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18. oldal

TISZTELT ÜGYFELEK!
A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy
az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-től a
Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.
A 1818 a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:
1. segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez;
2. technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások
kapcsán;
3. ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során;
4. kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az
ügyféltámogatói feladatokat ellátó szervezetekkel;
5. intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;
6. SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizsgálása, továbbítása,
megválaszolása.
Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkormányzat az illetékes, és a saját
ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít támogatást.
Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az e-önkormányzatportál szolgáltatásait.
2. oldal

MEGNYÍLT AZ
– Miért döntöttek úgy, hogy
újabb áruházat nyitnak
Cegléden?
– Szeretnénk még többet
nyújtani a ceglédi és környékbeli vásárlóknak. Az
ALDI-nak eleve célja, hogy
Magyarországon minél több
vásárló számára tegye elérhetővé kiváló minőségű sajátmárkás kínálatát folyamatosan
alacsony áron, illetve folyamatosan figyeljük a felénk jelentkező vásárlói elvárásokat.
Mindezeket figyelembe véve,
a ceglédi és környékbeli vásárlók igényeinek is eleget téve
döntöttünk úgy, hogy újabb
üzletet nyitunk Cegléden, a
Mozdony utcában, ahol egy
korábban is élelmiszerüzletként működő ingatlant újítottunk fel. A felújítást követően
egy minden elemében megújult épületben ALDI áruház
nyílik meg a régi üzlet helyén.
– Miért választották ezt a
helyszínt?
– Az első ceglédi, a Pesti úton
található, Ceglédbercel felé eső
ALDI elsősorban a gépkocsival

ALDI A MOZDONY UTCÁBAN
érkező vásárlók számára jelent
kényelmes és gyors bevásárlási
lehetőséget. Szerettük volna
ugyanezt a magas színvonalú
szolgáltatást a belvárosban, a
gyalogosan, kerékpárral vagy
tömegközlekedéssel közlekedők számára is elérhetővé
tenni, ezért is nyitjuk meg
második üzletünket a Mozdony utcában. A két áruház
jól kiegészíti majd egymást,
hiszen a szintén nagy parkolóval rendelkező Mozdony utcai,
központi fekvésű üzlet a buszpályaudvar és vasútállomás
közelsége még több vásárlónak
lehet ideális választás. A kerékpárral érkezőket például fedett
biciklitároló várja. A felújítás
egyik fontos következménye,
hogy a Mozdony utcai üzletünk korábban elhanyagolt
épülete kívül-belül megújult
úgy, hogy megtartotta az ingatlan értékes építészeti elemeit,
és a teljesen új, 96 férőhelyes
parkoló, a helyreállított bekötőút, illetve a szintén új, fásított
zöldterület jelentősen javítja a
belvárosban a városképet.
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– Lesz-e változás a kínálatban a Pesti úti áruházhoz
viszonyítva?
– Az ALDI országosan egységes, jellemzően sajátmárkás
termékekből álló kínálatot
biztosít vásárlói számára, így
a két ceglédi üzletünk kínálata
sem fog eltérni egymástól. A
vásárlók mintegy 1800 árucikkből álló szortimentből
választhatnak, amelynek ráadásul több mint fele magyar
beszállítóktól származik.
– Hány munkahelyet teremt az új üzletnyitás?
– Ceglédi beruházásunk révén mintegy 20 új kereskedelmi munkahelyet hozunk létre
a városban, és a korábban itt
üzemelő áruház több munkatársát is átvettük, így összesen
mintegy 40 főnek biztosítunk
kiemelkedő juttatások mellett
munka- és karrierlehetőséget
a városban.
Aki kérdéseinkre válaszolt:
Kulcsár Dénes, az ALDI
ügyvezető igazgatója.
(x)

Karácsonyi gondolatok
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek,
és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat!”
Lukács 2,14
Megváltás, szeretet, békesség
– szokásosan ilyen fogalmak
villannak fel először bennünk
karácsony közeledtén. Ma
pedig inkább az, hogy ilyen
karácsonyunk még nem volt.
Pedig a háborúk, forradalmak,
katasztrófák idején sem lehetett könnyű az akkor élőknek.
Hála az Égnek, még sokan
vannak köztünk, akik megéltek ilyeneket, s most éppen
rájuk kell vigyáznunk a legjobban. És persze magunkra
is. Magunkra és egymásra.
Sajnos, ez utóbbi a legnehezebb, mert az utóbbi években
erősen leszoktunk róla. Még

a családokba is beszűrődtek
az ádáz viták hangjai. Épp
ezért talán lelki haszna is lehet az idei csendesebb, kisebb
létszámú és befelé tekintő
karácsonyozásnak. Amitől
szinte az egész világ retteg, a
vírus, kikényszeríti belőlünk
a számvetést és a józanodást.
Van úgy, hogy a rosszban is
van valami jó.
A huszadik századba legtöbb gondolatot hozó folyóirat, a Nyugat, Ady Endre,
Móricz Zsigmond, Babits
Mihály fóruma volt. Ennek
a folyóiratnak a szerkesztője,
Ignotus 1915 karácsonyára
4. oldal

ezt írta az első világháború
utáni karácsonyra: „Aki e
sorokat írom, nincs bennem
gyűlölet senki iránt. Nem volt
a háború előtt sem… Háború
előtt úgy, mint most, a megértőknek rendjébe tartoztam,
az indulat nélkül valókéba…”
Forrásul „Dávid ivadékára”,
Jézus Krisztusra hivatkozik,
arra a Jézus Krisztusra, „aki
maga a mennyei szelídség”,
„hiszen egyszülött fia a haragos Jehovának”, „e trónörökösi
helyzete is a lágyság ellentétébe
rendeli a kemény Mindenhatóval.” Ennek jegyében fogalmazza meg, mire van szüksége
az akkori Magyarországnak:
„Háborúban és háború után
s úgy előzetesen, mint utólagosan, ami a magyarnak kell,

