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HÍREK
Megújult parkolók a Felház utcában

ÉVFORDULÓ
115 éve született a ceglédi mozi névadója
KULTÚRA
Interjú dr. Kovács Istvánné, népművelővel

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
(Átadták a városi elismeréseket, bővebben 6-7.oldal)

(Fotó: Szokolai Attila)
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George Pal
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GRATULÁLUNK! 

Minősített könyvtár címet kapott a Ceglédi 
Városi Könyvtár. A kitüntetést az Orszá-

gos Széchenyi Könyvtárban adták át. Az 
elismerő címet azoknak a könyvtáraknak 
adományozták, melyek a közművelődési és 
könyvtári szolgáltatások terén kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak. Idén az országban 
összesen kilenc könyvtár kapott minősített 
könyvtári címet, melyet minden intézmény 
(köztük a ceglédi is) öt évig viselhet. 

A HŐS KATONÁKRA EMLÉKEZTEK

A 174 évvel ezelőtti bedei csatára emlékezett 
a város. 1849-ben, a nemzeti függetlensé-
gért vívott harcban Perczel Mór tábornok 
csapatai a Szolnoki út és a Törteli út által 
határolt területen küzdöttek meg az oszt-
rák Ottinger tábornok vezette csapatokkal. 
Az osztrákok megfutamodtak Alberti, a 
mostani Albertirsa felé. Az emlékezők 
koszorúval rótták le kegyeletüket a hős 
magyarok előtt. 
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Kiállítás megnyitóval és színházi előadással 
indult a Madách Imre születésének 200. év-
fordulójára szervezett sorozat. A református 
gyülekezeti házban bemutatott tárlaton 140 
alkotást láthatnak az érdeklődők – egészen 

húsvétig. Az ember tragédiájából színpadra 
állított előadást viszont csak egy alkalommal 
nézhette meg a gyülekezeti termet megtöltő 
közönség. A programsorozat főszervezője 
Juhász István. 

KÖZÖS ÉNEK AZ ÖKUMENÉÉRT
Több mint 100 gyermek énekelt együtt a 
Katolikus templomban. Eredetileg a Kos-
suth térre tervezték az ökumenikus imahét 
alkalmából megszervezett fl ashmobot, de az 
időjárás miatt fedett helyen énekeltek a diá-
kok. Az értékből és az üzenetből azonban ez 
semmit nem vont le. A szervező-ötletgazda, 
Ecseriné Simon Szilvia elmondta: szeretnék, 
ha az eseménynek lenne folytatása. 

RENDHAGYÓ TÁRLAT 
AZ ÉVFORDULÓN

A Himnusz születésének 200. évfor-
dulója alkalmából nyílt rendhagyó 
kiállítás a Gimnáziumban. Minden 
évfolyamból érkeztek pályamunkák, 
amelyek témája a Kölcsey vershez 
kapcsolódó érzések, gondolatok. 
Van, aki esszét írt, de készült fest-
mény, portré és háromdimenziós 
alkotás is. 

MADÁCH – 200
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Több éves hagyomány már, 
hogy év elején a város 

notabilitásai találkoznak és 
akarják – nem akarják, de 
kénytelenek meghallgatni 
a polgármester köszöntő-
jét. Ezek az újévi beszédek a 
szokásos, emelkedett hangú 
jókívánságok mellett általában 
két visszatérő, már-már köte-
lezőnek mondható tartalmi 
elemből tevődnek össze: egy 
inkább tényszerű, kevésbé ün-
nepi hangulatú értékelésből, 
„a magunk mögött hagyott 
esztendő” legjelentősebb tör-
ténéseinek, eredményeinek 
összefoglalásából, illetve az új 
év feladatait, az önkormányzat 
és a város előtt álló kihíváso-
kat számba vevő, inkább lelke-
sítő hangvételű összegzésből, 
ha úgy tetszik: útmutatásból. 
E kettő pedig kiegészíti egy-

mást, hiszen jól tudjuk: az 
óév eseményei szabnak irányt 
az újév teendőinek, még ha 
a kettő közötti arány hang-
súlyban, időtartamban el is 
térhet egymástól. 

Nem szeretnék egy termelé-
si értekezlet unalmába fulladó 
felsorolást tartani az elmúlt 
évben elvégzett munkáról, 
ezért engedjék meg, hogy csu-
pán néhány – számomra na-
gyon fontos – momentumot 
említsek meg. Több cikluson 
át húzódó beruházás végére 
sikerült pontot tennünk a 
Nagykőrös-Cegléd kerékpárút 
átadásával, csakúgy, mint a 
belvárosi piac korszerűsíté-
sével. Belátható távolságra 
került az új sportcsarnok át-
adása, melynek már az előző 
ciklus végére el kellett volna 
készülnie. 

Megkezdődött a Nefelejcs 
utcai új bölcsőde építése. Vá-
rosunk jövője szempontjából 
kiemelkedő jelentőségű, hogy 
átadásra került az Infi neon 
új üzemcsarnoka. Az idei 
esztendő feladatait is kijelölő 
pályázati eredményeinkről 
hadd tegyek még említést. Az 
Örkényi út rekonstrukciója 
– amint az időjárás engedi – 
tavasszal elkezdődhet. 

Folyamatban van a Budai 
úti gyógyfürdő energetikai 
beruházása. Az Államkincs-
tár november végén két pá-
lyázatunkat is támogatásra 
érdemesnek ítélt. Reményeink 
szerint az elnyert 150 millió 
forint elegendő lesz a Török 
Ignác és a Dinnyéshalom utca 
felújítására. 

A Szűcs telepen a volt óvo-
da autista házzá történő át-
alakításra 250 millió forintot 
nyertünk. December közepén 
arról tájékoztattak bennünket, 
hogy az Ipartelep további bő-
vítésére mintegy 315 millió 
és a Budai úti gyógyfürdő 
gyógyászati célú fejlesztésére 
további 399 millió forintot 
kapunk. Reményeink sze-

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
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rint még az idei esztendőben 
elindulhatnak ezek a beru-
házások. 

A jelenleg még folyamatban 
lévő költségvetési tervezés vé-
gén tiszta kép fog kialakulni 
arról, hogy mennyi forrással 
vághatunk neki a további 
tervek megvalósításának. Sze-
retnék köszönetet mondani 
mindenkinek, akiknek hoz-
zájárulásával az ötletekből 
tervek, konkrét elképzelések, 
majd megvalósult fejlesztések 
válhatnak: a város valameny-
nyi polgárának és a Cegléden 
működő vállalkozásoknak, 
cégeknek, és mindazoknak, 
akik munkájukkal, szakértel-
mükkel segítették és segítik 
településünket a fejlődés útján 
tartani. 

Közös erőfeszítéseink hoz-
zájárultak az elért eredmé-
nyekhez. Hiszem, hogy a jö-
vőben is meg tudjuk őrizni 
és folytatni tudjuk a közös 
munkát. Nem feledkezhetünk 
meg azokról sem, akik intéz-
ményi ellátórendszerünkben 
dolgoznak azért, hogy Ceg-
lédet valóban otthonunknak 
vallhassuk. 

Hála és köszönet illeti 
mindannyiukat, hisz ezért a 
városért, ha úgy tetszik: ott-
honunkért dolgoznak mind-
annyian, nap mint nap. 

Új esztendőt köszöntünk, 
épp olyan egyéni és közössé-
gi érzelmekkel, mint tettük 
ezt az elmúlt években is. A 
köztársasági elnök asszony 
köszöntő gondolataiban úgy 

fogalmazott: „…
ízlelgetjük a szót: 
2023, és óvato-
san kérdezzük: 
a következő esz-
tendő vajon mit 
tartogat nekünk 
személyesen, és 
nekünk, magya-
roknak együtt?” 

Így vagyunk 
ezzel mindany-
nyian. Várunk, 
és a várakozás-
ban a jobbra gon-
dolunk. Annak 
az erőnek a bizodalmában, 
amely csak közösen létezhet 
bennünk. Ez ünnepien és hét-
köznapian is azt jelenti, hogy 
van úgynevezett ceglédi erő. 

