐTÁBOR 
A JUDOKÖZPONTBAN

Nagyszabású edzőtábort 
tartottak az Ungvári Miklós 
Ceglédi Judo Központban. 
A programon az ifj úsági és 
a serdülő válogatott is részt 
vett. Mindennap kemény 
edzésekkel és küzdelmekkel 
próbálnak minél jobban visz-
szarázódni, a járvány miatti 
hosszabb kihagyás után.

ELHUNYT DR. HÍDVÉGI ZOLTÁN
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ÖNKÉNTESEKET TOBORZNAK
Önkénteseket toboroz a honvédség. Magyar-
országnak ugyanis szüksége van minél több ki-
képzett – hivatásos, szerződéses vagy tartalékos 

– katonára. A honvédség azon magyar állam-
polgárok számára, akik a koronavírus-járvány 
idején elvesztették munkájukat, most speciális 
önkéntes tartalékos katonai szolgálatot vezet 
be, hogy arra az időre amíg nem találnak 
polgári életben elhelyezkedési lehetőséget, 
addig foglalkoztassák őket. Cegléden Erdődi 
Mihály, az Alkotás utcai toborzóiroda vezetője 
tartott előadást a speciális önkéntes tartalékos 
szolgálatról az érdeklődőknek.

Kisebb károkat okozott au-
gusztus elején a viharos idő-
járás Cegléden és a környező 
településeken. Kidőlt fák, 
leszakadt ágak, vízzel elárasz-
tott pincék adtak munkát 
a tűzoltóknak a térségben. 
Albertirsán, a Bicske úton 
egy hatvan négyzetméteres 
pincét, a Munkácsy Mihály 
közben pedig egy harminc-
hat négyzetméteres pincét 
árasztott el a hirtelen nagy 
mennyiségben lehulló csapa-
dék. A felgyülemlett esővizet 
a ceglédi hivatásos tűzoltók 
szivattyúk segítségével távo-
lították el. Törtelen tíz méter 

magas fenyőfa dőlt kerítésre, 
magával rántva az alatta hú-
zódó telefonvezetéket is. A 
kidőlt fát a ceglédi hivatásos 
tűzoltók darabolták össze. 

Cegléden, a Jókai utcában dőlt 
az úttestre egy három méter 
magas fa, okozva ezzel for-
galmi akadályt. A kidőlt fát a 
ceglédi tűzoltók vágták össze.

VIHAROS IDŐJÁRÁS
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata
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„A fürdőnkről – Artézi fürdőnk a jelzett időben 
készen lesz. Kedden vagy szerdán át is adják 
a közhasználatra. Hogy az érdeklődés váro-
sunkban szinte páratlan, azt merjük mondani. 
Naponkint tömegesen lesik, a mint az építkezés 
gyors lépésekkel előre-halad. … Közegészségi, 
köztisztasági szempontból rendkívül fontos 
intézkedés ez városunkban. 

Szépészeti szempontból pedig annyira nagy 
horderejű lesz, amilyenre még nem is számí-
tunk. Az ugyanis kétségtelen, hogy ha a vá-
rosi kertnek egész terve megvalósul, az artézi 
kút díszítése elkészül, a vendéglő felépül, a 
mostani kerthez hozzácsatolandó részt be-
parkírozzák, ez így teljes egészében a legszebb 
része, leglátogatottabb, igazán mulatóhelye 
lesz városunknak. Élénkebbé teszi ez a külső 
vasúti utczát is. 

(Czegléd, XIII. évf. 31. sz., 
1895.augusztus 4., 1. o.) 
***

„Artézi-fürdőnk nagyban készül, a kőmí-
ves és ács munkálatot tegnap már teljesen 
befejezték, s e héten Walser Ferencz bpesti 
vállalkozó a csöveket is be fogja vezetni a 
medenczékbe. Igy remélhető, hogy mához 
egy hétre, ha az Isten is úgy akarja, artézi 
vízben fürödhetünk.”

(Czegléd és Vidéke, V. évf. 31. sz., 
1895. augusztus 4., 3. o.) 
***

„A városi uszoda végre ma megynyílt s most 
már a fürdőzni kivánóknak csak meleg napo-
kért kell könyörögniök. Különben ez utosaisont 
remélhetőleg még jól fel lehet használni. A 
fürdőjegyek az uszoda pénztárában a követ-

kező áron kaphatók: egyszeri fürdőzésre szóló 
jegy 10 kr, fürdő ruha 5 kr, a f. évben minden-
kori használatra jogosult, egy személyre szóló 
bérletjegy 3 frt. „

(Czegléd és Vidéke, V. évf. 31. sz., 
1895. augusztus 11., 3. o.) 

125 éve nyílt meg a városi sportuszoda
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A VÁRVAG Nonprofi t Kft . (2700 Cegléd, Gu-
body u. 28.) rendszeresen ír ki pályázatokat 
Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére, 
valamint lakások és nem lakás célú helyiségek 
bérbeadására.