az olyan Magyarország, mely
nem ismeri a gyűlöletet, sem az
ingerkedőt, sem a kiingereltet.
Békesség az, mit a jóakaratú
embereknek kívánok – s az
ember s a hazafi minden melegével kívánom nekik hozzá
a jóakaratot.”
Akárhogy forgatom is ezeket a régi gondolatokat, mindig ugyanoda jutok, hogy a
mai Magyarországnak még
inkább szüksége volna arra
a békességre és jóakaratra,
amire Ignotus több mint száz
évvel ezelőtt figyelmeztet.
Mi történt itt? Mi vagy ki
tette ezt velünk?
Mindenkinek a saját lelkiismeretére bízom, hogy elgondolkodjon ezen.
Emlékszem, amikor Antall
József, a rendszerváltoztató
miniszterelnök bemutatta
az akkori Magyarországot a
nyugat-európai vezetőknek,
elsősorban a brit Margaret
Thatcher asszonynak, Helmuth Kohl német kancellárnak, Francois Mitterand

francia köztársasági elnöknek
vagy II. János Pál pápának,
azt mondta: minálunk még
az ateisták is a Tízparancsolat
szellemében élnek.
Miért érzem fontosnak erre
visszautalni?
Egyrészt azért, mert igaz.
Másrészt hadd lássuk, hogy
ez nem is volt olyan nagyon
régen. És az is számít, hogy a
magyarországi polgárok látható többsége számára akkor
még természetes volt, hogy
atyánkat és anyánkat tisztelni
kell, nem ölünk, nem lopunk,
nem hazudunk, nem teszünk
kárt mások becsületében és
nem kívánjuk mások tulajdonát. Így neveltek bennünket.
Tudom, persze, hogy a kísértésnek akkor sem állt ellen mindenki. Főleg az úgynevezett kis kísértéseknek.
Régebben a tsz-ből kerülő
úton hazavitetni vagy vinni
egy-egy zsák takarmányt, az
ilyesmi és a hozzá hasonlók
a bocsánatos bűnök közé
tartoztak, de országot szer-
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vezetten átívelő korrupció
nem volt. Később sem. Ezért
mondhatta Antall József, amit
mondott. Az ateisták ugyan
nem kérték a megváltottság
üdvét, a krisztusi megváltás
története és hite, főképpen
a családok idősebbjei révén,
mégiscsak hatott.
Most, amikor a kereszténység már törvények sugallatai
szerint is ajánlott, a Megváltó
születésére való várakozás ádventi heteiben is nemzetközi
hullámokat verő botrányok
történtek. És a harc máig nem
csendesül.
Tisztelt ceglédi polgártársaim! Örvendhetünk, hogy
gyönyörű városunk ismeri
a szeretetet és a békességet.
Ismeri saját múltját, amiből
az utódaink is ezt tanulhatják majd meg. Nehéz lesz ez
a karácsony. Épp azoknak
lesz a legnehezebb, akik felelősségteljesen élnek. Szinte
lehetetlen elviselni, hogy ezen
az ünnepen ne legyen együtt
a család. De orvosként is azt
kérem mindenkitől, higygyük el, most a kevesebb több
lesz. Több lesz a remény, az
egészségben maradás reménye. Hogy aztán jövőre biztonságosabban mondhassuk
Lukács evangélista szavait:
„…és e földön békesség, és az
emberekhez jóakarat!”
ÁLDOTT
KARÁCSONYT
KÍVÁNOK!
Dr. Csáky András
polgármester

MEGÚJULT A KOSSUTH FERENC UTCA SZAKASZA
Végeztek a Kossuth Ferenc
utca, Széchenyi úti kereszteződés és Autóbuszállomás
közötti szakaszának felújítási
munkálataival. Az érintett rész
műszaki átadása december
11-én zajlott.
Cegléd Város Önkormányzata korábban pályázati támogatást nyert a "Kossuth Ferenc
utca útburkolatának felújítása
Cegléden" elnevezésű projekt megvalósítására. A munka október elején kezdődött és
határidő előtt befejeződött. A
műszaki átadáson dr. Csáky
András polgármester is részt
vett, aki elmondta: a munká-

latok során több mint 5000
négyzetméter aszfaltfelület,
valamint több mint 1 km
szegélykő újult meg.
Hozzátette: az útfelújítás
egy 2019-es pályázat eredményeképpen, kétharmad-egyharmad arányban központi- illetve városi forrásból
megvalósuló beruházás volt.
„Bízom benne, hogy az állampolgárok is örülnek neki, hiszen egyrészt hamarabb véget ért a beruházás, mint az
eredeti vállalás volt, másrészt
nagyon jó minőségben készült
el.” - mondta el a helyszínen a
polgármester, aki szólt arról

is, hogy ezzel ismételten egy
útszakasz újult meg Cegléden, hiszen nemrégen adták át
a Zrínyi utcát, jövőre pedig a
Szent Imre herceg út felújítása következik. Végezetül
megköszönte a lakosságnak a
felújítással járó forgalomkorlátozások miatti türelmét.

