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ÚJ GYALOGÁTKELŐHELY, ÚJ PARKOLÓK

Az önkormányzati szinten 
realizálódott működési be-
vételekkel és az I. félévi adó 
befizetési kötelezettség jó 
teljesítésével, valamint az 
állami támogatással a vállalt 
kötelezettségeiket teljesítették 
– több más mellett ez olvas-
ható az önkormányzat első 
féléves működéséről szóló 
összefoglalóban, amelyről 
döntött a képviselő testület. 

Két sportegyesület is támo-
gatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. A Ceglédi 
Kézilabda Klub Sport Egyesü-
let 35 millió Ft vissza nem té-
rítendő rendkívüli támogatást 

kért működésük támogatásá-
ra. Az ülésen elhangzott, az 
éves költségvetési rendeletben 
meghatározott keretösszeget 
a Képviselő-testület júniusi 
ülésén felosztotta az Egyesü-
letek között, ahol a CKKSE 
15.500.000 Ft vissza nem té-
rítendő támogatást kapott. 
Erre és az önkormányzatot 
is érintő járványhelyzetre 
hivatkozva 35 millió de csak 
és kizárólag visszatérítendő 
támogatást szavazott meg 
a testület. A Ceglédi Vas-
utas Sportegyesület pedig 
azzal a kéréssel kereste meg 
az önkormányzatot, hogy 

50 millió Ft vissza nem térí-
tendő rendkívüli támogatást 
kérjen működésük biztosítá-
sára. Ebben az esetben nem 
visszatérítendő támogatást 
szavazott meg a testület, de 
ennek összegét 20.000.000 
Ft-ban állapították meg azzal 
a kitétellel, hogy az egyesület 
2022. december 31-ig köteles 
visszafi zetni a korábban már 
megkapott és vissza még nem 
fi zetett támogatást.  

Megújulhat a Katolikus 
templom előtt álló Szenthá-
romság szobor. A lépcsőzet 
felújítása már halaszthatatlan, 
de a szobor további állag-
megóvásának érdekében a 
korábban elbontott kovácsolt-
vas kerítés visszaállítása is a 
tervezett felújítás részét kell 
hogy képezze. Ennek költsé-
ge összesen 5,8 millió forint. 
Erre különített most el forrást 
a testület.  

Új parkolók létesítésével 
igyekszik megkönnyíteni a 
város a Széchenyi úti óvoda 
biztonságos megközelítését. 
A helyszíni szemle során ki-
derült, gyalogátkelőhelyet 
csak a Hold utca és a Széche-
nyi út kereszteződése mellett 
lehetne elhelyezni, de eh-

A testület ülése több beszámoló megtárgyalásával és elfogadá-
sával kezdődött. Ezek között kaptak tájékoztatást a képviselők 
Cegléd Város Önkormányzatának első féléves pénzügyi helyze-
téről is. De sportegyesületek támogatásáról, valamint parkolók 
és gyalogátkelőhely kialakításáról is döntöttek a képviselők.
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hez már meglévő parkolókat 
kell megszüntetni. A teljes 
beruházás összege nettó 19 
000 000-Ft lenne.  A másik 
lehetséges megoldási javaslat 
új parkolók kialakítása a Szé-
chenyi úti óvoda környékén. 
Az érintett területen a Hold 
és a Virág utcákban van lehe-
tőség parkolók kialakítására. 
A két utcában összesen 9 db 
új parkolót lehet kialakítani 
melynek teljes költsége nettó 
3 100 000 – Ft. A testület  is 

végül a parkolók kialakítása 
mellett döntött.  

Gyalogátkelőhely lesz vi-
szont a Déli és Bocskai út 
kereszteződésében. Erre 
már korábban, a költség-
vetés tervezésekor hat és fél 
millió forintot tervezett be 
az önkormányzat. A tervezett 
gyalogátkelőhely létesítésére 
építési engedélyt is kapott az 
önkormányzat.  Az építési 
engedély zebra kialakításán 
túl, a pékség előtt 3 db pár-
huzamos parkoló építésre is 
vonatkozik, továbbá az útügyi 
hatóság előírta a két oldali 

közvilágítás létesítését. Mind-
ehhez azonban az elkülönített 
bruttó forrás mellett további 5 

millió forint szükséges. Ennek 
biztosítását ma jóvá is hagyta 
a testület. 

Elvi döntés született a Lö-

vész utcai óvoda átszervezé-
séről. Az intézmény egyik 
tagóvodáját, a Fűtőház utcait 
már korábban átvette haszná-
latra a Katolikus óvoda – saját 
intézményének újjáépítése 
miatt volt erre szükség. A Szép 
utcai tagóvoda fenntartására 
és működtetésére pedig az 
evangélikus egyház nyújtott 
be igényt. A véleményezé-
sek, a folyamat elindítása 
és a Lövész utcai óvoda át-
szervezésének megvalósítása 
miatt most elvi döntést kellett 
hoznia a testületnek arról, 
hogy mindehhez hozzájárul 
vagy sem. A testület az elvi 
hozzájárulást megadta.

(Fotó: Szokolai Attila)
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A Képviselő-testület szeptember 22-i ülése 
előtt köszöntötte dr. Csáky András polgár-
mester és Hegedűs Ágota alpolgármester a 
ceglédi születésű, tokiói olimpián résztvevő 
Ungvári Attila cselgáncsozót, Lőrincz Viktor és 
Lőrincz Tamás birkózókat a testület nevében. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Peda-
gógus Szolgálati Emlékérmet adományozott 
Hegedűs Ágota alpolgármester részére. Ugyan-
csak az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Elismerő Oklevelet ítélt oda Kissné Kocsi 
Mária tagintézmény-vezetőnek kiemelkedő 

Köszöntések az ülésen

szakmai tevékenysége elismeréseként. A dí-
jazottaknak ezúton is gratulálunk!

(Fotó: Szokolai Attila)
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ÁTADTÁK AZ OKOS ZEBRÁT
Hivatalosan is átadták a Kossuth Ferenc utca 
és Kárpáti Aurél utca kereszteződésénél talál-
ható Okos Zebrát. Az eseményen jelen volt 
Dr. Csáky András polgármester és a körzet 
képviselője, Hegedűs Ágota alpolgármester is. 
„Reményeim szerint még az idei évben további 
zebrák esetében is kiépítésre kerül a fi gyelem-
felkeltő megoldás, ezzel is növelve a közlekedés 
biztonságát.” – fogalmazott a polgármester.

(Fotó: Szokolai)

Szabadtéri Vándorkiállítás nyílt a doni tragédiáról

9. BUDAI ÚT NAPJA
Kilencedik alkalommal várták a Budai úti Iskola ud-
varára a tanárokat, diákokat, érdeklődőket a Budai 
út napja elnevezésű rendezvényre. A gyerekek ki-
próbálhatták az ostort, íjászkodhattak, míg a felnőt-
tek ingyenes szűrővizsgálatokon vehettek részt. Az 
esemény szlogenje idén is az összefogás volt, aminek 
köszönhetően újabb játékokkal bővülhetett az iskola 
udvara.

(Fotó: Kisfaludi)

BIHARI MESEKÉPEK
Bihari Meseképek címmel nyílt új kiállítás 
a Kossuth Művelődési Központ kamaraga-
lériájában. Rácz Anikó pedagógus, grafi kus 
mesekönyv illusztrációi voltak láthatók a tár-
laton. A megnyitón azonban a képek készítője 
a rajzokhoz saját maga által elmondott mesét 
is hozott.