Egyszerű megfogalmazás-
ban: Cegléd joggal érzi úgy, 
hogy jelenleg van működési 
alapja, amelyre építeni lehet 
és kell. Tehát amikor az új 
esztendőre emeljük meg tisz-
telgő hangunkat, önérzetesen 
mondhatjuk, hogy némi ala-
pot mi magunk is teremtet-
tünk ehhez.

Tisztelt ceglédi 
honfi társaim! 

Sok minden várhat ránk, 
de nem ellenünkre az idei 
esztendőben. 

Gondolkodásunkból nem 
zárhatjuk ki a reményt, hisz 
magunk ellen cselekednénk, 
ha így tennénk. A mára ma-
gunk mögött tudott éveket 
most nem hasonlítgatjuk, de 
azok tanulságait levonjuk és 
építkezünk belőlük. 

Ha nyugalmat és békét aka-
runk azoknak a körében, 
akiknek fontos ez az év, és 
fontos a város és minden vál-
lalásunk, akkor nem a rosszat 
kell rosszra halmoznunk, ha-
nem a bennünk lévő jót. 

Felül kell emelkednünk a 
véleménykülönbségeken, és 
meg kell találnunk azokat 
a közös pontokat, amelyek 
mentén városunk érdekében 
együtt tudunk tevékenykedni. 

Rá kell találnunk arra a 
közös hangra, amely által a 
javunkra fordíthatunk akár 
reménytelennek tűnő hely-
zeteket is. Nehéz időszak áll 
mögöttünk és bár tudjuk, ez 
az év sem lesz könnyű, azért 
bízzunk benne, hogy az új 
kihívások új lehetőségeket is 
rejtenek magukban.

Köszöntöm tehát ceglédi új 
esztendőnket. Isten éltessen 
valamennyiünket!

Dr. Csáky András 
polgármester
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Az ünneplőket a polgármes-
ter köszöntötte. Beszédében 
felidézte mindazt, amire mi, 
magyarok büszkék lehetünk a 
kultúra területén. „Cegléden 
1989-től, tehát amióta egy-
általán van napja a magyar 
kultúrának, minden évben 
sokakat egybeszólít ez az alka-
lom. Sokan vagyunk, akiknek 
a számára valódi ünnep ez 

az est. Az est, amikor egy kis 
időt arra szakítunk ki a roha-
násainkból, az állandóan fel-
torlasztott gondjainkból, hogy 
újra és újra átérezzük, mit is 
jelent a mindennapjainkban 
a könyv, az irodalom, a zene, 
a festészet, a szobrászat, a 
színház, a fotó, az iparmű-
vészet megannyi változata. 
Ha felhangzik a Himnusz, 

Erkel Ferenc dallama és Köl-
csey imádsága, ezek hallatán 
megfogalmazatlanul bizsereg 
bennünk, hogy ez a miénk, 
ez mi vagyunk. Valóban így 
van: a Himnusz mi vagyunk. 
Cegléden ilyenkor ünnepeljük 
meg az idekötődő művésze-
ket és a közművelődés méltó 
munkatársait. Jó így együtt 
lenni!”– fogalmazott Dr. Csá-
ky András. 

Az ünneplőket a Nemzeti 
Művelődési Intézet megyei 
igazgatója, Czipperer Zsófi a 
is köszöntötte, aki elisme-
rően szólt Cegléd kulturális 
életéről. A Magyar Kultúra 
Napján idén hárman vehet-
tek át elismerést. A magas 
színvonalú szakmai értékte-
remtő tevékenysége, valamint 
Cegléd kulturális életében 
nyújtott kimagasló zenei te-
vékenysége elismeréseként 
„Cegléd Város Kultúrájáért” 
díjat kapta az 1972-ben ala-
kult Kardos Pál Pedagógus 

A Himnusz születésének 200. évfordulóját, és a Kultúrpalota 
átadásának 95. évfordulóját ünnepelte a város január 22-én. 
A Kossuth Művelődési Központ színháztermében többórás, 
színvonalas műsorral készültek a szervezők, kizárólag ceglédi 
vagy Ceglédhez kötődő fellépőkkel. 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
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Énekkar.  Ugyancsak „Cegléd 
Város Kultúrájáért” elismerést 
vehetett át Détári-Lukács 
Ágnes, művelődésszervező, a 
Kossuth Művelődési Központ 
igazgatja, aki a város kulturális 
életében meghatározó, fárad-
hatatlan odaadással végzett, 
kiemelkedő szakmai munkás-
sága miatt érdemelte ki a díjat. 

„Cegléd Város Kultúrájáért” 
díjat kapott Szilaj Anikó, hely-
ismereti könyvtáros kiemelke-
dő kulturális tevékenységének 
elismeréseként. 

Az ünnepségen Reznák 
Erzsébet, nyugalmazott mú-

zeumigazgató, történész, Dr. 
Füle Györgyné, turisztikai 
szakember, Lűr István, nyu-

galmazott igazgató beszélt 
a Kultúrpalota átadásának 
95. évfordulója kapcsán az 

épületről, a történetéről, a 
szakmai munkáról. Drahota 
Andrea színművésznő pedig 

ceglédi emlékeit elevenítette 
fel. Az eseményen felléptek a 
Releve Tánciskola, a Patkós 
Irma Művészeti Iskola nö-
vendékei, Munkácsi Anita, 
színművész, Nagyidai Gergő, 
színművész, Osgyáni Mihály, 
színművész és Szebeni Szilvia, 
énekes. Bemutatkoztak a Mű-
velődési Központ csoportjai: a 
country csoport, a társastánc 
haladó csoportja, a Roma 
táncház, de műsorral készült 
a Cegléd Táncegyüttes is. 
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A város intézményei, gazda-
sági társasági tartják a takaré-
kossági tervet-derült ki a kép-
viselőtestület idei első ülésén. 
Az energiaracionalizáláshoz 
azonban cselekvési tervre 
mindenképpen szükség van. 
Olyan beruházásokat valósíta-
na meg a város, melyek több, 
kisebb anyagi ráfordítással 
elérhetőek, és hosszú távon, 
15-25%-os energiamegtaka-
rítást hozhatna az intézmé-
nyekben. Elkészült egy lista 
is, melyben a legsürgősebben 

elvégzendő feladatok szere-
pelnek: lecserélnék az elavult 
gázkazánokat, programozható 
termosztátokat szerelnének 
be, ahol szükséges új radiáto-
rokat is kapna az adott intéz-
mény. Mindezek elvégzésére 
összesen 224 millió forintra 
van szükség. Takátsné Györe 
Anett azt kérte, mindenkép-
pen történjenek egyeztetések 
az intézményvezetőkkel, hogy 
milyen fejlesztéseket lehet az 
adott intézményben végezni 
és milyen megtakarítás érhető 

el ezáltal. Dr. Csáky András 
polgármester pedig arra vo-
natkozóan tett javaslatot, hogy 
a Pesti úti óvoda kazáncseréje 
is kerüljön a már végrehaj-
tásra kijelölt beruházások 
közé. Dr. Ferenczi Norbert 
azzal a módosítással élt, mi-
szerint négy intézmény: az 
idősek otthona, a Városháza, 
a Pesti úti óvoda nyílásszáró 
cseréje és a Dózsa György 
utcai bölcsőde esetében sze-
repeljen konkrétan az idei 
évi költségvetésben a forrás 
biztosítása. Felhatalmazzák 
a polgármestert a beszerzési 
eljárások elindítására, a lista 
többi beruházáshoz szükséges 
összeget pedig helyezzék a 
céltartalékba-állt a frakció-
vezető módosító javaslatában. 
A képviselők végül elfogadták 
a módosított verziót. A pol-
gármester javaslatára szüle-
tett döntés arról: legyen egy 
úgynevezett mintaprojekt a 
Budai úti óvodában, ahol a 
hőszivattyús rendszer haté-
konyságát vizsgálnák. 

****

A képviselők asztalára került januárban az energiahatékonyság 
kérdése. Tárgyaltak a megtakarítást segítő beruházások lehe-
tőségéről, de napirendre került az Örkényi úti óvoda, valamint 
mozgáskorlátozott parkoló kialakítása is. 