A támogatás az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása"
pályázati kiírás keretében
történt, a város a Kossuth
Ferenc utca felújítására 30
millió forint támogatást nyert.
Az önkormányzat 23 millió
forint önrész hozzáadásával
biztosította azt, hogy ezen
útszakasz megújulhasson, így
a beruházás összköltsége kb.
53 millió forint volt.
(Fotók: Szokolai)
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FACSEMETÉK
VÁROSSZERTE
Több mint 60 fát ültetett el a Várvag
Kft az elmúlt időszakban. Az őszi fasori munkák keretében pótolták a kivágott fákat illetve bővítették a város
faállományát. Beteg fákat is kivágtak,
de volt ahol azért kellett új csemetét
ültetni, mert valaki – például májusfának – egyszerűen kitörte.
SIKERES PÁLYÁZAT ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSÁRA
Szeptemberben pályázatot
nyújtottunk be közterületen
elhelyezkedő illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében. A Belügyminisztérium
megjelentette a támogatott
pályázatok listáját, melyen
Cegléd is szerepel. 12 millió
forintot nyertünk – tájékoztatott közösségi oldalán dr.
Csáky András polgármester.
Mint ismert, pályázatot nyújtott be a város az illegális
hulladéklerakók felszámolá-

sára. A Belügyminisztérium
pályázati felhívást tett közzé
az önkormányzatok számára környezetünk megóvása,

egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és

ELMARADT A TESTÜLETI ÜLÉS

tájképvédelmi szempontból
is kiemelten fontos illegális
hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés
megszüntetése, csökkentése
érdekében. A város „Illegális
hulladéklerakók felszámolása
Cegléden” című megnevezéssel pályázott 12 millió
forintra.
TÖBB MINT 200 CSOMAG
CSALÁDOKNAK
Több mint 200 csomag gyűlt
össze idén a Mikulás futás
felajánlásaiból. A tartós élel-

Lapzártánk után lett volna Képviselő-testületi ülés, ami a
meghosszabbított veszélyhelyzet miatt elmaradt. A polgármesteri határozatokról, döntésekről a www.cegled.hu weboldalon tájékozódhat.

miszereket, játékokat, édességeket a Kistérségi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ juttatja el a rászoruló
családok részére. Az adományokat többek között magánszemélyek és a város sport
egyesületei ajánlották fel.
7. oldal

TÁJÉKOZTATÁS
A HELYI ADÓKRÓL
az adat bejelentési, valamint
az adóbevallási kötelezettségeik
teljesítéséről
Magánszemélyek
kommunális adója:
Adóköteles: a magánszemély
tulajdonában lévő lakóház,
lakás, telek, a nem magánszemély tulajdonában lévő
lakás, bérleti joga.
Az adó alanya, aki az év
első napján az adótárgy tulajdonosa, vagyon értékű jog
jogosítottja, (továbbiakban
együtt tulajdonosa) lakásbérlet esetén a bérlője. Több
tulajdonos vagy bérlőtárs esetén a tulajdonosok tulajdoni
(bérlői) hányadaik arányában
adóalanyok.
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az
adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban a tulajdonosok az adó alanyisággal
kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost
is felruházhatnak
Építményadó:
Adóköteles: az önkormányzat illetékességi területén lévő,
nem lakás céljára szolgáló
épületrész, épület. (például:
üzlet, műterem, raktár, műhely, stb.) továbbiakban együtt
építmény.
Az adó alanya, aki az év

első napján az építmény tulajdonosa, vagyon értékű jog
jogosítottja. (továbbiakban
együtt tulajdonosa)
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött, és az
adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban, a tulajdonosok az adó alanyisággal
kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost
is felruházhatnak.
Adóbevallási
kötelezettség
Az adózónak az építményadóról és a magánszemély
kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt
napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Bejelentési
kötelezettsége van az eladó- és
a szerző félnek (örökösnek,
megajándékozottnak) is. Az
adókötelezettséget érintő változást a következő év első
napjától kell figyelembe venni.
Helyi iparűzési adó:
Az adó alanya a jogszabályban meghatározottak
szerinti vállalkozó (ide értve
a mezőgazdasági őstermelőt
is ha bevétele meghaladja a
600 e Ft-ot).
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Elektronikus úton történő
bejelentkezési és bevallási
kötelezettsége van
vállalkozási tevékenysége
után az önkormányzat illetékességi területén székhellyel,
telephellyel (fiók-telephellyel)
rendelkező vállalkozónak az
adóról az adóévet követő év
ötödik hónap utolsó napjáig.
Felhívjuk figyelmüket, hogy
a KATA-s vállalkozások változás bejelentését kizárólag határidőn belül – kezdő naptól
számított 45 napon belül vagy
február 15-ig – van módunk
elfogadni.
Az egyes adótörvények
módosításáról szóló 2020.
évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését
követően (2021.01.01-től) az
adózó a helyi iparűzési adóról
szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás
kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az
adóelőlegről szóló bevallási
kötelezettségét kizárólag az
állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített
elektronikus nyomtatványon
teljesítheti

Idegenforgalmi adó:
Bevallási kötelezettsége van:
A szállásadónak, aki az adóbeszedésre kötelezett tevékenységét annak keletkezésétől számított 15 napon belül az
önkormányzati adóhatóságnál
írásban, az elektronikus úton
történő kapcsolattartásra kötelezett adózó elektronikus
úton köteles bejelenteni. A
vendégéjszakákról a tárgyhót
követő hó 15-ig bevallást kell
tennie.
Az adóalany az adat bejelentési kötelezettségét az
adónemre vonatkozó nyomtatványon vagy elektronikus
úton – az erre kötelezett ki-

zárólag elektronikus úton –
teljesítheti az önkormányzati
adóhatóság részére.
A bejelentési- és a bevallási
nyomtatványok az Önkormányzat honlapján www.
cegled.hu jobb oldalon az
Ügyintézés menüben, letölthető nyomtatványok cím alatt
közvetlenül letölthetők.
Az Önkormányzati Hivatali
Portálon https://ohp-20.asp.
lgov.hu/nyitolap van lehetőség elektronikus kapcsolattartásra.
Személyes tájékoztatást az
Adóhatósági Iroda munkatársai adnak ügyfélfogadási
időben.