(Fotó: Kisfaludi)
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ELŐVÁLASZTÁSI VITA
Cegléden is előválasztási vitát szervezett a 
Tabumentes Országmentés Egyesület. A vá-
lasztókerület mindhárom jelöltje részt vett 
az ipartestületi székházban tartott tegnap esti 
fórumon, ahol nem csak egy-egy témakör kap-
csán mondhatták el véleményüket, de arra is 
volt lehetőség, hogy a közönség, az érdeklődők 
kérdéseire válaszoljanak.  (Fotó: Szokolai)

ÚJ ESÉLY KÖZPONT ÁTADÓ
A szenvedélybetegek nappali ellátására hivatott, 
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Új Esély Köz-
pontjának ünnepélyes átadója zajlott a hónap 
elején. A megjelenteket Kucsera Mária intéz-
ményvezető és Alföldi-Szabó Erika regionális 
vezető köszöntötte, akiket követően Mile Ferenc a 
BTESZ elnöke és Dr. Csáky András polgármester 
mondott beszédet, majd Molnár József baptista 
lelkipásztor áldotta meg az intézményt.

 (Fotó: Szokolai)

101 ÉV ELTELTÉVEL 
SEM VÁLT TÖRTÉNELEMMÉ
Trianon 101 év elteltével sem vált bennünk 
történelemmé. A békediktátum a 20. század 
legkegyetlenebb magyar tragédiája – mondta 
beszédében dr. Csáky András polgármester a 
trianoni békediktátum évfordulójára rendezett 
konferencián, amit a pandémia miatt most 
tudtak megtartani. A Városháza dísztermében 
a magas szakmai színvonalú vendégek tartot-
tak előadást.  (Fotó: Kisfaludi)

Nagy László Lázár grafi kusművészre emlékeztek
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700 ÉVE HUNYT EL DANTE
700 évvel ezelőtt hunyt el Dante Alighieri. A 
világirodalom nagy klasszikusáról Cegléden is 
megemlékeztek. Juhász István kezdeményezésére 
három állomásból álló rendezvénysorozat kezdő-
dött. Kiállítással indult, író olvasó találkozóval 
folytatódott, majd egy vetített képes előadással 
zárult a sorozat.  (Fotó: Kisfaludi)

(Fotó: Szokolai)

AUTÓMENTES NAP CEGLÉDEN
A környezettudatosságra szeretnék felhívni 
a lakosok fi gyelmét az Autómentes Nappal. 
Cegléden már évek óta megrendezi a Kos-
suth Művelődési Központ. Most is számos 
programmal várták a Szabadság téren az 
általános iskolásokat és az arra járókat. A 
Ceglédi Rendőrkapitányság közlekedési 
osztálya is bemutatókat, illetve előadásokat 
tartott a rendezvényen.  (Fotó: Kisfaludi)

AZ EVIG DOLGOZÓI TALÁLKOZTAK
Újra találkozóra várták az egykori eviges dol-
gozókat. Az 1997-ben felszámolt gyár ceglédi 
üzemének dolgozói közül nagyon sokan a 
mai napig tartják egymással a kapcsolatot. 
Ilyen találkozót sem először szerveztek már. 
És nem is utoljára. A tervek szerint jövőre is 
megrendezik az eseményt, ahová nemcsak a 
régi dolgozókat, de családtagjaikat és min-
denkit szeretettel várnak majd. (Fotó: CTV)

Átadták Cegléd első ovi sportpályáját
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Sok érdeklődőt vonzott a múlt 
hétvégén megrendezett Kos-
suth Toborzó Ünnepély és 
Huszárfesztivál. A rendez-
vénysorozat egyik állomásán, 
a dísztestületi ülésen adták át a 
Gubody-díjat és a Díszpolgári 
címet is.

Az egykori polgármesterek 
(Gubody Ferenc, Kárteszi 
István és Dr. Gombos Lajos) 
sírjainak a koszorúzása zajlott 
a város temetőiben, a Kos-
suth Toborzó kísérőrendez-
vényeként. Az önkormányzat 
nevében Hegedűs Ágota al-
polgármester és Dr. Ferenczi 
Norbert önkormányzati kép-
viselő helyezték el a megemlé-
kezés virágait. Az eseményen 
jelen volt nt. Hánka Levente 
református lelkipásztor is.

Kossuth toborzó beszé-
dével folytatódott a rendez-
vénysorozat, amiben a város 
általános iskolái működtek 
közre a Ceglédi Táncsics Mi-
hály Általános Iskola ének-
tagozatának vezetésével. Ezt 
követően pedig a Kossuth 
tábla koszorúzása követke-

zett. A város nevében Dr. 
Csáky András polgármester 
és Hegedűs Ágota alpolgár-
mester, a Kossuth Múzeum 
képviseletében pedig Reznák 
Erzsébet múzeumigazgató és 
Dr. Kürti György, a Kossuth 
gimnázium nyugalmazott 
igazgatója helyezték el a meg-
emlékezés virágait.

Kiállítással és konferenciá-
val is várták az érdeklődőket. 
A művelődési központ ga-
lériájában tárlat nyílt "Kos-
suth ezer arca" címmel. A 
konferencián pedig a néhai 
államférfi ről, a Kossuth kul-
tusz ápolásáról hallhattak 
előadásokat az érdeklődők. A 
programokon Cegléd határon 
túli testvérvárosi küldöttségei 
is részt vettek.

Hagyományosan a dísz-
testületi üléssel folytatódott a 
programsorozat a Városháza 
dísztermében, ahol átadták 
a Gubody-díjat és a Dísz-
polgári címet is. Az ünnepi 
ülés előtt a Képviselő-testü-
let tagjai csendes főhajtással 
emlékeztek meg városunk 

díszpolgárairól a Városhá-
zán található díszpolgári em-
léktáblánál. A 2021-es évi 
Gubody Ferenc-díjat Banai 
Benőnek adták át. Cegléd 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2021-ben 
posztumusz díszpolgári címet 
adományozott az 56-os forra-
dalom ceglédi eseményeiben 
oroszlánrészt vállalt Csendes 
Istvánnak, valamint Kiszel 
Mihály címzetes prépost, es-
peresnek, egykori ceglédi 
plébánosnak. Az ülésen ad-
ták át a címzetes főorvosi 
elismeréseket is. (A díjazottak 
méltatásai a városi honlapon 
olvashatók.)

A dísztestületi ülés után 
Cegléd egyik testvérvárosa, 
Szentegyháza mutatkozott 
be a Városháza aulájában 
található kiállításon. Ezután 
pedig a Kossuth nevét vise-
lő intézmények képviselői 
koszorúzták meg a Kossuth 
szobrot a Szabadság téren. 
Hagyományőrző felvonulás-
sal kezdődött a Kossuth To-
borzó második napja, melyre 

ÜNNEPELT A VÁROS
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Történelmünk jeles évfordulójáról, 1848. 
szeptember 24-éről emlékezünk meg ezek-
ben az órákban és ennek a napnak a hangu-
latát idézzük majd fel a hétvégén Cegléden. 
Illendő, hogy ebben az ünnepi beszédben is 
Kossuth Lajos neve hangozzék el először, hi-
szen ő volt annak régi ceglédi napnak a hőse, 
és ő lett az akkor született nemzeti egység 
egyik megtestesítője. Személy szerint neki is 
köszönhető, hogy 1848-ban, ha rövid időre 
is, de megvalósult a független demokratikus 
jogállam Magyarországon. {…}

Tisztelt Ünnepi Gyülekezet!
Minden esztendőben ezen jeles napokon 

adjuk át a város díszpolgári kitüntetését, il-
letve az idei esztendőben a járvány miatt a 
Gubody-díjat is.  Készülve erre a beszédre 
a példakép főnév jutott eszembe, mely az 
értelmező szótár szerint idézem: „tökéletes 
példakép, hogy valaminek milyennek kellene 
lenni, ideál, eszménykép”. Azért tartom fon-
tosnak ezt megemlíteni, hogy jelezzem, azt a 
testületet is minősíti döntése, amely testület 
kiválasztja a kitüntetésre általa érdemesnek 
tartott személyeket. A kiválasztottak ugyanis 

példaképként kell, hogy megjelenjenek közös-
ségük és a felnövekvő generációk előtt. Az idei 
esztendőben nyugodt lehet a lelkiismeretünk.