Aktuális értékesítésre kiírt ingatlanok:
• Cegléd, belterület 1640/3 hrsz-ú, 2327 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megne-
vezésű, valóságban az Ipartelepi út mellett 
található ingatlan (Az ingatlan minimális 
vételára: nettó 4.770.350- Ft)
• Cegléd, belterület 1640/5 hrsz-ú, 2534  m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megne-
vezésű, valóságban az Ipartelepi út mellett 
található ingatlan (Az ingatlan minimális 
vételára: nettó 5.194.700- Ft)
• Cegléd, belterület 1640/7 hrsz-ú, 2146 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megne-

vezésű, valóságban az Ipartelepi út mellett 
található ingatlan (Az ingatlan minimális 
vételára: nettó 4.399.300- Ft)
• Cegléd, belterület 1649/8 hrsz-ú, 3575 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megne-
vezésű, valóságban az Ipartelepi út mellett 
található ingatlan (Az ingatlanok minimális 
vételára: nettó 8.900.000- Ft)
• Cegléd, belterület 9774/36-43 hrsz-ú, 124-
854 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, valóságban a V. számú hor-
gásztónál található ingatlanok (Az ingatlanok 
minimális vételára területtől függően: nettó 
400.000- Ft-tól nettó 1.860.000- Ft)

A részletes pályázati kiírások megtekint-
hetőek a www.varvag.hu honlapon, illetve a 
pályázatokkal kapcsolatosan bővebb felvilá-
gosítást a 06/53-505-240-as telefonszámon 
lehet kérni.

Ezen a nyáron is szép számmal 
vettek részt az A.I.K.O Ceglé-
di Ashihara karate táborban. A 
Budai úti kempingbe 110-en ér-
keztek – 5 évestől egészen 60 éves 
korig – az ország több pontjából. 
Naponta három edzés volt, de a 
szervezők egyéb programokkal 
is kedveskedtek. Az edzőtábor-
ban arra is lehetőség volt, hogy a 
megfelelő tudást szerző sportolók 
vizsgát tegyenek.

IDÉN IS NÉPSZERŰ VOLT
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Májusban már volt lehetősé-
gük két hetet együtt edzeni, 
ami minden bizonnyal már 
nagyon hiányzott a játéko-
soknak. Bár mindenki egyéni 

edzéstervet kapott a stábtól a 
karanténban töltött időszakra, 
de azért a közös labdás gya-
korlásokat semmi sem tudja 
pótolni. A rövid időszak után 

jött két hét nyári szünet, és 
június 15-én elkezdték az erre 
a szezonra való felkészülést.

Elmondható, hogy jelentő-
sen átalakult a felnőtt csapat 
stábja a nyár folyamán. Sok 
év után távozott a kapusedző, 
Trepák Attila, aki a felnőtt 
csapat mellett az utánpótlás 
hálóőreit is heti rendszeres-
séggel edzette. Az így akkor 
egyszemélyes stábhoz szak-
mai koordinátorként csatla-
kozott Keresztúri András. A 
kapusedzői posztra érkezett 
a korábban Cegléden kato-
náskodó, majd fél éven át 
itt is védő Rézsó Péter. Egy 
korábban az utánpótlásban 
felnövő fi atal ceglédi szak-
ember, Szabó Ádám lett az új 
erőnléti edző. Az utánpótlás 
edzői stábjából távozott a 
korábbi labdarúgónk, Far-
kas János, a helyére egy fi atal 
edző, Schmidt Balázs érkezett 
Monorról.

Nagy elvándorlás nem volt 
a csapattól a nyáron, ez nem 
is volt cél. A télen érkező 

BAJNOKI RAJT GYŐZELEMMEL

Volt egy kis változás a téli átigazolási időszak során a CVSE 
NB III-as labdarúgócsapatának a keretében, de a felkészülési 
mérkőzések alapján mindenki azt érezhette, hogy ez negatív 
változást semmi esetre sem okozhat az együttes formájában. 
Ezt mutatta meg az első két forduló, amit még az év elején le 
lehetett játszani: A Gyöngyöst idegenben három, a DVTK II-t 
hazai pályán öt rúgott góllal múlta felül a gárda. Jó lett volna 
megnézni, hova juthat el a csapat a bajnokság végére, de végül 
a járvány a harmadik helyen intette le a Ceglédet. Mintegy két 
hónap elteltével edzhettek ismét együtt, aztán rövid szünetet 
követően megkezdte a felkészülést a szakmai vezetésében is 
megváltozott együttes, amely sikerrel vette az első akadályt.
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második számú kapus, Sán-
dor távozott, a helyére az 
utánpótlásból jött Kis Csaba. 
Két korábbi ceglédi után-
pótláskorú játékos, Cseh és 
Krajcz távoztak még a felnőtt 
keretből. Érkezett viszont 
Polyák Kristóf, aki korábban 
Cegléden szerepelt az NB 
III-ban második helyezést el-
ért csapatban. Az együtteshez 
csatlakozott még Csoszánszki 
Dávid Gyöngyösről, Herczeg 
László az ESMTK-tól, Tóth 
Dárius a III. Kerülettől, illetve 
a rutinos belsővédő, Juhász 
György, aki Vácról érkezett. 
Az utánpótlásból már tavaly 
is a felnőtteknél számítás-
ba jövő Kotlár és Kelemen 
mellé idén Pintér Szabolcs 
csatlakozik, aki ha él a lehe-
tőséggel, bemutatkozhat a 
nagycsapatban. Nem beszélve 
Juhász Andrásról, aki ugyan 
még mindig csupán 17 éves, 
de vele már a felnőtt csapat 
tagjaként számolnak.