ÜGYFÉLFOGADÁSI
IDŐ:
Hétfő:
12.30-16.00
Kedd:
08.00-12.00
Szerda:
12.30-18.00
Csütörtök: nincs
Péntek:
08.00-12.00
Az adót elsődlegesen félévente, két egyenlő részletben
március hónap tizenötödik
napjáig, valamint szeptember
hónap tizenötödik napjáig kell
megfizetni.
Együttműködésüket köszönjük!
Cegléd 2020. december 10.
Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTÁS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL
Az önkormányzati adóhatóság tájékoztatja a
tisztelt adózóit, hogy az egyes adótörvények
módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az
állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval
kapcsolatos feladatokat az önkormányzati
adóhatóságoktól.
Az adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az adóalanyok 2021. január 1-től az álla-

mi adó- és vámhatósághoz fordulhatnak. Az
adózóknak a 2021-től kezdődő időszakra járó
gépjárműadót az állami adó- és vámhatóság
számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kézhez kapott határozata szerint.
Cegléd, 2020. december 10.
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Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

A Ceglédi Városi Könyvtár
helyismereti rovata

Karácsony estéje
„Karácsony estéje van. Sűrű
hópelyhek kavarodnak öszsze vissza a légben, mintha
birkóznának egymással, míg
végre belefáradva a meddő
küzdelembe, tömegestül hullanak alá a megfagyott földre,
melyet csillogó gyémántokká köszörül az előbukkanó
hold bágyadt sugara. A zuzmara a
fák ágaira fantasztikus ezüst füzéreket aggatott s lépteink alatt csikorog
a megfagyott hó. A
hideg daczára az
utczákon sürög-forog a nép s egyetlen
egy sincs közöttük,
kinek valami „dolga” ne akadna egyik
vagy másik bevásárló helyen,
s a következő perczben már
csomaggal a kezében örömtől
sugárzó arczczal siet családja
körébe.
Az üzletek szépen világított
kirakatai telve csecse-becsékkel s értékesebbnél értékesebb
ajándékokkal, miket a kis Jézuska állított ki közszemlére.
Van is nézője elég, kiváltképpen a gyermekvilágból,

mert akinek talán a Jézuska
nem juttatott mindezekből,
kárpótolva érzi magát már
e gyönyörü látvány által is.
A házak ablakai fényárban
usznak s úgy látszik, mintha
felül akarnák mulni a meny
kárpitján ragyogó milliárd
csillag vakító fényét. …

Benn a szoba közepére állított díszes karácsonyfa színes
viaszgyertyái mintegy varázsütésre kigyulladnak s hallható
lesz a kicsikék örömujjongása:
„Itt a Jézuska”
Majd megérkeznek a betlehemi pásztorfiuk is, s felhangzik a „Csorda pásztorok” lélekemelő dallama. Van vigság és
kaczagás, kivált a gyermekek
között, kik nem nyugosznak
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addig, míg a mama a kis Jézus
által hozott szőke babát, az apa
pedig azt a nagy bajuszu lovas
katonát a karácsonyfáról oda
nem adja nekik, melyet azután
csókjaikkal elhalmozva magukkal visznek ágyacskájukba
s altató danájuk mellett végre
ők is álomra szenderülnek. A
család fiatalabb tagjai azután
kártyához ülnek, míg az „öregek” víg poharazás
mellett rég mult
idők régi dicsőségéről beszélgetnek.
Ezalatt azonban
beáll az éj és megkondul a harang
imára hivólag,
melyre lecsendesül
az utczai zaj s elnémul a pásztorfiúk
éneke. A házak ablakai elsötétednek
s kialusznak a karácsonyfa
színes gyertyái is; künn, a
sötét néma éjben pedig kelet
felől feltünik Betlehem fényes
csillaga s megszólal az angyali
sereg menyei kara: Dicsőség
a magasságban az Istennek,
békesség a földön a jóakaratú embereknek” (Czegléd és
Vidéke, V. évf. 51. sz., 1895.
december 22. - Karácsonyi
Melléklet)

Idő van
De kár: mint az ár, felszökött
az ár! – mormogta magában az ember a boltokban, a
piacon a gyümölcsöket (néha
csak) áhítozva a ’20-ról ’21re forduló időszakban (is).
Két férfi beszélget a standok mellett a szintén ár-adó
lángosillatban. Az egyik már
elmenőben, a másik érkezőben. Ezt abból lehet tudni,
hogy kinek a karját húzza le
a kosár, kinek a nejlontasakja
libeg a szélben. Az eligyekvő
– szabadulni akarván az arcába zúduló szóözöntől – az
órájára néz: „Idő van. Mennem
kell!” – s már lép is a csarnok
felé. Mert bármennyit is kotort ki pénztárcájából, tudja,
hogy a legdrágább az idő, azt
pazarolni nem szabad.
Kétféle megjegyzés hallik
ez idő tájt. Borongós sóhajjal:
Hogy szalad az idő! Rohan az
idő! Türelmetlen fájlalással:
Csak vánszorog az idő! Mintha megállt volna az idő… Erre
a kettős érzetre bölcselte ki a
nép a mondást: Az idő néha
anya, néha mostoha.
Gyorsan vagy lassan megy
az idő? Sehogy. Csak van.
Időtlen idők óta, a kifejezés
szerint. Mint ahogyan a végtelen, állandó térben keringenek