A Gubody díj és a díszpolgári oklevelek 
mostani átadásakor is egy 48-as fogalmat 
ajánlok a hallgatóság fi gyelmébe. Az érdek-
egyesítés szóról van szó ama régi jelszavak 
közül. „Csak azon érdek erős, melyben sokan 
osztoznak és amelynek megtartása sok em-
bernek a szívügye” – fogalmazta meg sokszor 
és sokféleképpen Kossuth a reformkor egyik 
legfontosabb alapelvét. {…}

Tisztelt Dísztestületi Ülés!
Az 1848. szeptember 24-ei ceglédi esemé-

nyek és az évfordulóhoz kötődő ünnepi ren-
dezvények már régóta fontos fejezetét jelentik 
a Kossuth-kultusz ceglédi hagyományának 
és közös emlékezetünknek, a történelemnek. 
„A múltakból tanúságot merítsünk, mert ez 
a történelem feladata...” – tanácsolta Kossuth 
Lajos, aki jól ismerte az emberek gondolko-
dását.  Fogadjuk meg tanácsát. Köszönöm, 
hogy meghallgattak.

Dr. Csáky András 
polgármester

sok érdeklődő volt kíváncsi. 
A Kossuth térre történő be-
érkezést követően Dr. Csá-
ky András polgármester és 
Szabó István honvédelmi 
államtitkár mondott ünnepi 
köszöntőt. A felvonulást a 
Cegléd Táncegyüttes, vala-
mint a Patkós Irma Művé-
szeti Iskola hagyományőrző 
műsora zárta.

Sok érdeklődőt vonzott a 
Régi Idők Piacztere is az Eöt-
vös téren. Régi mesterségek, 
kézművesek, hagyományos 
gyermekjátékok és állatsimo-

gató is várta az ünneplőket. 
Huszárkonyha – '48-as ét-
keink: remek hangulatban telt 
a harmadik napon a Kossuth 
téren megrendezett főző-
versenyen. Ugyancsak ekkor 
gyermektoborzóra várták a 
kicsiket az Eötvös térre, ahol 
több, tematikus játéksorral is 
kedveskedtek a gyermekeknek 
és családoknak egyaránt. Az 
utolsó napon köszöntötték 
hivatalosan a város nevében 
az olimpiai bronzérmes Jan-
sik Szilárd és Pásztor Mátyás 
vízilabdázókat. A két ceglédi 

születésű sportoló a magyar 
vízilabda válogatott tagjaként 
állhatott Japánban a dobogó-
ra. (A birkózó Lőrincz fi vére-
ket, valamint Ungvári Attila 
cselgáncsozót a város koráb-
ban, a képviselő-testületi ülés 
előtt köszöntötte – lsd. a 6. 
oldalon.)

A rendezvényen olyan zene-
karok léptek fel mint Szabó 
Balázs Bandája és a Lóci ját-
szik, az LGT vagy a Republic 
– ez utóbbi koncertje zárta az 
idei Kossuth Toborzó Ünne-
pély és Huszárfesztivált.

Tisztelt Dísztestületi Ülés! Tisztelt Képviselők! Hölgyeim és Uraim!
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Kossuth Kossuth 
ToborzóToborzó 20212021
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Tisztelt Örökifj ú Ceglédi 
Honfi társaim!

Az ENSZ közgyűlése 1991-
ben nyilvánította október 
1-jét az idősek világnapjává. 
Ez a nap kiváló alkalom arra, 
hogy felülvizsgáljuk öregjeink 
irányába tanúsított, néha-néha 
bizony nem elégséges gondos-
kodásunkat.

Ősi kultúrákban az időseket 
azért tisztelték mert a lélek 
még érzékenyebb volt, a szel-
lem nyitottabb, s az idősek, 
óriási élettapasztalatukkal, 
olyan értékeket jelenítettek 
meg, amely a fi atalabbak szá-
mára vonzó és kívánatos volt! 
Az idős ember akkoriban 
felbecsülhetetlen érték volt: 
nem azt nézték, milyen mu-
landó teste, hanem hogy ki 
lakik benne!.

Idősebb honfitársainkra 
szeretettel gondolok, s nem 
csak ezen a napon, hanem az 
év minden napján, hisz szere-
tetükkel, bölcsességükkel ők 
is mindig a rendelkezésünkre 
állnak. Idős koruk tapasztala-
tával helyükre tudják tenni a 
dolgokat, tudják mi a jó, amit 
tovább adhatnak, s tudják mi 
az a rossz, amit el kell kerülni a 
következő generációnak. Fon-
tos, hogy felismerjük azt, hogy 
amit az életben elértünk, azt 
egyrészt magunknak, másrészt 
szüleinknek, nagyszüleinknek 
is köszönhetjük. Ki ne emlé-
kezne jószívvel dédnagyszülei 
történeteire, nagyanyja fi-

nom főztjére?! Ők szüleinkkel 
együtt mindig mellettünk áll-
tak és állnak, ha támogatásra, 
jó szóra van szükségünk.

Munkánkat az elődök ered-
ményeire építve végezzük. A 
mi életünk is akkor tekinthető 
értékesnek, ha az idő előre-
haladtával saját utódainknak 
értékesebb világot, példát 
tudunk átadni. Mindennapi 
munkánkhoz az elődök nyúj-
totta mintából meríthetünk 
hitet, erőt, bátorságot. Szebbé 
és reménytelibbé teszik életün-
ket. Sokat segítenek nekünk 
tapasztalataik átadásával, vé-
leményük, bölcsességük meg-
osztásával.

Sütő András gondolatát 
idézem: „Önmagát becsüli 
meg minden nemzedék az-
által, hogy tudomásul veszi: a 
világ nem vele kezdődött.” A 
mi világunk Önökkel: apáink, 
nagyapáink életével, munkás-
ságával kezdődött. Önök épí-
tették számunkra azt a jelent, 
amelyben a mi generációnk 

egy újabb nemzedék jövőjét 
alapozhatja meg. Minden-
napi munkánkhoz az elődök 
példáiból meríthetünk erőt 
hitet és bátorságot. Kívánom 
az idős és szép-korúaknak, 
hogy bajaik, problémáik el-
lenére is élvezzék az életük 
minden egyes pillanatát, mert 
hatalmas ajándék az élet, és 
éppoly nagy kincs az, hogy 
embernek születtünk. Az év 
minden napján érezzék a csa-
lád, a közösség megbecsülését. 
Érezzék, hogy szükség van 
Önökre, érezzék, hogy vannak 
dolgok, amit jobban tudnak, 
vannak dolgok, amit csak 
Önök tudnak.

Kedves Hölgyeim és Uraim!
Én arra kérem Önöket: ne 

engedjék, hogy a minden-
napok maguk alá gyűrjék 
Önöket. Nem szabad, hogy be-
folyásolja Önöket más vélemé-
nye. Itt az idő, hogy elsősorban 
a saját maguk érdekét, saját 
igényeiket és kívánságaikat 
tartsák szem előtt. Önök már 
olyan sokat alkalmazkodtak, 
kiállták az idő és a történelem 
viszontagságait. Most itt az 
ideje annak, hogy úgy élje-
nek, ahogyan megérdemlik 
békében, egészségben, nyu-
galomban családjuk körében.