AZ ÉV ELSŐ ÜLÉSE
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A képviselők tárgyaltak a 
Hit Gyülekezetének kéré-
séről is, mely szerint fenn-
tartásukba szeretnék venni 
az Örkényi úti óvodát. A Hit 
Gyülekezete oktatási igazga-
tóságát képviselő vezető azért 
kérte a testület támogatását 
a fenntartóváltáshoz, hogy 
az iskolában végzett munkát 
már korábban, óvodás kor-
ban elkezdhessék. Arról is 
beszélt: ahogy az iskolában, 
úgy az óvodában sem kíván-
nak semmifajta ideológiai be-
folyást gyakorolni.  A testület 
végül a többségi frakció igen 
szavazatával, a polgármester 
és az ellenzéki képviselők 
egy részének nem szavaza-
tával, illetve tartózkodásával 
jóváhagyta, hogy elinduljon 
a fenntartóváltásra vonatko-
zó eljárás.

****
Rimóczi Gábor mozgáskor-

látozott pakoló kialakítására 
tett indítványt. Mint a kép-
viselő fogalmazott: szeretné, 
ha lakossági kérésre a Kossuth 

Ferenc utca 51. szám előtt par-
kolóhelyet biztosítanának a 
mozgáskorlátozottak számára. 
Dr. Csáky András elmondta: 
ezt a döntést már korábban 
polgármesteri hatáskörben 
elrendelte a testület, így a 
parkoló kijelölése már meg 
is történt. 

****
Arról is döntöttek a képvise-

lők: pályázatot írnak ki a Ceg-
lédi Hírmondó elkészítésére, 
kiadására és terjesztésére. 
Hogy ki készítheti el a követ-
kező mintegy másfél évben az 
önkormányzat ingyenes lap-
ját, a márciusi ülésen derül ki, 

akkor döntenek a beérkezett 
pályázatokról. A pályázat 
kiírását a többségi frakció 
támogatta, a polgármester és 
az ellenzéki képviselők nem. 

****
Megszűnik a „Ceglédi Min-

dennapi Kenyerünk” Mező-
gazdasági Szociális Szövet-
kezet – erről is tájékoztatót 
kaptak a képviselők. A Szö-
vetkezet kintlévőséget nem 
termelt, de a 2022-es évben 
már tulajdonképpen a vege-
táció útjára lépett. A testületi 
ülésen a gazdasági bizottság 
új tagja, Széchenyi Márton 
letette az esküt. 

ÚJ KAPITÁNY 
A RENDŐRSÉG ÉLÉN

Török Csaba ezredes – aki 10 éven 
át volt a Ceglédi Rendőrkapitány-
ság vezetője –Nagykőrösön foly-
tatja hivatását. Február 1-től Bori 
Zoltán alezredes az új, megbízott 
kapitány. A testület megköszönte 
Török Csaba munkáját. 
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A Magyar Közlöny 2022. évi 218. számá-
ban megjelent 584/2022. (XII. 28.) Korm. 
rendelet értelmében, 2023. január 10. nap-
jától módosultak az ún. többgenerációs 
épületekben található rendeltetési egysé-
gek számának megállapítására vonatkozó 
szabályok.

A lakás rendeltetési egységek számának 
meghatározásánál már nem kell fi gyelembe 
venni a lakások önálló bejáratára és a lakások 
műszaki megosztására vonatkozó előírásokat, 
azaz a lakásoknak önálló bejárattal nem kell 
rendelkezniük, a lakások nyílhatnak egymás-
ból is, átjárhatóak lehetnek. 

A változást követően egy mérési ponthoz 
(felhasználási helyhez) továbbra is maximum 4 
lakás tartozhat, de a társasházak egyéb önálló 
ingatlanán, azaz egy albetéten belül több, de 
legfeljebb 4 további kialakított lakás is fi gye-
lembe vehető. 

A lakásoknak az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
OTÉK) 105. §-ban leírt egyéb követelmények-
nek továbbra is meg kell felelniük:

105. § (1) A lakás olyan huzamos tartóz-
kodás céljára szolgáló önálló rendeltetési 
egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, 
étkező, stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főző-
fülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, 
mosdó, zuhanyzó, WC), közlekedőhelyiségeit 
(előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, 
folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gard-
rób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy 
kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék 
lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevé-
kenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illem-
hely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tár-
gyak tárolását tervezési program szerint (pl. 
élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési 
lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, 
ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, 
egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek 
az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan köz-
vetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, 
fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, 
legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, 
amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja 
szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a 
jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést 
– és az azokhoz kapcsolódó berendezések 
elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterü-
letű lakás legalább egy lakószobája hasznos 
alapterületének legalább 16 m2-nek kell len-
nie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti 
alapterületébe nem számítható be a főző és 
az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, 
helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben 
az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehe-
tőleg minden helyiségben a rendeltetésének 
megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást 
biztosítani kell.

Figyelemmel a fentiekre, újra benyújthatják 
kérelmüket azok a tulajdonosok, akiknek az 
ingatlana a jogszabályi változást követően már 
megfelel a vonatkozó előírásoknak.

Az eljárással kapcsolatban bővebb felvilágo-
sítást ügyfélfogadási időben a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatal I. emelet 119. számú 
irodájában, vagy a +3653511431-es telefon-
számon kaphat.

Tájékoztató a többgenerációs családi házban élő Tájékoztató a többgenerációs családi házban élő 
családok rezsicsökkentésével kapcsolatos családok rezsicsökkentésével kapcsolatos 

változásokrólváltozásokról
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David Koenig: 
MINDÖRÖKKÉ COLUMBO

BÚÉK! Kezdjük a 2023-as évet egy könnyed, 
szórakoztató könyvvel. A Columbo vitatha-
tatlanul minden idők egyik legnépszerűbb és 
legkarakteresebb bűnügyi tévésorozata volt 
– noha a főcím után két perccel már minden 
néző tudta, hogy ki a gyilkos. A harmincöt évet 
élt széria hatvankilenc 
epizódja nézők tízmillióit 
szegezte a képernyők elé, 
és hivatalosan soha nem 
állították le, csak csen-
desen eltették láb alól. 
Méghozzá kétszer is. De 
ki volt a tettes? A tempe-
ramentumos főszereplő, 
aki inkább mozifi lmek-
ben kamatoztatta volna 
tehetségét? Vagy a költ-
ségvetésre kényes fi lm-
stúdió, ahol megelégelték 
a sztár követeléseit? Ne-
tán a tévécsatorna, amely 
fi atalosabb és divatosabb 
műsorra vágyott? 

David Koenig nem csu-
pán a fenti kérdéseknek 
ered nyomába, de forga-
tásról forgatásra, epizód-
ról epizódra végigköveti a sorozat történetét a 
Steven Spielberg rendezte első résztől kezdve 
egészen a 2000-es években bemutatott utolsó 
fi lmekig, amelyek fölött már teljes egészében 

a magyarországi gyökerekkel is rendelkező, 
83 éves korában 2011-ben elhunyt Peter Falk 
gyakorolta az ellenőrzést. A szerző alapos 
nyomozómunkát végez, és kötetéből minden 
kiderül a hadnagy sosem látható feleségéről, a 
letargikus Kutyáról, a gyűrött ballonkabátról és 
a szakadt Peugeot-ról. Megszólalnak a sorozat 
szereplői, írói, producerei és rendezői, ott lehe-

tünk a parázs hangulatú 
sztoriértekezleteken és 
a sokszor feszültségek-
kel terhes forgatásokon. 
Koenig korabeli gyártási 
naplók, feljegyzések és 
interjúk alapján beavat 
minket a forgatókönyv-
írás, a zenei szerkesztés, 
a helyszínkeresés és a 
stúdiófelvételek kulissza-
titkaiba, és bemutatja a 
legfontosabb szereplő-
ket, akik az évtizedek 
során részt vállaltak e 
klasszikus, felejthetetlen 
sorozat megalkotásában. 
Felejthetetlen, mert a 
mai napig vannak újabb 
rajongói. Ismerek olyan 
embert is, aki csak akkor 
boldog, ha legalább egy 

részt megnézett aznap. Ez a könyv nem csak 
neki szól, hanem mindenkinek, aki szerette 
vagy szereti ezt a különleges sorozatot. 