a bolygók, úgy mozognak a
végtelen, állandó időben a lények egy irányba: a születéstől
az elmúlásig; s mint amikor
kinézünk a gyorsvonat ablakán, úgy látjuk, hogy elsuhan
a táj. Pedig az mozdulatlan,
mi megyünk. Az időben is:
„Az idő csak látszatra folyam,
ami mozog, az a mi szemünk.”
(T.Wilder amerikai író) „Nem
az idő halad: mi változunk.”
(Madách Imre) Az óra, az idő
kísérő inasa késhet, siethet,
ura azonban fékezhetetlen,
hajthatatlan. Az idő egységes
és oszthatatlan, csak az ember
szeli részekre biológiai és társadalmi léte szerint: múltra,
jelenre, jövőre; évre, hónapra,
napra, órára, percre…
Megszemélyesítjük az időt,
a magunk mozgását képzeljük át: eljön, megy, megáll,
elrepül…
Azt mondta a piaclátott ember, hogy idő van. Valóban.
Ideje van évmúltán-évjöttén
az időről, az időnkről elmélkedni. Ami igaz a társadalomra, az érvényes az egyes
emberre is. A tapasztalat ellentétes törekvéseket igazol,
így foglalva közmondásokba:
Az egyik idő a másiknak mestere. – Az egyik idő ellensége a
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másiknak. Bölcsesség és béke
vagy esztelenség és háború?
Okosan okulni vagy önösen
öldösni? Létrán fokról fokra
haladni fölfelé vagy kirúgni
magunk alól? (Egyszer azt
mondta egy öreg mester, hogy
az ideje lejárt órából ki kell
szedni a még működtetni
képes alkatrészeket.)
De milyen az ember?
Bölcs: Ha ráijeszt egy kutya
a kerítés mögül, legközelebb
átmegy az utca túlsó oldalára.
Csak azért is típus: …legközelebb bunkósbottal megy a
kerítéshez.
A mai ember ebben a versengő világban, a „rohanó”
időben egyre több teret és
időt akar nyerni, mert oly’
messze ívelőek a céljai. Közben nem vesz tudomást arról,
hogy bár végtelen az idő, de
számára véges.
Mielőtt kifutunk az időből,
cselekedjünk. Legyen a megélt évünk: tanulság, a jövőnk
létünké: jobbítás. Mert „most
kerül dűlőre: / Érdemesek vagyunk életre s jövőre?” (Ady
Endre)
Mondjunk igent!
Koltói Ádám

Újraindítani
Pest megyét!
Takáts László elnök, Pest Megye Önkormányzata Területfejlesztési Bizottsága:
Az idei évre visszatekintve
abban mindannyian egyetértünk, hogy a 2020 külön
fejezetként kerül majd a
történelemkönyvek lapjaira.
Ráadásul fekete színnel jelölve, mert annyi veszteség
ért bennünket emberben,
anyagi javakban. Mégis szerencsések vagyunk, mert volt
összefogás, rengeteg türelem
és áldozatvállalás a családok
részéről, felelősséggel és kitartással helytálló emberek az
egészségügyben, és mindenhol, ahol rendkívüli tettekre
volt szükség. Köszönet és
tisztelet ezért, és részvétem
mindazoknak, akik a járvány
miatt hozzátartozót, barátot
veszítettek.
Kétszeresen is fontos, az idei
év végén nem csak hátra, de
előre is tekintsünk. Miközben
még tart a védekezés, előre is
kell nézni, és feltenni a kérdést: hogyan indítjuk újra az
életünket? Magyarországot,
Ceglédet – a mi városunkat –,
és a nagyobb közösségünket,
Pest megyét. Az idei esztendő
a megpróbáltatás éve volt, de
2021 az újraindítás éve legyen!

Ami a megyei önkormányzatot illeti, bátran mondhatom, hogy felkészültünk az
újraindításra. A területfejlesztésben korszakhatárhoz
értünk. A 2021-ben kezdődő,

és 2027-ig tartó új fejlesztési
időszakhoz, ami új lehetőséget nyújt a magyaroknak,
hogy a nemzet érdekében
használják fel az európai közösség fejlesztési alapjait, az új
válságkezelési alap forrásait,
és a gyarapodó hazai forrásokat. És a legfontosabb, hogy a
jövő évtől Pest megye és így
Cegléd is hozzájuthat a hátrányos helyzetű régióknak
szánt forrásokhoz, úgy, ahogy
az ország nagyobb része. Pest
megye ma már önálló régió,
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a helyzetének megfelelő és az
itt élő embereket jog szerint
megillető támogatásokkal.
Éppen ezért az idei év a felkészülés éve is volt. Mi ennek
rendeltük alá a megyei közgyűlésben és a bizottságokban
zajló munkát, hogy ne csak
megvédjük az elmúlt évtized
eredményeit, de azonnal indítani tudjuk az új települési
fejlesztéseket. Mert aki gyorsan indít, az többet nyerhet
vissza. A területfejlesztésben
ezért megerősítettük a területi partnerségeket, szövetségeket; a településrendezés
és területfejlesztés eszközeit;
felülvizsgáltuk a rendezési
tervet és 2030-ra előretekintő
fejlesztési koncepciót; egyes
kiemelt projekteket (például,
zarándokutak fejlesztése); és
külön és kiemelten a Gödi
különleges gazdasági övezet
fejlesztését, ami minta lehet
a jövőre. Azokat az alkatrészeket, amiket át kell nézni,
és rendbe kell tenni. Mert
2020-ban lezártunk egy korszakot, és ha a járvány elleni
harcot megnyertük, akkor
újraindítjuk a motort is.
Mindenkinek áldott, békés
Karácsonyt és Covid mentes
boldog új évet kívánunk!