Kívánom, a Teremtő még 
sok, élhető esztendővel aján-
dékozza meg Önöket! 

Dr.Csáky András 
polgármester

I D Ő S E K     V I L Á G N A P J Á R A



15. oldal

Minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető 
köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője 
által e célra működtetett elektronikus felületen 
a regisztrációt elvégezni, az adatszolgáltatásra 
kötelezett vendéglátó üzletek pedig kötelesek 
ott – a vendéglátó szoft ver alkalmazásával – 
napi szinten adatot szolgáltatni. 2021. augusztus 
19-i hatállyal módosult a turisztikai térségek 
fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. 
rendeletet (a továbbiakban: Vhr.). A Vhr. 2. § 
(15) bekezdése értelmében adatszolgáltatásra kö-
telezett az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási 
kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget 
tenni a pénztárgépek műszaki követelményei-
ről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, 
valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóha-
tóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. 
(XI. 15.) NGM rendelet alapján.

A vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége 
megkezdésétől számított 5 napon belül köteles 
regisztrálni az NTAK-ba.

Már működő vendéglátóhelyek üzemeltetője az 
NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 
1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szol-
gáltatására és továbbítására pedig 2022. július 1. 
napjától köteles!

A következő vendéglátóhely típusok esetében 
kötelező a regisztráció és a napi szintű adatszol-
gáltatás is az NTAK felé:

• étterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó 
vendéglátás

• büfé, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó 
vendéglátás

• cukrászda, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, moz-
gó vendéglátás

• kávézó, alkoholmentes italokra specializá-

lódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 - Ital-
szolgáltatás

• italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 - Italszol-
gáltatás

• zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 
5630 - Italszolgáltatás

• gyorsétterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, 
mozgó vendéglátás.

• alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – 
Éttermi, mozgó vendéglátás.

Az alábbi három vendéglátóhely típusnak 
kizárólag a regisztrációs kötelezettséget kell 
teljesítenie, de adatot nem kell szolgáltatnia az 
NTAK felé:

1. munkahelyi/közétkeztetést végző vendég-
látóhely, TEÁOR'08: 5629 – Egyéb vendéglátás;

2. rendezvényi étkeztetés, TEÁOR'08: 5621 – 
Rendezvényi étkeztetés;

3. mozgó vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – 
Éttermi, mozgó vendéglátás.

A jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő 
adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább 
egy alkalommal köteles ellenőrizni. Az NTAK 
tájékoztatása alapján a regisztrációs felület meg-
nyitása a későbbiekben várható, bővebb informá-
ciók hamarosan az NTAK információs oldalán 
lesznek olvashatóak: https://info.ntak.hu/.

Az Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a 
vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendég-
látó szoft vert térítésmentesen biztosítja.

Kérdés esetén keressék az MTÜ Ügyfél-
szolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában 
hívható 06-1/550-1855 telefonszámon, illetve a 
turisztika@1818.hu e-mail címen. Kérjük, rövid 
tájékoztatásunk mellett szíveskedjenek részletes 
közleményünket is elolvasni a https://www.cegled.
hu/index.php?t=aktualis/kozlemenyek rovatban!

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

Figyelemfelhívás a vendéglátó 
üzletek  új adatszolgáltatási 
kötelezettségére
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A helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény (továbbiakban: 
Htv.) 1. §-a alapján a helyi ön-
kormányzatok önkormányzati 
rendelettel helyi adók beveze-
tésére jogosultak.

Ceglédi Város Önkormány-
zata az építményadóról szóló 
28/2010. (XII. 23.), valamint a 
magánszemélyek kommunális 
adójáról szóló 29/2010. (XII. 
23.) önkormányzati rendelet-
tel bevezette az ingatlanokat 
érintő helyi adókat.

Az ingatlanokat érintő helyi 
adókkal kapcsolatban

adás-vétel ügylet, 
tulajdonjog átruházás, 
elhalálozás/öröklés, 
haszonélvezeti jog,
bérleti jog keletkezés/vál-

tozás,
új építmény létesítése
alapján a bevallás/bejelentés 

törvényi kötelezettségeire az 
alábbiakban hívom fel adó-
zóink szíves fi gyelmét:

A Htv. valamint a helyi ren-
delet alapján építményadó 
adóalanya az, aki a naptári 

év első napján az építmény 
tulajdonosa. 

Építményadó esetében 
adóköteles az önkormányzat 
illetékességi területén lévő 
építmények közül a nem ma-
gánszemély tulajdonában álló 
lakás és a nem lakás céljára 
szolgáló épület, épületrész, 
azok helyiségeinek rendelte-
tésétől, illetve hasznosításától 
függetlenül. Az építmény 
használatának szünetelteté-
se az adókötelezettséget nem 
érinti.

Az adó mértéke 600 Ft/m2/
év, melyet két egyenlő rész-
letben, minden év március 
15-éig és szeptember 15-éig 
kell megfi zetni.

Amennyiben az építményt 
az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett vagyoni értékű 
jog terheli (pl. haszonélvezeti 
jog), az annak gyakorlására 
jogosult az adó alanya. 

Több tulajdonos esetén va-
lamennyi tulajdonos által 
írásban megkötött és az adó-
hatósághoz benyújtott megál-

lapodásban a tulajdonosok az 
adó-alanyisággal kapcsolatos 
jogokkal és kötelezettségekkel 
egy tulajdonost is felruházhat-
nak, de a tulajdonosok tulaj-
doni hányaduk arányában is 
lehetnek adóalanyok.

Kommunális adó fi zetési 
kötelezettség terheli azt a 
magánszemély adóalanyt, aki 
adott naptári év első napján 
az ingatlan tulajdonosa. Több 
tulajdonos esetén, valamennyi 
tulajdonos által írásban meg-
kötött és az adóhatósághoz 
benyújtott megállapodásban 
a tulajdonosok az adóalanyi-
sággal kapcsolatos jogokkal és 
kötelezettségekkel egy tulaj-
donost is felruházhatnak, il-
letve, a tulajdonosok tulajdoni 
hányadaik arányában is lehet-
nek adóalanyok. Kommunális 
adókötelezettség terheli azt a 
magánszemély adóalanyt is, 
aki telek tulajdonosa, valamit 
az önkormányzat illetékességi 
területén nem magánszemély 
tulajdonában álló lakás bérleti 
jogával rendelkezik. 

Figyelemfelhívás ingatlan alapú helyi adózásra
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A magánszemélyek kom-
munális adó mértéke 2016. 
január 1. napjától:

- 70 m²-ig terjedő hasznos 
alapterületű lakás után 5.000 
Ft/év,

- 70 m² feletti hasznos alap-
területű lakás után 10.000 
Ft/év

a telek után 3.000 Ft/év
- a nem magánszemély tu-

lajdonában lévő lakás bérleti 
joga után

70 m²-ig terjedő nagyságú 
lakás 5.000 Ft/év,

70 m² feletti hasznos alap-
területű lakás 10.000 Ft/év.

A magánszemélyek kom-
munális adóját szintén két 
egyenlő részletben kell meg-
fi zetni minden adóév március 
15. és szeptember 15. napjáig.

Az adókötelezettség az adó-
kötelezettséget érintő válto-
zást {ingatlan vétel, tulajdon-
jog átruházás, öröklés (hagya-
téki eljárás lezárást követően), 
bérleti jog változás} követő év 
első napján (január 1.) kelet-

kezik. Az adókötelezettség 
megszűnik az építmény meg-
szűnése évének utolsó napján, 
valamint az adókötelezettsé-
get érintő változás (ingaltan 
eladás, tulajdonjog átruházás, 
elhalálozás /hagyatéki eljárás 
lezárást követően/, bérleti jog 
változás.) évének utolsó nap-
ján (december 31.).