Pap Zoltán

KÖNYVAJÁNLÓ
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Február 4-én nyílik a Ceglédi 
Galériában a „Szépen szól a 
kalocsai nagyharang” című 
kiállítás, mely a kalocsai sár-
köz, a poták népművészetét 
mutatja be. Azt a ma is élő ha-
gyományt, mely 2009-ben fel-
került az UNESCO Szellemi 

Kulturális Örökség Nemzeti 
Jegyzékére, 2014-től Hun-
garikum. 

A Magyar Kultúra Nap-
ján beszélgettünk dr. Kovács 
Istvánné népművelővel, a 
Kalocsai Hagyományőrző 
Egyesület vezetőjével.

–A poták népi kultúrá-
jának legjellegzetesebb 
része a rendkívül tarka hím-
zés, színes viselet, a „pingá-
lás” és a néptánc. De kik is 
azok a poták?

– A poták a Duna mel-
lett, a Kalocsai Sárközben 
élő néprajzi csoport. Sajátos 
népi kultúrájuk mellett jel-
legzetes nyelvjárásuk is meg-
különbözteti őket a környező 
településeken élőktől. Ez is 
egy „ő”-zős nyelvjárás, mint 
például a Szeged környékiek 
beszédmódja, de mi nem ket-
tőzzük a mássalhangzókat. 
Míg a szegediek azt mondják: 
„öttem, töttem, vöttem”, addig 

a kalocsaiak, illetve a Kalocsai 
Sárközben a poták „ötem, tö-
tem, vötem”. 

– Kalocsa népművészete 
generációról generációra 
öröklődött. Tegyünk egy kis 
történelmi utazást.

– Valóban úgy történt, hogy 
apáról fi úra, anyáról leányra 
szállt például a hímzés elsa-
játítása, a népdalok ismerete, 
hiszen az ember benne élt, 
hallotta, megtanulta. Falusi-
ként én is beleszülettem ebbe a 
tudás átadásba. A népdalokat 
persze nem úgy tanították, 
hogy na akkor minden nap 
meg kell tanulni egyet. Vi-
szont a hímzés gyakorlását 
szorgalmazták. Ahogy akko-
rává vált egy kislány, hogy már 
meg tudta fogni a tűt, bizony 
a kezébe adták a zsebkendőt. 
„No varrjad a szálvarrást!” 
Az volt az első lépés. Utána, 
ha már nagyobbacska volt, 
megtanították vele a lapos-
öltést. Mi „tőtötvarásnak” 
(töltöttvarrásnak) mondjuk. 
Ha egy lány elég ügyes volt, 
akkor a gépi hímzést is meg-
tanulta. Ehhez persze az is 

A kalocsai író- és hímzőasszonyok kezdetben kizárólag lyu-
kakat hímeztek fehér fonallal, majd a múlt század közepétől 
egyre színesebb, gazdagabb motívumvilágú, egyedi darabok 
kerültek ki a kezeik közül.

Ulyant írjon ke, hogy ulyan sénkinek sé lögyön!
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kellett, hogy annyira tehetős 
legyen a család, hogy varró-
gépet vehessen. Ha visszame-
gyünk a kezdeti időkbe, az 
1860-as évek tájékára, akkor 
azt látjuk, hogy még mindent 
kézzel hímeztek, nem csak a 
töltöttvarrást, hanem a lyuk-
varrást is. Motívumkincsében 
és színvilágában is más volt 
a kora kalocsai. Kezdetben 
csak fehérrel hímeztek, majd 
az 1800-as évek végén el-
kezdődött a színesedés. A 
fehér mellett fekete, piros 
és kék fonalat is használtak, 
kör- és cseppformákat készí-
tettek, s ezekkel alakították 
ki a szőlőfürtöket, virágokat. 
A múlt század elején aztán 
tovább színesedett a hímzés. 
A fonalgyárak egyre széle-
sebb kínálatának hatására 
megjelent a textilen a zöld, 
a sárga és bordó szín is. Az 
ebben az időszakban készült 
munkákat korai cifrának hív-
juk. Az 1930-as évek közepére 
aztán már nagyon nagy fonal-
kínálat állt rendelkezésre, és 
igyekeztek minél színesebb 
mintákat varrni. Onnantól 
kezdve már a mostani cifra 
pamukos hímzés jellemző. A 
motívumkincs, a díszítés for-
mája, gazdagsága is változott 
az idők során. Ha megnézünk 
egy régi kötőt azt látjuk, hogy 
arra koszorúkat írtak. A múlt 
század első felében viszont 
elkezdték teljesen teleírni a fe-
lületet, ez az ún. telepamukos 
verzió. Ez a változás nem csak 
a viseletre, de a házi textíliákra 

is vonatkozhat a megrendelő 
igénye szerint.

– Mennyire különíthető el 
az íróasszonyok és a varró-
asszonyok munkája?

– Mindig is volt, aki in-
kább az írásban, a minták 
előrajzolásában bizonyult 
tehetségesebbnek, de hímezni 
szinte minden nő megtanult. 
Az őszi munkák befejeztével 
- egészen tavaszig - esténként 
a család nő tagjai közösen 
hímezték a lánygyermekek 
kelengyéjét, a ”létövős humi-
ját”.  A minták tervezéséhez, 
írásához nagy fantáziára volt 
szükség. Úgy szoktuk mondai, 
hogy a kertek, mezők virágai 
jelennek meg a kalocsai nép-
művészetben, de ezek mellett 
ott vannak a fantáziavirágok, s 
ezek által válik a népművészek 
munkája egyedivé. Ez éppen 
olyan, mint a tánc. Először 
megtanuljuk az alaplépéseket, 
és ahogy egyre ügyesebbé 
válik valaki, már egyénileg 
tudja díszíteni azt a csárdást, 
ami alapjáraton kettőt jobb-
ra, kettőt balra, de egy jobb 
táncos előadásában már nem 
teljesen így jelenik meg. Attól 
lesz az a lépéssor az ő sajátja. 
Az íróasszonyok is így voltak 
ezzel. Megtanulták a rózsát, 
nefelejcset, árvácskát leraj-
zolni, amit később mindenki 
a saját jellegzetes „seholsincs” 
virágaival egészített ki.

– Ezek a virágok nem 
csak a viseleteken, bútoro-
kon, de a falakon is meg-
jelentek.

– Az asszonyok kék és piros 
alapcsíkot festettek körbe a 
gerenda alá, s ezt díszítették 
virágokkal az 1800-as évek 
végén, amikor a falfestés már 
a kalocsai házak jellegzetes-
sége volt. Ma már csak egye-
di megrendelésre pingálnak 
falfelületeket, a megrendelő 
igénye szerint, a pingálás a la-
kóházaknál már nem szokás.

– Mit tudtok ebből a ha-
talmas kincsből megmu-
tatni Cegléden?

– Szinte mindent. Hímzés- 
és viselettörténeti kiállításként 
is felfogható a tárlat, másfél 
évszázad tükrében, egészen 
a mai napig, Hrivnák Tünde 
divattervező kollekciójáig. 
Emellett megjelennek a dísz-
tárgyak, melyek az ’60-as 
évek „kivetkőzése” óta a leg-
fontosabb alkotó terület a 
lakástextilek mellett.  

KozmaI.
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Jegyzet
Mert élünk, jóra várunk. (Ez 
a mentsvárunk.) Minden reg-
gel, majd alkonyatkor kimen-
tem a kertbe, lesni: Jön-e már? 
Meglátom-e már? A fehér 
szerénységű, de elszántan 
feltörekvő hőst, a dermedt 
jégvirág helyett a rezzenő 
hóvirágot. 

Mindig csodálom, ahogyan 
a gyönge hajtás átküzdi magát 
a tél keményítette talajon, és a 
sötét mélyből kibújva a fényre 
ágaskodik. Sóhajtásnyi üzene-
tet is hoz a távolban már ké-
szülődő tavaszról, ezért így is 
nevezik: tavaszika. Szárában, 
leveleiben friss zölden zubog 
az új élet. 

Mint egy fi lmen, áttűnik a 
képzetem egy korábbi látvány-
ra. Az idős asszony hóvirágot 
árult a katolikus templom 
oldalán, átellenben a plé-
bániával. Halkan szólt, alig 
mozduló ajkai közt szinte 
elfúltak a szavak. Vékony 
csontujjai olyan óvatosan 
fogták a csokrot, mintha egy 
újszülött gyermek kezét tar-
taná.  „Vegyen…!” 