Majd csak vége lesz már
Mindenekelőtt szeretném
megköszönni a ceglédieknek
azt a fegyelmezettséget és türelmet, amivel megbirkóztak
ennek a szokatlan esztendőnek
a kihívásaival.
Önkormányzatunknak év
közben kellett célrendszerét
átalakítania. Munkánk gyújtópontjába már tavasszal a
világjárvány, a megelőzéssel
kapcsolatos intézkedések és
segítségnyújtás került. A fejlesztések idén kicsit háttérbe
szorultak.
Sajnos keveset is találkoztunk mostanában. Elmaradtak nagy közös megemlékezéseink. Ünnepeink
csendesebbek, befelé tekintők. Az emberek egyszerre
szigetelődnek el egymástól
és egyszerre döbbennek rá
arra, hogy valójában milyen
értékes is számukra az a szabadság, amit a járvány előtt
élvezhettek.
Ugyanakkor értékes felismerések is születtek ebben az időszakban. Nem kell
mindent személyesen, nem
kell mindent olyan bürokratikusan. Ha a vírus idején

könnyíthettünk az adminisztrációs terheken, akkor
meggyőződésem, hogy ez a
védőoltáson túli időszakban
is igaz lehet majd. Ehhez megfelelő szemléletre van szükség
a helyi döntéshozói és döntés
előkészítői oldalon is. Aho-

gyan a telefonunk, televíziónk is „okosodik” úgy kell
okosodnia városunknak is.
Egy hagyományaira büszke,
de modern, a digitális információ korába érő várost kell
építenünk.
Ebben is segíthet számunkra a most kezdődő uniós költségvetési ciklus. Hazánk hatalmas anyagi erőforrásokhoz
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jut, és végre megyénk sem
indul hátrányból ezekért a
forrásokért. A magam részéről a lehetőségek évének
látom 2021-et. Ez az az év,
amikor még van lehetőségünk
pontos, és részletes terveket kidolgozni a hamarosan
megnyíló pályázatokra. Nem
szabad lemaradnunk.
Egy lengyel katolikus pap,
Slawomir Oder gondolataival
kívánok áldott Karácsonyt
és eredményes új esztendőt:
„Ha ma, a járvány sújtotta világban Krisztushoz fordulunk, akkor meg tudjuk
nyitni szívünket és elménket,
lelkiismeretünket – a politikai,
gazdasági, állami, kulturális
rendszereket, melyekben az
ember működik – a keresztény
üzenet előtt.”
Dr. Ferenczi Norbert

S

zerkesztőségünk megkereste a Czigle frakciót
is, melynek vezetője Fehér
István arról tájékoztatott,
hogy a későbbiekben készítenek évértékelőt – amint
megérkezik, közzétesszük.

A KARÁCSONYI ASZTAL
Ide gyűlik össze a család Szenteste. Ma már persze másként
tekintünk rá, mint egy évszázaddal ezelőtt, amikor díszítésének szigorú rituáléja volt, s
a feltálalt ételeknek mágikus
erőt tulajdonítottak.
Mégis vannak olyan tovább
öröklődött mozzanatai ennek
a napnak, melyeket ma is sokan betartunk. Gondolok itt
például az abroszra, vagy az
almára, de emlékszem, hogy

nagymamám még bizony a
diót is szétosztotta közöttünk,
s ő még szigorúan böjtölt.
A magyar népi hagyományban ezen a napon csak a ház
körül szabadott dolgozni, a
mezőn tilos volt tevékenykedni.
A szépen kitakarított házat
az ünnephez méltóan feldíszítették, sok helyen már az
1930-as évektől karácsonyfát
állítottak, a régi karácsonyi
termőág helyett. Utóbbit az
1880-as évekig almával, aranyozott dióval, pattogatott
kukoricával, mézeskaláccsal
díszítették.
Úgy tartották, hogy ezen
a napon az asztal alá vagy
közelébe helyezett tárgyak,
eszközök különleges, mágikus
erőt nyernek.
A karácsonyi asztal alá tett
fejsze a jégverés és a villámcsapás ellen védte a házat,
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helye év közben az eresz alatt
volt. (A fejszének boszorkányűző hatást is tulajdonítottak.

Amikor jött a jégeső, kivágták
az udvarra élével felfelé, hogy
a jégesővel érkező boszorkány elvágja a lábát. Gyakori
motívum a gyimesi csángó
hímestojásokon.)
A szintén asztal alá helyezett
lószerszám a ló egészségét hi-

vatott védeni, s az itt elhelyezett szénát, szalmát az ünnep
után az állatok alá tették, hogy
egészségesek legyenek.
A karácsonyi abroszt csak
ezen az ünnepen terítették fel,
az év során pedig vető- vagy
sütőabroszként használták,
hogy bő termésük, jó kenyerük legyen.
Az asztalra diót, fokhagymát, almát raktak, oda került
a Luca-búza is.
Amikor asztalhoz ültek, a
gazda állva, az asztal mellett
osztotta szét a fokhagymagerezdeket torokfájás ellen.
Egy almát annyi felé vágott,
ahányan az asztalnál ültek,
mindenki kapott egy gerezdet,
hogy jövőre is mindnyájan
újra együtt üljenek az asztalnál.
Mindenki kapott egy diót.
Akinek egészséges volt a dióbele, az hitte, hogy jövőre
ő maga is egészséges lesz,
akinek viszont beteg, az az
illető betegségre számított az
új esztendőben.