Új építmény esetében az 
adókötelezettség a haszná-
latbavételi, illetőleg a fenn-
maradási engedély jogerőre 
emelkedését vagy véglegessé 
válását, vagy a használatba-
vétel tudomásulvételét, vagy 
az egyszerű bejelentéshez 
kötött épület felépítésének 
megtörténtéről szóló ható-
sági bizonyítvány kiadását 
követő év első napján ke-
letkezik. 

Az engedély nélkül épült 
vagy anélkül használatba vett 
építmény esetén az adókötele-
zettség a tényleges használat-
bavételt követő év első napján 
keletkezik.

Az adózónak az önkor-
mányzati adóhatósághoz az 
adókötelezettség keletkezését, 
az abban történt változást az 
adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény 18. §-a alap-
ján tizenöt napon belül be kell 
jelenteni, az erre a célra rend-
szeresített nyomtatványon. 

A nyomtatványok megtalál-
hatóak Cegléd Város Önkor-
mányzata hivatalos honlapján, 
„Letölthető nyomtatványok„ 
címszó alatt.

Az építményadó alanyai 
elektronikus ügyintézésre 
kötelezettek kizárólag cég-
kapun, magánszemélyek pe-
dig ügyfélkapun keresztül is 
beküldhetik bejelentésüket.

https://ohp-20.asp.lgov.hu/
nyitolap

További részletes tájékoz-
tatást az Önkormányzati Hi-
vatal Adóhatósági Irodájának 
ügyintézői adnak, ügyfélfoga-
dási időben!

Dr. Diósgyőri Gitta
 címzetes főjegyző

Cegléd Város Önkormányzata az Inno-
vációs és Technológiai Minisztériummal 
együttműködve 2022. évre kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot a szociálisan hátrányos 
helyzetű – jelenlegi és leendő – felsőoktatási 
hallgatók számára.

A pályázat részletes dokumentációja (Pá-

lyázati kiírás, Jövedelemnyilatkozat, pályázat 
rögzítésének módja) megtalálható a www.
cegled.hu honlapon.

A pályázati űrlapot a kötelező mellékle-
tekkel együtt a települési önkormányzatnál 
kell benyújtania a pályázóknak. A pályázat 
rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 2021. november 5.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2022
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ÉPÍTÉSZEK ÉS
 ÉPÜLETEK

Cegléd szecessziós építésze-
téről, Faragó Lajos épület-
szobrászati tevékenységéről 
és a 21. századi ceglédi város-
képről is hallhattak előadást 
a Kossuth múzeumba látoga-
tók szeptember 17-én. Több 
előadó és egy már korábban 
megnyílt kiállítás is várta a 
korszak vagy éppen az építé-
szet iránt érdeklődőket.

(Fotó: Szokolai)

EXTRÉM SPORTOK, 
KERÉKPÁROK, 

KONCERTEK

Extrém sportnap és családi 
kerékpáros nap helyszíne volt 
a Vörösmarty tér két héttel 
ezelőtt. Egész hétvégén látvá-
nyos bemutatók és koncertek 
várták a nem csak Ceglédről, 
de az ország számos pontjáról 
érkező látogatókat.

(Fotó: Szokolai)
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Ezzel a kiállítással a Magyar 
Fotóművészek Szövetsége 
szervezésében megvalósuló 
Fotóhónap fesztiválhoz is 
csatlakozott az intézmény, 
mely a magyar fotókultúra 
megkerülhetetlen és a leg-
több programot felvonultató 
rendezvénysorozata. 

A tárlat ezáltal országos fi -
gyelmet kap. Az előkészületek 
közben ültünk le beszélgeti 
Apáti-Tóth Sándor fotómű-
vésszel.

– Öt év telt el Édesapád 
halála óta. Többször fel-
színre került azóta a kérdés: 
mi lett, mi lesz az Ő örök-
ségének a sorsa?

– Nem könnyű erről be-
szélni. Még Atyám életében 

kötöttünk az Önkormány-
zattal, az akkori polgármester 
úrral, Földi Lászlóval egy 
megállapodást, hogy Atyám 

teljes életművét, tehát kiál-
lítási képeit, díjait, labor- és 
fotó felszereléseit, a fotós te-
vékenységéhez kapcsolódó 
dokumentumait felajánlja 
Cegléd városának azzal a 
feltétellel, hogy ebből egy ál-
landó kiállítás születik. Nos 
az elvi egyetértés tökéletes és 
egyhangú volt. Ezt később, 
egy újabb megerősítés követte 
a halála után. A megvalósí-
tásnak egyetlen egy akadálya 
van, mégpedig az, hogy nincs 
meg annak az anyagi feltéte-
le – nem volt meg akkor sem 
–, hogy ezt egy fenntartható 
kiállítótérben bemutassuk. 
Nagy valószínűséggel egy 
olyan nagyságú városban, 
mint Cegléd, ahol az idegen-
forgalom kevésbé meghatáro-
zó, nem lehetne ezt gazdasá-
gosan működtetni. Tehát nem 
csupán arról van szó, hogy 
kijelölünk egy helyiséget, ott 
falra akasztjuk a képeket, és 
ezzel a dolog befejeződött. 
Hiszen ennek nagyon komoly 
fenntartási költségei vannak: 
fűtés, felügyelet biztosítása... 
sorolhatnám. Úgy látom – s 
azóta már a harmadik város-
vezetés van, és mindhárom 
úgy látta –, hogy ennek akkor 
lenne értelme, ha ezt fenntart-
hatóan tudnánk működtetni. 
Ezt megítélésem szerint úgy 

lehetne megoldani, hogy több, 
nagyon jelentős ceglédi gyűj-
teményt – gondolok itt példá-
ul a Sportmúzeumra, Patkós 
Irma, Benedek Péter, Nagy 
László Lázár hagyatékára – 
egy helyre összpontosítanánk. 
Ez esetben – feltételezésem 
szerint – fenntartható lenne 
az épület, mert az egyik tárlat 
látogatottsága a másikat hoz-
ná magával. Jelen pillanatban 
várom azt az ideális állapotot, 
amikor ez az elképzelés meg-
valósulhat.

– Addig is maradnak az 

Művészportrék
Október 15-én lesz öt éve annak, hogy elhunyt Tóth István 
fotóművész. Halálának napján emlékkiállítás nyílik a Kossuth 
Művelődési Központ kamaragalériájában.

Tóth István: Déry Tibor

Tóth István: Bernáth Aurél

Tóth István: Illyés Gyula
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időszaki kiállítások, mint 
például itt a Kossuth Mű-
velődési Központban. „Mű-
vészportrék” a tárlat címe. 
Nyilván a hely szelleme 
generálta a témát. Milyen 
emlékeket őrzöl abból az 
időszakból, amikor ez a 
sorozat készült?

– Abban az időszakban 
én már önálló pályát építet-
tem, így az időm korlátok 
közé volt szorítva, de olyan 
helyekre, ahol gyorsan kel-
lett dolgozni és nem lehe-
tett hibázni, ott én voltam 
Atyám világosítója, segítője, 
a felszerelésének mozgatója. 
Mély nyomot hagyott ben-
nem például Déry Tibornál 
tett látogatásunk. Ez sokad-
szorra sikerült, mert a mester 
enyhén szólva szeszélyes volt, 
és több alkalommal, a meg-
beszélt időpontban mégsem 
állt készen arra, hogy kamera 
elé álljon. Nos, végül sikerült 
ez a találkozó, és míg Atyán 
az előkészületeket végezte, 
addig én beszélgethettem a 

mesterrel. Ezt az alkalmat 
ragadtam meg. Magammal 
vittem a birtokomban lévő 
– nem emlékszem pontosan 
– öt, nyolc Déry kötetet. Nem 
erre az alkalomra vásároltam 
őket, nyilvánvaló volt, hogy 
régebbi darabok. Ezen Déry 
teljesen meglepődött. Még 
ilyet! Itt egy fotográfus, aki az 
ő könyveit olvassa. Úgyhogy 
onnantól kezdve megváltozott 
a viselkedése, nagyon barát-
ságos és készséges lett.