Az értelemtől az érzelem-
hez eljuttató képzettársítás 
igazolja, hogy a dolgok ritkán 
azonosak csak önmagukkal. 

Szimbólumokká válnak. A 
görbületbe merevült ujjak a 
dolgos élet jelei, a tavaszelői 
virág felsóhajtása az újjászü-
letés jelképe. 

Az emlékező mélázás, mint 
az ablak mögött a kis cinke, 
elröppen. Bent a szobában 
barátságos szavak kapcso-
lódnak láncolattá. E társas 
körön kívül két vendég unoka 
játszik, de minden, számukra 
érdekesnek ható szóra meg-
rezdül a tekintetük. A társal-
gás aktuális témája szerint: 
január – bajhuszár. Sebzett 
emléknapjai miatt. Doni ka-
tasztrófa 1943. januártól… 
Málenkij robot 1945. január 
13.: nekilódul a tehervonat a 
ceglédberceli gyűjtőhelyről – 
ceglédi bezsuppolással is – a 
távoli orosz fagybirodalomba 
az (ott)hontól elhurcoltakkal.  
Málenkij robot… – ismétli 
valaki. 

– Milyen robot? Japán? Em-
ber formájú? Ezekkel a kér-
désekkel pattan föl és elénk 
a nyolcéves fi úcska.

A szó krónikás. Tudósít 
a múltról és a változásról. 
Mert robot: feudális szolga-
munka; robot: beprogramo-
zott gép. A gyermek a jelen-

ben él, éppen a gépemberek 
térhódításában. 

Biológiai gépember? Nem 
ellentmondás. Valóságos volt. 
(Csak volt?) Mint a gép: er-
kölcs és érzelem nélküli, lé-
lektelen és lelketlen.  Málenkij 
robot: Donbasz (!...), láger 
(„Fekszem a deszkán, férgek 
közt fogoly állat” Radnóti 
M.), bányaomlás, „Vigyék!”, 
gödör, éjszaka, reggel, szem-
fény… „Él!”

Világ, virág. Mennyire ösz-
szehangzóak ezek a szavak. 
De ma a világ nem virágzik: 
„Háború van most a nagy vi-
lágban”, „ha már elpusztul a 
világ, / legyen a sírjára virág”. 
(Vörösmarty M., József A.)

Január 3-án délelőtt vékony-
ka hangon rám köszöntek a 
kertben az első hóvirágok. 
Délután a vendég kislány 
csokrot akart szedni belőlük. 
„Ne tedd lányka!” – fogtam 
meg a kezét. Apja hozzátette: 
„Tudod, védett virág”.

Számomra ez nem csak 
természetvédelem, – lélek-
védelem is. A sötét mély-
ből fénybe fogódzó hóvirág 
ugyanis apám sorsának („Vi-
gyék!”, „Él!”) a jelképe. 

Koltói Ádám

Hóvirág
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Gyászol egy család, volt kollégák, tanítványok, 
ismerősök, barátok… elment egy Ember, egy 
Pedagógus.

Búcsúzunk a Tanárnőtől, aki a pedagógus 
hivatás minden tudományával felvértezve ne-
velte és oktatta diákjait, aki a szakma fortélyait 
ismerve próbálta megszerettetni a matematika 
szépséges tudományát.

Következetessége, szigora, rendkívüli hu-
mánummal párosulva, valódi tekintélyt és 
tiszteletet vívott ki a gyermekek és szüleik 
körében.

1 9 6 3 - b a n 
kezdte meg ta-
nulmányait a 
Szegedi Tanár-
képző Főisko-
la matematika 
– fi zika szakán, 
mellyel párhu-
zamosan már a 
Kőröstetétleni 
Általános Isko-
lában próbált 
kicsiket és na-
gyokat lenyű-
gözni a számok 
világával. Gyönyörű időszak volt ez számára, 
melyre mindig szeretettel emlékezett vissza.

1967-ben szerzi meg pedagógus diplomáját.
Ugyanebben az évben kerül Ceglédre a 

Várkonyi István Általános Iskolába, ahol felejt-
hetetlen Kolléganők es Kollégák gyűrűjében, 
nyugdíjas koráig állásban maradt.

Karrierje ebben az intézményben csúcsoso-
dott ki, tehetséges tanítványaival a matematika 
versenyek állandó résztvevői, díjazottai.

Nagyra értékelte a szorgalmat, kitartást, 
küzdeni vágyást, próbálta megértetni, hogy 
a számok labirintusa a mindennapok hozzá-
tartozója.

Páratlan türelmével és szeretetével próbált 
mindenkit a helyes útra terelni, szülőt és 
gyermeket egyaránt osztályfőnöki szerepében.

Nyugdíjba vonulása után a törteli iskolá-
ban, majd egy gyönyörű pedagógusi életút 
befejezéseként, ismét felállt arra a katedrára, 
ahol minden elkezdődött, nevezetesen: Kőrös-
tetétlenen. Taníthatta legelső tanítványainak 

gyermekeit, sőt 
már azok uno-
káit is. Itt kö-
szönt el végleg 
iskolai keretek 
között folytatott 
munkásságától, 
de a tanulni vá-
gyó gyermeke-
ket továbbra is 
fejlesztette ott-
honában.

Szerető szívé-
ben a hivatás és 
a nebulók sze-

retete mellett a családjának is nagyon sok 
hely jutott. Imádta gyermekeit, hat unokával 
ajándékozták meg, akik bearanyozták nyug-
díjas éveit. Az utazás öröme, a könyvek iránti 
rajongása, virágos kertje gondozása egész éle-
tét végig kisérték, kikapcsolódást nyújtottak 
és boldoggá tették.

Január 24.-én a ceglédi Újvárosi temetőben 
három gyermeke, unokái, keresztfi a, szerettei 
es ismerősei búcsúztak Tőle.

In Memoriam
Skultéty Józsefné

Hajzer Anna
1941.08.30. - 2023.01.09.

„Csak az elválás fájdalmában nézzük a szeretet mélységét”
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Cegléd Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 395/2022. (XI. 24.) Ök. határo-
zatával úgy döntött, hogy idén sem emel a 
rendezvénytermek igénybevételének 2020 
óta változatlan díjtételein. 2023-ban tehát a 
következő díjak érvényesek:

1. A Városháza Dísztermében megtartott 
anyakönyvi esemény díjai:

1.1. Az anyakönyvi esemény alapszolgálta-
tásának díja: 10.000.- Ft

1.2. Az alapszolgáltatáson felül igényelhető 
további szolgáltatások díjai:

1.2.1. Anyakönyvi kivonat díszborító kétféle 
színválasztással: 2.000 Ft

1.2.2. Anyakönyvvezető ünnepi beszéde 
(szertartásvezetői díj): 10.000 Ft

1.2.3. Technikai közreműködés: 6.000.- Ft;
1.2.5. Zongora használata: 2.600 Ft.
2. A Városháza Dísztermében megtartott 

anyakönyvi esemény külsős rendezvényszer-
vezővel történő lebonyolításának átalánydíja 

(eseményenként minimum 30 perc, maximum 
1 óra): az 1. pontban rögzített díjtételek + 
35.000 Ft/óra;

3. A Városháza Díszterme anyakönyvi ese-
ménytől eltérő célra történő igénybevételnek 
díja: 42.000.- Ft/óra

4. A Városháza Kis-Házasságkötő, és Kis-Ta-
nácskozó termeinek anyakönyvi eseménytől 
eltérő célra történő igénybevételnek díja: 
15.800.- Ft/óra

5. Városháza rendezvénytermeiben ünnepi 
előadás belépődíjas programja, intézményi 
továbbképzés, állami vagy civil szervezet kö-
zérdekű igénybevétele esetén

5.1. az önkormányzati hivatal munkarend-
jétől eltérő időszakban a bérbeadó részéről 
biztosított technikai személyzet költségeire 
5.000.- Ft-ot,

5.2. a felmerülő rezsi költségekre egysze-
ri 3.000.- Ft-ot kell – írásbeli megállapodás 
alapján – megfi zetni.