Hitték, hogy az abban az
évben meghaltak lelke hazalátogat karácsony éjjelén, ezért
sok helyen megterítettek az
elhunytaknak.
A vacsora hústalan, böjtös
étel volt, kása, máshol tészta,
bableves, kalács. A következő
évi pénzbőséget bab, borsó,
lencse, sült tök fogyasztásával
biztosították.
A karácsonyi asztal morzsájából adtak a tyúkoknak, hogy
jobban tojjanak, a morzsa
füstjével pedig a megbetegedett tehenet gyógyították,
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vagy a jószágok eleségébe
keverték.
A szobát szalmával hintették fel, mert a hiedelem
szerint a Kisjézus is betérhetett a házba, neki szolgált
fekvőhelyül, de a régi időkben
nem vetettek ágyat karácsony
előnapján, hanem a szalmára
dőlve a földön aludtak.
E napon az éjféli mise vetett véget a „gonoszjárásnak”,
amely Luca napjától vette
kezdetét, a hiedelem szerint
ekkor álltak fel a Luca-székre,
hogy felismerjék a boszorkányt.
Forrás:
Néprajz gyerekeknek 5. A
téli ünnepkör. Írta: Szacsvay
Éva. Bp., Néprajzi Múzeum,
2009. 17. p.
Baksa Brigitta: Szülőföldünk. hon- és népismeret tankönyv 5. évfolyam. Bp.: Nemzedékek Tudása Tankvk. 99.p.
Fotók: KMK Ceglédi Galéria, "Karácsonyi rege" című
kiállítás (2018.11. 23. - 12. 22.)
KozI

A vas
értékesebb
az aranynál

Legalábbis a jubileumi díszoklevelek esetében. A diploma
megszerzése után 50 évvel
ugyanis arany oklevél, 65 év
elteltével pedig vas oklevél
adományozható. Czinege Imre,
a 203. sz. Bem József Ipari Szakmunkásképző Intézet nyugalmazott igazgatója mindkettőt
megkapta, 2020 októberében.
Az ELTE-n először középiskolai orosztanári, néhány
évvel később pedig középiskolai magyartanári oklevelet
szerzett. A diplomák sorát a
pedagógia szakos előadói végzettség zárta. Az elsőért kapta
a Bölcsészettudományi Kartól
a vas oklevelet, a harmadikért
pedig a Pedagógiai és Pszichológiai Kar adományozta neki
az arany oklevelet.
***
Szeretve tisztelt Főnököm!
A „fémdiplomák” híre arra
sarkallt, hogy a múltat felidézve gratuláljak a magam és az
egykori kollégái, tanítványai
nevében. Biztos vagyok benne: a BEM iskola történetébe a
„Czinege-éra“ örökre szólóan
arany betűkkel íródott be!
Amikor 1965-ben, 34 évesen a szakmunkásképző élére
került, elhatározta, hogy igazi

középiskolát farag belőle, és
ehhez minden lehetőséget
megragad, hagyományt teremt
egy olyan iskolában, ahol addig például még szalagavatót
és ballagást sem tartottak. Bár
a kereskedelmi iskola önállóvá
válásáig ott is ellátta a vezetői
feladatokat, és egy időben a
megye 8 szakmunkásképzője
tartozott az igazgatása alá, a
szívügye mégis mindig „a“
Bem maradt.
Minden lehetőséget megragadott: volt időszak, amikor
30 féle szakmát oktattunk,
az esti tagozattal együtt az
osztályok száma meghaladta
az 50-et, és ha az elméleti és
gyakorlati oktatás heteit váltva
sem fértünk el, akkor termeket
béreltünk. Volt énekkar, irodalmi színpad, negyedévente
komolyzenei hangverseny. A
szakmunkás végzettségű felnőtteknek lehetőségük nyílt
arra, hogy esti tagozaton érettségizhessenek, később nappali
képzésben indult műszaki
szakközépiskola, és technikusképzés is folyt nálunk.
Tanműhelyeink is működtek,
újabb épülettel gyarapodtunk,
lett konyha és ebédlő.
A hagyományos iskolai
16. oldal

sportokon kívül a gyerekeink jeleskedhettek például
súlyemelésben, tájfutásban,
ökölvívásban. És még sorolhatnám az érdemeket. Ma úgy
mondanánk, igazi innovatív
vezetőként menedzselte az
iskolát. Mindezt kemény kézzel irányítva, következetesen
lehetett elérni!
De a szigorú főnöknek volt
humorérzéke is. Ha a kollégákkal összefutunk, akkor
rendszerint előkerülnek a szállóigévé vált mondásai és a
mulatságos történetek. Például
az, hogy amikor a tantestületi
kirándulásokon már a terített
asztalnál ültünk, a szakoktató
kolléga, Nagy Feri bácsi vezényletével mindig felharsant
az ácsok himnusza: „Nád a
házam teteje...” És ahányszor
elhangzott a „cinege” szó, a
tantestület annyiszor vágta
magát vigyázzba...
Jövőre, ha a 90. születésnapján köszöntjük, csokorba
szedjük majd a sok vidám emléket. És abban is biztos lehet,
Főnök, ha nem is szegény Nagy
Feri bácsi vezényletével, de el
fog hangozni az ácshimnusz!
Ám attól tartok, a vigyázzba ugrándozással lesz némi
probléma...
Szeretettel:
Varga Babó