Aztán egy másik emlék. 
Bernáth Aurél a festőfejede-
lem nagyon idős volt már, 
amikor találkoztunk. Atyám 
szokása volt, hogy a művész-
portrékat tartalmazó kataló-
gusokból mindig vitt egyet a 
fotografálni kívánt alanynak. 
Átadott egy ilyen katalógust 
Bernáth Aurélnak, akiről tud-
ni kell, hogy nagyon szarkasz-
tikus ember volt. Nézegeti és 
éppen Czóbelnél nyitja ki: „Á! 
Czóbel is itt van? Hát hetven 

évig festett egy képet!" Céloz-
va arra, hogy Czóbel festészete 
meglehetősen egyenletes volt, 
fi atal korától kezdve haláláig 
egységes stílusban készítette 
a képeit. Meglepő volt szá-
momra ez a nyílt kritika a 
festő kollégájával szemben.

– Érdekes, hogy Czóbel 
került szóba, hiszen éppen 
ő ennek a kiállításnak a 
„hívóképe”. Kiket válogattál 
össze a tárlat anyagába?

– Atyám a '70-es, '80-as 
években végig fotografálta a 
magyar képzőművészet krém-
jét, legjelesebb mestereit. Bar-
csay Jenőt, Borsos Miklóst, 
néhány írót is meglátogatott, 
így Déryn kívül Illyés Gyu-
lát is. Az ő portréikat min-
denképpen kiállítjuk. No de 
olyan, mindannyiunk számára 
kedves művészeket is mint 
például Benedek Péter, Pat-
kós Irma, úgyhogy ők is itt 
lesznek.

KozI

Tóth István: Benedek Péter

Tóth István: Műteremben (Czóbel Béla)
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A jogosultság szempontjából 
fontos: az ingyenes gyermek-
étkeztetés feltétele az, hogy a 
hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos helyzet az étkez-
tetés megkezdését megelőző 
harmincadik napon fenn-
álljon.

Az évközi szünet (őszi, téli, 
tavaszi) időtartama alatti gyer-
mekétkeztetés lehetőségéről a 
jegyző írásban tájékoztatja 
azon szülőket, törvényes kép-
viselőket, akiknek gyermekei 
2021. szeptember 1. napján 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek, 
és hátrányos, vagy 
halmozottan hátrá-
nyos helyzetűek.

A kézbesített tájé-
koztatóhoz mellékelt, 
jelentkezéshez gyer-
mekenként szüksé-
ges nyilatkozatokat 
a Ceglédi Közös Ön-
kormányzati Hivatal 
Szociális Csoportjá-
hoz kell visszajuttatni, 
legkésőbb 2021. októ-
ber 19. napjáig. 

A szünidei gyer-

mekétkeztetés megkezdése 
előtt a jegyző a nyilatkoza-
tokat megvizsgálja, és ha azt 
állapítja meg, hogy a gyermek 
arra nem jogosult, írásban 
értesíti a szülőt, törvényes 
képviselőt. Az évközi szünidei 
gyermekétkezést

• az őszi szünet időtartama 
alatt 2021. október 25., 26., 
27., 28., 29-én összesen 5 
munkanapon,

• a téli szünet időtartama 
alatt 2021. december 22., 23., 
27., 28., 29., 30., és 31-én ösz-
szesen 7 munkanapon,

• a tavaszi szünet időtarta-

ma alatt 2021. április 14-én 
és 19-én, összesen 2 munka-
napon lehet igénybe venni.

Az ebédet 11.30 és 12.15 
óra között lehet a választott 
intézményben átvenni. Étel-
hordó nem szükséges.

Helyszínek:
1. Széchenyi Úti Óvoda 

Ugyeri Tagóvodája
2. Ceglédi SZC Bem József 

Műszaki Technikum és Szak-
képző Iskola 

3. Táncsics Mihály Álta-
lános Iskola Budai Úti Tag-
iskola

4. Malom Téri Tagóvoda
Ha gyermeke betegség vagy 

egyéb okból nem tudja átven-
ni a megigényelt ételadagot, a 
Hivatal 53/511-400/326 mel-
lékén kell jelenteni!

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

Tájékoztatás az évközi 
szünetek 
gyermekétkeztetésről

A 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdése értelmében 
az önkormányzat – a szülő, törvényes képviselő kérelmére – 
szünidei gyermekétkeztetés keretében déli meleg főétkezést 
biztosít ingyenesen a hátrányos helyzetű gyermek és a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek részére.
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Végre felépült Cegléden az 
országzászló. 

Elmúlt újságokban tallózva 
láthatjuk, hogy régi szándék 
városunkban országzászló 
építése. 1934-ben a Ceglédi 
Kisgazda nevű újság írta, hogy 
a Turul Bajtársi Szövetség ér-
tekezletet tartott országzászló 
felállítása ügyében. (12. sz. 
március 24.) A Ceglédi Köz-
löny ugyan aznapi száma írta, 
hogy a ceglédi fi atalok már 
másodszor rendeztek stafétát 
a budapesti, Szabadság téri 
Ereklyés Országzászlóhoz 
(azért ereklyés, mert a ta-
lapzat ereklyetartójában a 
csonka ország községeinek 
és az elszakított országrészek 
törvényhatóságának, valamint 
a nevezetesebb történelmi 
helyeknek földjét tartalmazó 
zsákocskákat helyeztek el). 
„Ceglédnek okvetlen szük-
sége van az Országzászlóra”. 
Minden egyesület támogatta 

ezt a hazafias mozgalmat. 
Országzászló Bizottság fel-
állítását szorgalmazza az új-
ság.  Az országzászló helyéül 
az Árpád teret javasolta. (Ma 
Szabadság tér.)  

1936-ban a MOVE (Ma-
gyar Országos Véderő Egylet) 
atlétái elhatározták, hogy a 

városi sporttelepen ország-
zászlót állítanak fel. (Ceglé-
di Hírlap 38. sz. szeptember 

20.) Díszelnököt választottak, 
rögtön kettőt (Ceglédi Hírlap 
1936.50. sz. december 6.), 
de az országzászló csak nem 
akart felállni. 

1938-ban azt írta a Ceglédi 
Hírlap, hogy a kezdeti lelke-
sedés után hamar lelohadt az 
országzászló állítási kedv, de 
most az ifj úság vette kezébe 
az ügyet, és a pénz jó része 
már együtt van. Már nem is az 
anyagiakat tartotta az újságíró 
akadálynak, hanem a felállítás 
helyét nem tudták eldönteni. 
Szóba jött a MOVE sport-
telepe, a Kórház tér (ma Baj-
csy-Zsilinszky tér), a Szegfű 
utca (ma Múzeum u.), amit le 
kellett volna zárni, és közepén 
felállítani az országzászlót. De 
a legmegfelelőbb helynek az 
Árpád teret találták. 