6. Az 1-5. pontokban hivatkozott díjak a 
mindenkor érvényes általános forgalmi adót 
nem tartalmazzák.

SZILÁRD BURKOLATOT KAPOTT
Megújultak a Felház utcában a református 
templom előtti parkolók-számolt be róla 
a körzet önkormányzati képviselője, Ta-
kátsné Györe Anett.  Már régóta gondot 

okozott, hogy az itt leálló autókból esőzés 
idején csak sárban tudtak ki-és beszállni 
akár a templomba, akár a szemben lévő 
cukrászdába érkezők. A parkoló– egy ala-
pos ároktisztítás után – térköves burkolatot 
kapott, tavasszal pedig virágok is díszítik 
majd a megmaradt földes területet.

BORHÁZAT AVATTAK 
Felavatták és felszentelték a Klément Családi 
Borászat új borházát. A Budai úti pincészet-
ben és léüzemben a borrend tagjait várták az 
ünnepi alkalomra. Az új beruházás hosszú 
évek munkájának eredménye. A borház egy 
újabb, kiváló programlehetőséget kínál a 
Ceglédre érkező vendégeknek.

CCCeeeeCeeeeCeeCCeeCCeeeeeeeeCee lglglglggggglggllggggggggg éédédddddédédéé VVVVVVVVVVááááárárárárárároososossosssosss ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ knknknknkorrororo ámááámáámámánynynnnynyzazaaaz tátátátátáánananannakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kk k KKKKKKKéKéééKKéKéKKKéKéKKKKKKKKKéKKKKKKKéKKKKKKKKK ppvpvpvvpvpvppp isssissisisiiseee-e-e-ee-e-eeeeee
lőlőlőlőő-ttttttttttteeseseseseeseeeeseseese tütüütütüüttttüt lllelletete 33333959955955//2/222222/2/20202020200200000000000000 2222222. ((((XIXIIXIXIXXI. 22424224 )).)).))..).) ÖÖÖÖÖÖÖÖÖkk.kkkkkk.k.k hhhhhhhhhhhhatatataaaaaaaaatatata áráráráárárároooo-o-oo-oo
zazatááátávvavavavavavavalllll úúúúúúgúúgúgy y dödödödöd nttntöööttötötötö ttttt,, hhhhhhogoggyy y idididdidénénénénén ssssemememmemem eeememememem llll aaa a
re dndez évényterm kek ii égénybbe évételélénekk 20202020
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2023.január23-án szomo-
rúan kísértük el utolsó útjára 
Megyeri Lászlónét, Ilikét, 
Ilike nénit.

Ahogyan a búcsúbeszédben 
is elhangzott, sokak szeretett 
tanító nénije a nagykőrösi 
Tanítóképzőben tanult és 
sikeresen fejezte be azt 1956-
ban. Pályáját Kakucson 
kezdte, majd itt szerezte 
meg a képesítő oklevelét 
1957-ben. Innen rövid 
időre Albertirsára került. 
Ezt követően 1962-ben az 
akkor épült ceglédi Vár-
konyi István Általános 
Iskolában a 28 alapító tag 
egyikeként helyezkedett el. 
Az iskola lojális és hűséges 
munkatársa maradt, több 
évtizeden keresztül, egé-
szen nyugdíjba vonulásáig 
és még az után is 2 évig.

Szakmai munkáját az 
elhivatottság, de legfő-
képpen a gyerekek iránti 
szeretete jellemezte. Tudá-
sával mindig a diákok javát 
igyekezett szolgálni, akikben 
mindig a jót, az értéket látta. 
Nem csak tanította, hanem 
nevelte is a rábízott gyere-
keket. Sokoldalú, rátermett, 
„igazi pedagógus” volt.

Több éven keresztül fogta 
össze munkaközösség-veze-

tőként a 3-4. osztályt tanítók 
munkáját.

Fontos szerepet játszott 
abban is, hogy az iskolai 
közösség ne csak a tanulás-
ról-tanításról szóljon. Állandó 
résztvevője volt a táborozá-
soknak, kirándulásoknak, 
iskolai napoknak, sok kedves 

emléket hagyva ezzel a diá-
kokban.

Tanítványai számtalan ala-
kommal vettek részt városi, 
területi és országos tanulmá-
nyi versenyeken és értek el 
kiváló eredményeket. Közü-
lük többen sikeres életpályát 
futottak be. Különösen jóleső 
volt számára, ha velük talál-

kozhatott, pár szót válthatott, 
vagy csak épp tisztelettel Rá 
köszöntek az utcán. Szívesen 
vett részt osztálytalálkozókon, 
az iskola 50 éves jubileumi 
ünnepségén, a városi peda-
gógusnapokon.

Felelősségteljes munkájá-
val kivívta mind a kollégák, 

mind a szülők és gyerekek 
tiszteletét és szeretetét. 
Az évek alatt odaadó és 
hiteles pedagógusi mun-
kája érdemeként számos 
alkalommal vehetett át 
kitüntetést, elismerést.

Kollégáival kiváló em-
beri- és munkakapcso-
latot alakított ki, sokuk-
kal baráti viszonyt ápolt, 
mindenben számíthattak 
egymásra.

Az életében magas szín-
vonalú szakmai munkáján 
túl családja foglalt el ki-
emelt helyet. Példája nyo-
mán lánya is a pedagógus 

pályát választotta.
Nyugdíjas napjait is vidá-

man, tartalmasan élte. Féltő 
szeretettel figyelte unokái 
felnőtté válását. Sok örömet 
adott a négy dédunoka is.

Pozitív életfelfogását, hu-
morát mindvégig megtartotta. 
Emberségből példát mutatott. 
Emlékét szívünkben őrizzük.

In Memoriam
Megyeri Lászlóné

Ványi Ilona
1937.03.21. - 2023.01.06.
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Tisztelt ceglédi ingatlan tulaj-
donosok!
A 2022. évben történt ingatlan 
tulajdonviszonyokat érintő 
változásokról (Építményadó-
ban, vagy Magánszemélyek 
kommunális adójában) 2023. 
január 1-jei állapotnak meg-
felelően az adóalanyoknak/
tulajdonosoknak/haszonél-
vezőknek adatbejelentést kell 
teljesíteniük az önkormányza-
ti adóhatóság felé.

Az ingatlanokat érintő he-
lyi adókkal kapcsolatban, az 
alábbi esetekben szükséges 
bejelentést tenni a tulajdo-
nosnak:

adás-vétel ügylet, 
tulajdonjog átruházás, 
elhalálozás/öröklés, 
haszonélvezeti jog bejegy-

zés, törlés
bérleti jog keletkezés/vál-

tozás,
új építmény létesítése, el-

bontása
Ezúton hívom fel a Tisztelt 

Lakosság, Adózóink fi gyel-
mét, hogy a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló 
29/2010. (XII. 23.) önkor-
mányzati rendelet, valamint 
az építményadóról szóló 

28/2010. (XII. 23.) önkor-
mányzati rendelet módo-
sult, illetve kiegészült, melyek 
2023. január 1-jével léptek 
hatályba. Az adatbejelentés 
során kérem, legyenek tekin-
tettel a hatályos rendeletek 
szövegezésére.

A helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény, valamint a he-
lyi rendelet alapján építmény-
adó 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.

Kommunális adó fi zetési 
kötelezettség terheli azt a 
magánszemély adóalanyt, aki 
adott naptári év első napján az 
ingatlan tulajdonosa, bejegy-
zett vagyoni értékű jog esetén, 
annak gyakorlására jogosult 

személy. Kommunális adó 
adókötelezettség terheli azt 
a magánszemély adóalanyt is, 
aki telek tulajdonosa, valamit 
az önkormányzat illetékességi 
területén nem magánszemély 
tulajdonában álló lakás bérleti 
jogával rendelkezik.

Több tulajdonos esetén, 
valamennyi tulajdonos által 
írásban megkötött megálla-
podásban egy tulajdonost is 
felruházhatnak az adóköte-
lezettség teljesítésre, illetve, 
a tulajdonosok tulajdoni há-
nyadaik arányában is lehetnek 
adóalanyok.