Szárazon tartom a puskaport
A heti háromszori kezelések
mellett dolgozik, egyetemre
jár és persze edz Velkey Ádám,
akinek 2007-ben volt szervátültetése. Közel két éve pedig
dializálják a sokszoros világ- és
Európa-bajnok vesetranszplantált atlétát, aki alig várja,
hogy ismét versenyezhessen.
Velkey Ádám: „Igyekszem
megtartani azt az edzettségi
szintet, amit elértem. Pontosabban a közelében maradni,
mert az is komoly kihívás,
hiszen vannak hátráltató tényezők. Egyrészt a koronavírus-járvány, ami megnehezíti
a helyzetemet, de ez mindenkire, így minden sportolóra
is igaz. Másrészt közel két
éve leállt a beültetett vesém,
így hetente háromszor, alkalmanként 4 órás dialízis kezelésre szorulok. Ez sok időt és
energiát emészt fel, ráadásul
a munka mellett egyetemre is
járok, de az edzéseket akkor
sem hagyom ki. Szabályosan
kellemetlenül érzem magam,
ha valamiért elmarad, nem
is szokott sűrűn előfordulni.
Amikor már várható volt,
hogy leáll a vesém, mondták az orvosok, hogy akkor
se hagyjam abba a mozgást,

amikor már dializálni fognak.
Az intenzitásából persze valamelyest vissza kellett vennem.
Egy igazi, jó minőségű edzést
egyébként sem egyszerű korrekten elvégezni, a dialízis
mellett meg aztán tényleg
nem. Figyelnem kell az étkezésre, de ezzel sosem volt
problémám. Viszont amióta
dializálnak, azóta minimalizálnom kell a folyadékbevitelt.
Ha napi fél liternél meg tudok
állni, az már nagyon jó. Ezt
persze egy hatalmas idézőjelben értem így, hiszen néha
ki tudnék inni egy közepes
méretű kerti medencét, de
nem szabad. Ennek a kontroll alatt tartása az egyik legnagyobb kihívás, de muszáj
betartanom.
A szó átvitt értelmében
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folyamatosan rajtgépben
vagyok, hiszen a telefonom
bármikor csöröghet, hogy
riasztás van. De élődonoros
szervátültetésre is van lehetőség, akár a nálunk még nem
elterjedt keresztdonációra,
azaz a párok cseréjével járó
donációra is. Meglátjuk. A
családtagjaim próbálnak segíteni, ami hihetetlen jó érzés.
Addig is, és utána is edzés
és persze nagyon várom már
az újabb versenyzési lehetőséget. A speciális helyzetemből fakadó csatát nekem kell
megvívnom, de nagy mázlista
vagyok, mert mindig segít
a család, a barátok, a város,
a sorstársak, nem vagyok
egyedül. És szárazon tartom
a puskaport!”
Fotók: Dr. Grózli Csaba

KÖNYVAJÁNLÓ
Böjte Csaba – Csender Levente:
Böjte Csaba Füveskönyve

A

zt hiszem, Böjte Csabát, a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány alapítóját, a ferences
rendi szerzetest nem kell bemutatnom az olvasóknak. 1992 óta foglalkozik sanyarú, az
éhhalál szélén tengődő gyerekek felkarolásával,
befogadásával, és az elmúlt lassan három évtizedben több tízezer ember köszönhette neki
az életét, a boldogulását, bár Csaba testvér
ezt mindig visszautasítja, hite szerint nem
neki kell köszönetet mondani, ő csak az utat
mutatja meg.
Csender Levente, a József Attila-díjas író, a
könyv társszerzője így mesél a kötet születéséről: „Öt hét Böjte Csaba ferences szerzetessel.

A Ceglédi Televízió adását
az alábbi csatornákon találja
meg a különböző
kábelszolgáltatóknál.
VODAFON (UCP): 508
DIGI (INVITEL): C9
TCOM:
139, 256
PR-TELECOM:
139
Minden hétköznap 18 órától
nézze nálunk a helyi híreket!

Több ezer kilométer utazás Erdélyben, útközben beszélgetések az életről, halálról, hitről,
szolidaritásról és nagyon sok mindenről, ami
a ma emberét foglalkoztatja.
Így lett a kilométerekből belső utazás, és így
született meg útközben Csaba testvér füveskönyve. Kipróbált gondolatok, amelyek megtisztítják az ember lelkét, öntudatra ébresztik,
megvigasztalják, reményt, kapaszkodót adnak
az egyre zajosabbá váló világunkban.
Elmélkedések a ma emberéről, örök érvényű és friss gondolatok, gyakorlati tanácsok
arról, hogy milyennek kellene lennünk, hogy
boldogabbak legyünk, és mit kellene cselekednünk, hogy ez a világ jobb és élhetőbb legyen.”
Kellemes olvasást és boldog ünnepeket
kívánok mindenkinek!
Pap Zoltán
18. oldal

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
INGYENES LAPJA
Felelős kiadó: Ceglédi TV
Közhasznú Nonproﬁt Kft.
ctv@ctv.hu
Főszerkesztő:
Pap Zsolt
Felelős szerkesztő:
Szokolai Attila
HU ISSN 0864–7798
Megjelenik kéthetente
16.000 példányban
Fotók: Kisfaludi István és
Szokolai Attila
Nyomdai munkák:

Kedves Olvasóink!
Ceglédi
Hírmondó

Szerkesztőségünk nevében
áldott karácsonyt és
boldog új évet
kívánunk!
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