A Ceglédi Függetlenség az 
Ereklyés Országzászló állí-
tásának tizedik évfordulójá-
ra készülve írta, hogy Piros 
István sportember minden 
évben megrendezte a ceglé-
di fi atalok irredenta staféta-
futását Ceglédről Budapestre. 
„A budapesti jubileumi műsor 
egyik fénypontja lesz a ceglédi 
staféta tizenöt tagjának tisz-
telgése az országzászló előtt”. 
Cegléden is tervezték, hogy 
felállítják az országzászlót a 
Kossuth szobor terén. (1938. 
33. sz. augusztus 14.)

1940-ben a ceglédi Baross 
Szövetség országzászlót ado-
mányozott Szilágycseh köz-
ségnek, amit staféta vitt fel 
Budapestre, ahol az Ereklyés 

ORSZÁGZÁSZLÓ

2. ábra.

1. ábra.
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Országzászló mellett állítot-
ták fel ideiglenesen öt másik, 
visszatért településnek ado-
mányozott országzászlóval 
együtt. Sajnos, Cegléd még 
mindig nem rendelkezett or-
szágzászlóval. (Ceglédi Hírlap 
46. sz. október 26.) 

1941-ben a Ceglédi Irreden-
ta Staféta Kör országzászlónak 
szánt lobogót ajándékozott 
az erdélyi Nagyderzsidának. 
(Ceglédi Függetlenség 1941. 
45. sz. november 16. és Ceg-
lédi Hírlap 46. sz. november 
15.)

1942-ben a délvidéki Ó-
futak községnek ajándéko-
zott országzászlót a ceglédi 
iparostanonciskola leányön-
képzőköre és cserkészcsapata, 
amit a helyszínen avattak fel a 
ceglédi cserkészek és leventék 
részvételével. (Ceglédi Hírlap 
22. sz. május 30.)

A Ceglédi Hírlap 1943-
ban arról tudósított, hogy 
Bercsényi László alezredes 
gyönyörű, aranydíszítéses 
selyemzászlót ajándékozott 
a városnak, hogy azt meg-
felelő talapzatra állítsák fel 
országzászló gyanánt. A hősi 
emlékmű közelében szándé-
koztak felállítani. „Most végre 
a terv végleges megvalósítás 
előtt áll.” (27. sz. július 3.) A 
karácsonyi szám szerint a 
gimnázium kertjének sarkát 
alakítják át úgy, hogy a hősi 
emlékművel szemben álljon 
a díszes talapzat, amihez a 
város harmincezer pengővel 
járul hozzá. 

Az országzászló tervének 
„végleges megvalósítása” 
nyolcvanhét évet váratott 
magára.

***
1942. szeptember 14-én 

országzászlót avattak Kúlán. 
Kúla a háború idején tízezer 
lélekszámú kisváros volt a 
Vajdaságban, körülbelül fél-
úton Szabadka és Újvidék 
között. Kováts Mihály és há-
rom sógora kezdeményezte 
az országzászló állítását, és ők 
biztosították az építmény költ-

ségeit. Három sógor az első 
világháború után Szegedre 
menekült, ott kezdtek új életet. 

Kováts Mihály ügyes és szor-
galmas asztalos, faszobrász 
volt. Rövidesen nagy műhelyt 
tudott építtetni, 7-8 segéd-
del dolgozott. Bútorokat és 
használati tárgyakat készített. 
Specialitása a saját tervezésű, 
festett népi bútor volt. Üzemét 
faárúgyárnak nevezte. Kocsis 
Ferenc kereskedő a Takarék-
tár utca és a Tisza Lajos körút 
sarkán, a reprezentatív Gróf 
palotában nyitott fűszer és 
csemegekereskedést. A har-
madik sógor, Fülöp Gyula a 
belvárosi híd lábánál, a Rudolf 
téren nyitotta meg közkedvelt 
halászcsárdáját. Kováts búto-
raival rendezte be. A negyedik 
sógor, dr. Keller Lőrinc Kúlán 
maradt, közjegyzőként dol-
gozott. Délvidék visszatérte 
után elhatározták, hogy szü-
lővárosuknak országzászlót 
ajándékoznak. Nem beszéltek, 
cselekedtek.

Az avatásról tizenöt orszá-
gos újság emlékezett meg, 
legrészletesebben, sok fény-
képpel a Színházi Magazín 

3. ábra.

4. ábra.
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számolt be az eseményről. 
(1942. szeptember 17. 10-
13. o.) 

A megnyitón Antal István 
nemzetvédelmi propaganda-
miniszter és a város ország-
gyűlési képviselője mondott 
beszédet. Jelen volt a bácskai 
és az újvidéki főispán és alis-
pán, és több országos notabil-
tás. Szentiványi Béla piarista 
főkormányzó szentelte be a 
zászlót. Az építmény kb. há-
rom méter magas, bástyaszerű 
építmény volt, öt lépcsőfok 
magas talapzaton. A bástya 
(vagy őrtorony) tetején volt 
a nemzeti színekkel sávo-
zott zászlórúd, rajta kb. két 
és fél méter hosszú zászló az 
angyalos középcímerrel. A 
bástyán kőből készült angya-
los középcímer volt, felette 
felirat: „Mindent az Istenért 
és a hazáért!”  

1. ábra.
Az újságcikkekben nem 

írták ki az adományozók ne-
vét, csak annyit, hogy Kúlá-
ról 1918-ban a szerbek elől 
elmenekült családok ado-
mánya. De kiírták a lobogó 
adományozóját: dr. Bánáti 
Péter budapesti ügyvéd. Az 
avatáskor készült fénykép, 
melyen a négy sógor áll a 
protokolláris első sorban ülő 
személyek mögött.

2. ábra.
Balról: Kocsis Ferenc, Fü-

löp Gyula, Kováts Mihály 
és dr. Keller Lőrinc. Az első 
sorban a család hölgytagjai 
díszmagyar ruhában: Kocsis 

Gabi, Fülöp Muci (Paula) és 
dr. Keller Lőrincné. Az ün-
nepségen készült fényképen 
az első sorban a protokolláris 
személyek ülnek, mögöttük a 
család tagjai: Kocsis Ferenc 
(félig takarva), Fülöp Mar-
git, Kováts Mihály, dr. Keller 
Lőrincné, Kocsis Gabi, Fülöp 
Muci és férje, Domonkos Jó-
zsef főhadnagy.  Fülöp Gyula 
és Keller Lőrinc valószínűleg 
a kép szélétől balra ültek, nem 
látszanak. 

3. ábra.
Az ünnepséget követő dísz-

ebéden a fő asztalnál ültek a 
család tagjai: baloldalt hátul 
Fülöp Gyula szemüvegben, 
kettővel előtte Kocsis Ferenc, 
a miniszterrel ferdén-szem-
ben, arccal a néző felé Kováts 
Mihály. A szemben lévő sor-
ban hátul Kocsis Gabi, ket-
tővel előbb dr. Keller Lőrinc, 
hárommal előbb a felesége, 
kettővel elébb a szemüveges 
miniszter. 

4. ábra.
A háború vége felé termé-

szetesen el kellett hagyniuk 
Kúlát. Másként néggyel sza-
porodott volna a szerbek által 
1944 végén legyilkolt magya-
rok száma (Kúlán több száz: 
Matuska Márton: A megtorlás 
napjai. 2008. 257. o.). Kováts 
Mihály családjával Budán vé-
szelte át az ostromot. Keller 
Lőrinc az ostrom alatt Budán 
meghalt (nem háborús okból, 
szívbeteg volt).