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 kelet-
kezik. Az engedély nélkül 
épült vagy anélkül haszná-
latba vett építmény esetén az 
adókötelezettség a tényleges 
használatbavételt követő év 

Ingatlanokat érintő adatbejelentés



19. oldal

első napján keletkezik. Az 
adókötelezettség a változás 
évének utolsó napjával szűnik 
meg kivéve, ha az épület az 
adóév első felében megszű-
nik, illetve bérleti jog esetén 
a jogviszony az év első felé-
ben történő megszűnésekor 
az adókötelezettség június 
30-ig áll fent.

Az ingatlan nyilvántartás-
ban történő változás átvezetés 
(földhivatalnál) nem elegendő 
és nem helyettesíti az adóha-
tóság felé előírt adatbejelen-
tést. Bejelentési kötelezettség 
terheli mind az építmény, 
ingatlan eladóját, mind pedig 
az építmény, ingatlan vevőjét.

Adatbejelentésük adatai 
alapján az önkormányzati 
adóhatóság határozatban ál-
lapítja majd meg a fi zetendő 
adót, illetve az adókötelezett-
ség megszűnését.

A gazdálkodó szerveze-
teknek (társaság, egyéni cég 
és egyéni vállalkozó stb.), 
elektronikus formában kell az 
adatbejelentést megtenniük. 
Magánszemélyek az adatbe-
jelentést megtehetik ugyan-
csak elektronikus formában, 
Ügyfélkapun keresztül, vagy 

személyesen, illetve postai 
úton az adóhatóság részére.

Az Elektronikus önkor-
mányzati portál: https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap /

Magánszemélyek – akik 
nem választják az elektro-
nikus kapcsolattartást – a 
szükséges nyomtatványokat 
az Önkormányzat honlapján 
cegled.asp.lgov.hu / Hivatal 
/ Ügyfélszolgálat / Nyomtat-
ványok / Adóügyek menü-
pontból tölthetik le.

Az e-ügyintézésről részletes 
tájékoztatást a honlapunkon 
a Dokumentumok menü-
pontban olvashat.

További tájékoztatást ügy-
félfogadási időben az Adó-
hatósági iroda ügyintézői 
adnak.

Köszönjük, hogy adókötele-
zettségek betartásával és adó-
fi zetéseikkel hozzájárulnak 
Cegléd Város fejlődéséhez!

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

Ingatlanok értékesítése

A VÁRVAG Nonprofi t Kft . (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) 
rendszeresen ír ki pályázatokat Cegléd Város Önkormány-
zatának kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok értéke-
sítésére, valamint lakások és nem lakás célú helyiségek 
bérbeadására.

Aktuális bérbeadásra kiírt ingatlanok:
Cegléd, Szabadság tér 2. szám alatt található 328 m2 

alapterületű iroda, üzlethelyiség (minimális bérleti díj: 
533.500-Ft+ÁFA/hó) valamint a hozzá tartozó 111 m2 alapte-
rületű pince helyiség (minimális bérleti díj: 20.000-Ft+ÁFA/
hó).  A pályázatok benyújtási határideje: 2023. február 22. 
(szerda) 1600 óra. A részletes pályázati kiírások megtekint-
hetőek a www.varvag.hu honlapon, illetve a pályázatokkal 
kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a VÁRVAG Nonprofi t 
Kft . irodájában lehet kérni (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) 
személyesen, vagy a 06/53-505-240-es telefonszámon.

Modern bérlakásokat alakítanak ki
Egy önkormányzati bérlakás felújításával már 
végeztek, és hamarosan két másik is teljesen 
új, modern külsőt kap a belvárosban. A fel-
újított lakásokat pályázat útján adja majd 
bérbe a város. Az önkormányzat évek óta 
sokat tesz azért, hogy a tulajdonában lévő 
lakásállomány minél jobb állapotban legyen.
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TISZTELT ADÓZÓK!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket 
arról, hogy 2023. év január 
1-jétől a helyi iparűzési adó 
devizában történő megfi zeté-
séről szóló 366/2022. (IX. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Korm.rendelet) alapján a 
helyi iparűzési adót euró vagy 
amerikai dollár devizanemben 
is megfi zethetik.

Az új szabály egyszerűsítést 
jelent azoknak a cégeknek, 
amelyeknek bevétele részben 
vagy teljes egészében devizában 
érkezik be. A Korm. rendelet 
által biztosított lehetőség – 
elsősorban az említett cégek 
számára - megkönnyíti az ön-
kormányzatok felé teljesítendő 
helyi iparűzési adó befi zetését. 
A devizában történő befi zetés 
lehetősége minden cég számára 
elérhető. Az adózók 2023. janu-
ár 1-től esedékessé váló helyi 
iparűzési adóelőleg és helyi 
iparűzési adó fi zetési kötelezett-
ségét a Magyar Államkincstár 
(a továbbiakban: Kincstár) által 
a helyi iparűzési adót bevezetett 
illetékes önkormányzat részé-
re e célból euró vagy amerikai 
dollár devizanemben történő 
adófi zetésre nyitott számlára 
történő átutalással is teljesít-
hetik.

Más helyi adót (építmény-
adót, telekadót, magánszemély 
kommunális adóját, idegen-
forgalmi adót) és egyéb köte-
lezettséget (pótlékot, bírságot, 
illetéket stb.) kizárólag forint-
ban lehet megfi zetni.

A Kincstár önkormányza-
tonként egy „HIPA deviza 
beszedési technikai számla” 
elnevezésű, forintban vezetett 
elszámolási számlát nyitott a 
Kincstár által vezetett törzs-
könyvi nyilvántartásban sze-
replő adatok felhasználásával. 
Az alábbi elszámolási számlára 
az adózóknak tehát lehetőségük 
van 2023. január 1-jétől euró-
ban vagy amerikai dollárban 
deviza átutalással teljesíteni a 
helyi iparűzési adó fi zetést.

Cegléd Város Önkormány-
zata részére megnyitott számlák 
adatai: Önkormányzat neve: 
Cegléd Város Önkormányza-
ta. Számla száma: 10023002-
00353982-02120018. Számla 
IBAN száma: HU60 1002 3002 
0035 3982 0212 0018

Kőröstetétlen Község Ön-
kormányzata részére megnyi-
tott számla adatai: Önkormány-
zat neve: Kőröstetétlen Község 
Önkormányzat. Számla száma: 
10023002-00005005-02120018. 
Számla IBAN száma: HU75 

1002 3002 0000 5005 0212 0018
Felhívjuk az adózók fi gyelmét 

arra is, hogy a deviza átutalás 
kezdeményezésekor a fizető 
félnek minden esetben fel kell 
tüntetnie az önkormányzat 
Kincstárnál vezetett 28 karakter 
hosszúságú nemzetközi pénz-
forgalmi jelzőszámán (IBAN) 
túl a számlavezető („account 
with institution”) Magyar Ál-
lamkincstár BIC kódját: HUST-
HUHB, valamint a Kincstár 
levelező („correspondent”) 
bankjaként a Magyar Nemzeti 
Bank BIC kódját is: MANE-
HUHB. SEPA átutalás esetén 
a kedvezményezett bankja BIC 
kódjaként a Kincstár HUST-
HUHB BIC kódját.

A számla mentes a kincs-
tári díj fi zetés alól, valamint a 
pénzügyi tranzakciós illetékről 
szóló 2012. évi CXVI. törvény 
(a továbbiakban: Pti.) 2. § 12. 
pontja szerint korlátozott ren-
deltetésű fizetési számlának 
minősül. Ennek megfelelően a 
Pti. 3. § (4) bekezdés h) pontja 
alapján a számlán végrehajtott 
fi zetési művelet nem keletkez-
tet pénzügyi tranzakciós illeték 
fi zetési kötelezettséget.

A Kincstár a fi zetési kötele-
zettség teljesítése érdekében 
a számlájára utalt euró- vagy 

Iparűzési adó fi zetése devizában



21. oldal

amerikai dollár összegnek a 
Magyar Nemzeti Bankhoz, 
mint a Kincstár számlavezető 
bankjához történő beérkezése-
kor érvényes árfolyamon számí-
tott és a Magyar Nemzeti Bank 
mindenkor hatályos Általános 
Üzleti Feltételeiben foglaltak 
szerint a Kincstár számláján jó-
váírt forintösszegét haladékta-
lanul átutalja az önkormányzat 
– pénzforgalmi szolgáltatójánál 
vezetett – helyi iparűzési adó-
beszedési számlájára.