AZ NB III Keleti-csoportja 
ismerős, az előző évben is itt 

szerepelt a CVSE, s a koráb-
bi NB III-as időszakukban 
is ide kaptak besorolást. Az 
idei évtől az MLSZ 20 csapa-
tosra növelte a létszámot az 
eddigi 16-ról, ami azt jelenti, 
hogy 8 mérkőzéssel többet 
kell játszani ebben a szezon-
ban. Az új csapatok Ceglédtől 
meglehetősen távol esnek, így 
rengeteget kell utazniuk az 
idei szezonban, ami összesen 
5300 km feletti utazást jelent 
majd. A bajnokság legerősebb 
csapata valószínűleg a másod-
osztályból kieső Tiszakécske 
lesz, a többiekről sokat még 
nem tudni. A Jászberény, a Fü-
zesgyarmat és a Tiszaújváros 

erős volt az előző szezonban, 
velük idén is így kell számolni.

Ványi Zsolttól szakosztály-
vezető: „Szeretnénk minél 
több mérkőzést megnyerni 
és minél előbb végezni, az-
tán meglátjuk, hogy ez mire 
lesz elég. Ahogy jönnek majd 
egymás után a mérkőzések, 
kiderül, hogy melyik csapat 
milyen erőt képvisel, akkor 
már könnyebben pozícionál-
hatjuk magunkat valahova.”

Makrai László vezetőedző: 
„A felkészülés alatt elvégzett 
munkával elégedett vagyok! 
Minden, amit terveztünk, 
megcsináltuk. Az edzőmecs-
csek jól sikerültek és ered-
ményben az első forduló is 
sikeres volt. Igaz, játékban 
nem az történt teljesen, amit 
szerettünk volna, de most a 3 
pont megszerzése volt a leg-
fontosabb.” 

Amikor e sorok íródtak, 
akkor egy fordulón volt túl 
a CVSE, a csapat augusz-
tus 2-án, hazai környezet-
ben 1:0-ra legyőzte a Hatvan 
együttesét. 

VGM 
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AUGUSZTUS 13-TÓL AUGUSZTUS 19-IG
Patkós Irma terem:
15:30 Állati jó kekszek – amerikai-spanyol-családi 

animációs fi lm

17:30 Staten Island királyai- amerikai vígjáték

20:00 Pont az a dal – amerikai zenés fi lm

Patkós Irma terem hétvégén: 
13:30 Scooby – amerikai animációs kalandfi lm

15:30 Állati jó kekszek – amerikai-spanyol-családi 

animációs fi lm

17:30 Staten Island királyai- amerikai vígjáték

20:00 Pont az a dal – amerikai zenés fi lm

Huszárik Zoltán terem: 
15:45 Álomépítők – dán animációs fi lm,  szombat 

és vasárnap 14:00 kezdettel

A láthatatlanok – francia dráma csütörtöktől szom-

batig 17:45, vasárnaptól szerdáig 19:45 kezdettel

Pesti balhé – magyar akció-vígjáték csütörtök-

től szombatig 19:45, vasárnaptól szerdáig 17:45 

kezdettel. 

***

AUGUSZTUS 20-TÓL AUGUSZTUS 26-IG
Patkós Irma terem:
15:30 Állati jó kekszek – amerikai-spanyol-családi 

animációs fi lm

17:45 Pont az a dal – amerikai zenés fi lm

20:00 #kövesse – amerikai horror

Patkós Irma terem hétvégén: 
13:30 Scooby – amerikai animációs kalandfi lm

15:30 Állati jó kekszek – amerikai-spanyol-családi 

animációs fi lm

17:45 Pont az a dal – amerikai zenés fi lm

20:00 #kövesse – amerikai horror

Huszárik Zoltán terem: 
15:45 A herceg utazása – feliratos francia ani-

mációs fi lm szombat és vasárnap 14:00 kezdettel

Remény- norvég romantikus dráma csütörtöktől 

szombatig 17:15, vasárnaptól szerdáig 19:15 

kezdettel

A másik bárány – ír horror csütörtöktől szombatig 

19:45, vasárnaptól szerdáig 17:15 kezdettel 

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
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Kéthetente Ceglédről

A Ceglédi Televízió adását 
az alábbi csatornákon találja 

meg a különböző 
kábelszolgáltatóknál.

VODAFON (UCP): 
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Minden hétköznap 18 órától 
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Értesítem

a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal* ügyfeleit, hogy

augusztus 28-án,
pénteken

8:00 – 16:00 óráig
lesz ügyfélfogadás!

2020. augusztus 29-én
az önkormányzati hivatal ZÁRVA tart!

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

*Ez a változás a Kormányablak ügyfélfogadására nem terjed ki!
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