Amiért ismertettem a kúlai 
országzászló történetét az, 

hogy Kováts Mihály élete utol-
só tíz évét Cegléden élte le. 
Miután üzemét államosítot-
ták, lakását elvették, 1950-ben 
Ceglédre költözött két leányá-
hoz. Vele jött feleségén kívül a 
háztartásában élő sógornője, 
aki – miután Kúláról mene-
külnie kellett – megözvegyül-
vén minden jövedelem nélkül 
maradt. Velük jött nevelt fi a, 
akit csecsemőként Budán, egy 
bombatámadás után a szom-
széd ház romjai alól segített 
kimenteni Kováts Mihály, és 
mivel anyja életét veszítette, 
vállalta, hogy felneveli. Kováts 
rendkívül dolgos és önérzetes 
ember volt. Nem nyugodott 
bele, hogy gyermekei eltart-
sák. Mivel szakmájában nem 
talált munkát, falimintákat 
készített, és azokat vásárokon 
árulta, ahová még hetvenöt 
évesen is motorkerékárral járt. 
(A faliminta, kartonpapírból 
készült, olajfestékkel imp-
regnált sablon. Falusi házi-
asszonyok használták, akik 
maguk festették lakásukat. Az 
alapszínre meszelt falra tették 
a falimintát, és bemeszelték 
a kívánt színnel. A kartonon 
lévő nyílásokon átjutó festék 
kirajzolta a színes mintát. 
Több falimintát használva, 
akár többszínű mintát fest-
hettek a falra.) 

Kováts Mihály 1960-ban, 
hetvenhét éves korában tá-
vozott közülünk. A Kálvária 
temetőben nyugszik. Ő volt a 
nagyapám.

Jójárt György
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A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

A második világháborúban a keleti fronton harcoló alakulatok 

mellett csaknem százezer magyar katona teljesített szolgálatot 

a front mögötti megszállt területeken. A Természetes fény a 

megszállt Szovjetunió területén játszódik, egy kiismerhetetlen, 

mocsaras erdőségben. Semetka István, egy magyar földműves, 

szakaszvezetőként teljesít szolgálatot egy gyalogos honvéd 

alakulatnál, amely a vidéket járva, eldugott orosz falvakban 

illegális partizáncsoportok után kutat. A történet a katonák 

mindennapjait mutatja be Semetka szemszögén keresztül, aki 

parancsnokának váratlan halála miatt súlyos terhet kap a vállára.

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ MŰSORAJÁNLATA

FILMAJÁNLÓ:
TERMÉSZETES FÉNY

mozi-
műsor

SZEPTEMBER 30-TÓL OKTÓBER 6-IG
Patkós Irma terem
09.30. – 10.06. csütörtöktől szerdáig, 15:30 órai kezdettel

Sütimanók- Ide süss! - német animációs fi lm

09.30. – 10.02. csütörtöktől szombatig, 17:00 órai kezdettel

10.03. - 10.06. vasárnaptól szerdáig 20:00 órai kezdettel

Kuponkirálynők - amerikai vígjáték

09.30. – 10.02. csütörtöktől szombatig, 19:00 órai kezdettel

10.03. - 10.06. vasárnaptól szerdáig 17:00 órai kezdettel

007 Nincs idő meghalni - amerikai akciófi lm

10.02. – 10.03. szombat-vasárnap, 13:30 órai kezdettel

Irány a bárka 2. - Ír animációs fi lm

Huszárik Zoltán terem
09.30. – 10.02. csütörtöktől szombatig, 15:45 órai kezdettel

10.03. – 10.04. vasárnaptól hétfőig 17:45 órai kezdettel

10.05. – 10.06. keddtől szerdáig 19:45 órai kezdettel

Külön falka - magyar dráma fi lm

09.30. – 10.02. csütörtöktől szombatig, 17:45 órai kezdettel

10.03. – 10.04. vasárnaptól hétfőig 19:45 órai kezdettel

10.05. – 10.06. keddtől szerdáig 15:45 órai kezdettel

Természetes fény - magyar történelmi fi lm

09.30. – 10.02. csütörtöktől szombatig, 19:45 órai kezdettel

10.03. – 10.04. vasárnaptól hétfőig 15:45 órai kezdettel

10.05. – 10.06. keddtől szerdáig 17:45 órai kezdettel

85 nyara - feliratos francia dráma fi lm

10.02. – 10.03. szombat-vasárnap, 14:00 órai kezdettel

A kufl ik és az Akármi - magyar animációs gyerekfi lm

OKTÓBER 7-TŐL OKTÓBER 13-IG
Patkós Irma terem
10.07.csütörtökön 9:30 órai kezdettel

Álomnagyi 2. - francia vígjáték

10.07. – 10.13. csütörtöktől szerdáig, 16:00 órai kezdettel

Addams family 2. - amerikai, animációs fi lm

10.07. – 10.09. csütörtöktől szombatig, 18:00 órai kezdettel

10.10. – 10.13. vasárnaptól szerdáig 20:00 órai kezdettel

A védenc - amerikai thriller

10.07. – 10.09. csütörtöktől szombatig, 20:00 órai kezdettel

10.10. – 10.13. vasárnaptól szerdáig 18:00 órai kezdettel

Éjszaka a házban - feliratos, amerikai horror

10.09. – 10.10. szombat-vasárnap, 13:30 órai kezdettel

Sütimanók- Ide süss! - német animációs fi lm

Huszárik Zoltán terem
10.07. – 10.09. csütörtöktől szombatig, 15:45 órai kezdettel

10.10. – 10.11. vasárnaptól hétfőig 17:45 órai kezdettel

10.12. – 10.13. keddtől szerdáig 20:00 órai kezdettel

Csapdában - feliratos, dán akciófi lm

10.07. – 10.09. csütörtöktől szombatig, 17:45 órai kezdettel

10.10. – 10.11. vasárnaptól hétfőig 19:45 órai kezdettel

10.12. – 10.13. keddtől szerdáig 15:45 órai kezdettel

Soha többé nem fog havazni - feliratos, lengyel vígjáték

10.07. – 10.09. csütörtöktől szombatig, 19:45 órai kezdettel

10.10. – 10.11. vasárnaptól hétfőig 15:30 órai kezdettel

10.12. – 10.13. keddtől szerdáig 17:45 órai kezdettel

Toxikoma - magyar dráma

10.09. – 10.10. szombat-vasárnap, 14:00 órai kezdettel

Hasadék - magyar fi lmdráma
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A Ceglédi Televízió adását az alábbi 
csatornákon találja meg a különböző 

kábelszolgáltatóknál.
VODAFON (UCP):  508

DIGI (INVITEL): C11
TCOM:  139, 256

PR-TELECOM:  139
Minden hétköznap 18 órától nézze 

nálunk a helyi híreket!

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
INGYENES LAPJA
Felelős kiadó: Ceglédi TV 
Közhasznú Nonprofi t 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:

Ceglédi
Hírmondó

ÉRTESÍTÉS
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, 
hogy az ivóvízhálózat szokásos őszi 
karbantartása keretében

2021. szeptember 27. – 
2021. október 29. között

Cegléd Város vízhálózatán öblítést 
végzünk. A fenti időszakban az ivóvíz 
átmenetileg zavarossá válhat, illetve 
előfordulhat nyomásingadozás.
Az estleges kellemetlenségekért szíves 
türelmüket és megértésüket kérjük.

BÁCSVÍZ Zrt.
Ceglédi 

Üzemmérnökség

Önkormányzati 
felhívás

Cegléd Város Önkor-
mányzatának Képvi-
selő-testülete felhívja 
Cegléd város lakos-
ságának fi gyelmét a 
COVID elleni védő-
oltás fontosságára, és 
a negyedik hullám 
küszöbén javasolja, 
hogy minél többen 

vegyék fel az oltást azok, akik eddig még 
nem tették meg.

Dr. Csáky András
polgármester
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Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés és Szerviz

e v     ülve? P os  és p   és  V
e e? V   so  és    SX4 S-C oss

3+7 év  P o v  v     1    edve -
!