Az önkormányzati adóható-
ság az adózó adószámláján a 
Kincstár által az önkormányzat 
–pénzforgalmi szolgáltatójánál 
vezetett – helyi iparűzési adó-
beszedési számlájára átutalt 
összeget tünteti majd fel be-
fi zetésként.

A devizában megfizetett 

helyi iparűzési adó megfi zeté-
sének napja, a Korm. rendelet 
1. § (4) bekezdése alapján, az 
önkormányzat helyi iparűzési 
adó befi zetésére szolgáló be-
szedési számláján való jóvá-
írás napja, azaz az ilyen jellegű 
utalást célszerű néhány nappal 
hamarabb indítani!

Az önkormányzati adóható-
ság az adózó adószámla kivo-
natán, valamint az adószámla 
tételes adatainak elektronikus 
lekérdezése során feltünteti az 
euróban vagy amerikai dol-
lárban teljesített befi zetés ösz-
szegét, devizanemét, valamint 
az árfolyamot és az elszámolt 
forintösszeget.

Az önkormányzati adóható-
ság az adózó adószámla kivona-
tán (adózóknak online elérhető 
Elektronikus Önkormányzati 

Portálon (https://ohp-20.asp.
lgov.hu/nyitolap keresztül), va-
lamint az adószámla tételes ada-
tainak elektronikus lekérdezése 
során feltünteti az euróban vagy 
amerikai dollárban teljesített 
befi zetés összegét, devizanemét, 
valamint az árfolyamot és az 
elszámolt forintösszeget.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS

A turini út 146. évfordulóján közgyűlést tartott a Turini 
Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör. A találkozón Zakar 
József, múzeumigazgató számolt be az intézmény 2022-es 
évi eseményeiről, és bemutatta milyen újabb Kossuth re-
likviákkal bővült a gyűjteményük. Dr. Kürti György elnök 
a Múzeumbaráti kör idei feladatairól, terveiről is beszélt, 
melyek között a hagyományőrzéshez kapcsolódóan kirán-
dulásokat is szerveznek. 

ELHUNYT 
A LELKIPÁSZTOR

Elhunyt Gál Géza reformá-
tus lelkipásztor, aki 1977-
ben lett a Cegléd-Felszegi 
Református gyülekezet 

lelkésze. Szolgálata alatt 
újult meg sok más mellett 
a templom fűtése, lett új 
orgonája a gyülekezetnek, 
befejeződött a „kistorony” 
majd a nagytorony építése, 
valamint megépült a lelké-
szi és gondnoki hivatal. Gál 
Géza emellett megszámlál-
hatatlan gyermeknek, fi a-
talnak tartott hittan órákat 
városszerte. 2005-ben adta 
át a szolgálatot és kezdte 
meg nyugdíjas éveit. Gál 
Géza 90 éves volt.
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A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT 
FENNTARTJUK!

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ MŰSORAJÁNLATA

FILMAJÁNLÓ:

BABYLON

mozi-
műsor

Damien Chazelle új fi lmje, a BABYLON egy eredeti eposz, 

mely az 1920-as években játszódik Los Angelesben, Brad 

Pitt, Margot Robbie és Diego Calva főszereplésével. A 

szereplőgárdát színesíti még többek közt Jovan Adepo, 

Li Jun Li és Jean Smart is. A túlméretezett ambíciók és 

elképesztő különcségek krónikája több karakter emelke-

dését és bukását követi nyomon a féktelen dekadencia 

és züllöttség korszakában a korai Hollywoodban.

FEBRUÁR 6-TŐL FEBRUÁR 8-IG:
Patkós Irma terem: 
Az ember, akit Ottónak hívnak – amerikai vígjáték 

február 2-án 9:30 kezdettel 

Asterix és Obelix: A Középső Birodalom- francia, 

családi vígjáték - csütörtöktől vasárnapig 15:15 

kezdettel 

M3GAN – amerikai horror csütörtöktől vasárnapig 

17:15 órai kezdettel

Babylon – amerikai fi lmdráma csütörtöktől vasár-

napig 19:00 kezdettel 

Csizmás, a kandúr: az utolsó kívánság- amerikai, 

animációs vígjáték szombat-vasárnap 13:30 kez-

dettel

Huszárik Zoltán terem: 
Tánc az élet – feliratos, francia fi lmdráma csütör-

tökön és vasárnap 15:45 kezdettel, pénteken és 

szombaton 17:45 kezdettel 

Valaki hall engem – feliratos, francia fi lmdráma 

csütörtökön és vasárnap 17:45, pénteken és szom-

baton 15:45 kezdettel 

Nyolc hegy – feliratos, olasz fi lmdráma csütörtöktől 

vasárnapig 19:45 kezdettel 

Exhibition: Lucian Freud – Önarckép – feliratos, an-

gol dokumentumfi lm szombat-vasárnap 14:00 órától 

FEBRUÁR 9-TŐL FEBRUÁR 12-IG:
Patkós Irma terem:
Asterix és Obelix: A Középső Birodalom- francia, 

családi vígjáték - csütörtöktől vasárnapig 15:15 

kezdettel 

Kopogás a konyhában – amerikai, misztikus thriller 

csütörtöktől vasárnapig 17:15 kezdettel 

Babylon – amerikai fi lmdráma csütörtöktől vasár-

napig 19:00 kezdettel 

Csizmás, a kandúr: az utolsó kívánság- amerikai, 

animációs vígjáték szombat-vasárnap 13:30 kez-

dettel

Huszárik Zoltán terem: 
Larry – magyar filmdráma – csütörtökön és 

vasárnap 15:45, pénteken és szombaton 17:45 

kezdettel 

Jövő nyár – magyar fi lmdráma csütörtökön és vasár-

nap 17:45, pénteken és szombaton 15:45 kezdettel 

Fabelmann család – feliratos, amerikai fi lmdráma 

csütörtöktől vasárnapig 19:45 kezdettel 

Valaki hall engem – feliratos, francia fi lmdráma 

szombat és vasárnap 14:00 kezdettel 
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115 ÉVE SZÜLETETT 
A MOZI NÉVADÓJA

Az Oscar-díjas fi lmrendező, producer George 
Pal 1908. február elsején Marczincsák Gyula 
György néven született Cegléden. Már gye-
rekkorában megmutatkozott rajz iránti tehet-
sége, kreativitása. Felsőoktatási végzettséget 
20 évesen a Magyar Királyi Képzőművészeti 
Főiskolán szerzett, majd alkotott Magyaror-
szágon, Németországban, Franciaországban 
és Hollandiában. Kifejlesztett egy teljesen új 
technikát az animációs fi lmek készítéséhez, 
amelynek lényege, hogy cserélhető végtagú 
esztergált fabábokat használt, amitől a fi lm-
vásznon a mozgás teljesen új látványt nyújtott. 
1939 végén az Egyesült Államokba emigrált, 
ahol először a Paramount Filmstúdióban, 
majd saját stúdiójában készítette háromdi-
menziós animációs fi lmjeit, amelyek meg-
hozták számára az ismertséget. A bábfi lmek 
mellett egyre inkább elkezdték érdekelni a 
tudományos-fantasztikus alkotások, és ezen a 

területen is számos meghatározó fi lm fűződik 
a nevéhez. Az ő fantáziájának köszönhetjük, 
hogy a moziban felfedezhettük a világűrt, 
az általa kitalált fi gura testesíti meg az űrből 
érkező idegen lényt, és ő építette meg a ma 
is használt fi lmes időgépet is. George Pal 
alapvető módon formálta át a mozgókép mű-
vészetét, és ezt a mai napig nagyra értékelik 
Hollywood-szerte, sőt mintaként tekintenek 
rá. 19 olyan fi lmes alkotást jelöltek Oscar-díjra, 
amelynek készítésében részt vett, és ebből 8 el 
is nyerte a szobrot. George Palt személyesen 8 
Oscarra jelölték, ebből egyet nyert el. 1944-ben 
életműdíjat kapott. A ceglédi mozi 2018 óta 
viseli az elismert fi lmrendező nevét, ezzel is 
őrizve emlékét és példát állítva a következő 
fi lmes generációknak.
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Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés és Szerviz


