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MEGHÍVÓ

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi  
Ifjúsági Egyesület szeretettel meghívja  
Önt és kedves családját búcsú napján, 

2019. május 19-én 16.00-kor 
jó idő esetén a Szabó Pál Szabadidőparkban

(rossz idő esetén a Művelődési Házban)  
megrendezésre kerülő

BÁRÁNYTÁNCRA
Fél 2-től a helyszínen támogatójegyek  

vásárlásával (ára 500 forint) berceli babos ká-
poszta ehető a Sramli Kerthelység jóvoltából!

FELLÉPŐINK:
•  Ceglédberceli ÁMK Napsugár Óvoda  

„Schmetterling” Tánccsoportja
•  Ceglédberceli Eötvös József Általános Iskola 

Ifjúsági Tánccsoportja
•  Ceglédberceli Eötvös József Általános Iskola 

Fantasztikus Sok×4-ese
•  Ceglédberceli Frohe Kinder Tanzgruppe
•  Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kisparty
•  Ceglédberceli Ifjúsági Zenekar
•  Bujdosó Alexa, Herendi Gergő, Kogler  

Zsombor, Kövesdi Lili, Ligeti Bendegúz,  
Meixner Nándor,

A műsor alatt TÁMOGATÓJEGYEK vásárolhatók, 
amelyek közül sorsolunk a program után!

TÁMOGATÓINK:
Ceglédbercel Község Önkormányzata

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Emberi Erőforrás Minisztériuma  

(NEMZ-KUL-19-1280)
Sramli Kerthelyiség – Gregó László és felesége

MEGHÍVÓ
I. Ceglédberceli Búcsúi Bál
2019. május 18. 20.00 – 03.00 óra

A Freude Kapelle szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját

a Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtár  
nagytermében megrendezésre kerülő bálra.

A bál védnöke:  
Török József  

Ceglédbercel község polgármestere

 Vendégvárás 19.30 órától
A jó hangulatról a SZERPENTEAM ZENEKAR 

és a FREUDE KAPELLE gondoskodik

Belépőjegy: 1500 Ft/fő
Az est során büfé üzemel, amely kínálatában  

az üdítők, röviditalok és borok mellett friss  
csapolt sör is található.

Belépőjegy vásárlás és asztalfoglalás  
a Kultúrház könyvtárában.

14 év alatti gyermeknek felnőtt kísérővel ingyenes!
A bál bevételeit a Freude Kapelle működésére fordítjuk.

Híradó
Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő- 
testülete 2019. április 29-én tartotta ülését, melyen Török 
József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt 
ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről:

Török József polgármester:
Utolsó Képviselő-testületi ülésünket 2019. április 
1-én tartottuk.
Április 3-án A Cegléd Televízióban adtam tájékozta-
tást Ceglédbercelen elvégzett fejlesztésekről és a jövő-
beni tervekről.
12-én Dr. Antal József volt miniszterelnök emlékére 
szervezett rendezvényen vettünk részt Cegléden.
13-án 
–  Siklódi Alapítvány anyanyelvi versenyén képviseltem 

az önkormányzatot.
–  a Turáni Hagyományőrző Egyesület családi napot 

rendezett.
19-22 Húsvét. Egyházi ünnep és körmenet. Köszönjük 
a polgárőrségnek és a körzeti megbízottnak a segítsé-
gét, valamint a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kul-
túregyesületnek a gyógyszertár előtti tojásfa készítést, 
valamint a díszítést. 
23-án Krenács Irént köszöntöttük 90. születésnapján.
23-tól Megkezdte működését a Papa-Mama Klub a 
Kultúrházban.
24-én 
–  XIX. Szabó Pál Emléktorna került megrendezésre.
–  Jászkarejenőn a külterületi utak fejlesztését átadó ün-

nepségen vettünk részt.
–  a Pest Megyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzést 

tartott a CÁMK Napsugár Tagóvoda és Alma Bölcső-
de Intézményegységben.

25-én Cegléden a MÁV új menetrendjével kapcsolatos 
egyeztetésen vettünk részt.
28-án IV. Ceglédberceli Hajtás elnevezésű kerékpáros 
teljesítménytúrát szerveztünk a Napsugár Közösség-
építő Egyesülettel, mely végül az időjárás miatt nem 
került megrendezésre.

Egyéb feladatok•  Gyermekorvosi rendelő használatbavételi engedé-
lyének intézése folyamatban van.•  Petőfi 8 és 8/A önkormányzati ingatlanok előkészíté-
sét és kiürítését megkezdtük.•  Folyamatosan végezzük a település virágosítását. 

Első napirendi pontban a Képviselő-testület elfogad-
ta Ceglédbercel Község 2018. évi bűnügyi, közbizton-
sági helyzetéről szóló beszámolót.
Második napirendi pontban a Képviselő-testület el-
fogadta a Ceglédberceli Polgárőr Egyesület 2018. évi 
beszámolóját.
Harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület az 
Egészségügyi Szolgáltatók beszámolóját elfogadta. 

Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület az 
önkormányzat 2018. évi települési szolgáltatási felada-
tainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. 
Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület hoz-
zájárulását adta Cegléd Város Önkormányzatának a 
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 
megállapításáról szóló 11/2014. (IV. 30.) önkormány-
zati rendeletének módosításához. 
Hatodik napirendi pontban A Nepomuki Szent János 
Templom bővítését elviekben támogatja.
Hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a Pesti út Ceglédberceli Kultúrház és 
Könyvtár, valamint a COOP üzlet közötti gyalogosát-
kelőhely tervezésével, és a Dózsa Gy. út, valamint az 
Iskola utca és Rákóczi út közötti szakasz felülvizsgála-
tával Zakar László tervezőt bízza meg.
Nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület a 
Pályázati Bíráló Bizottság beszámolóját elfogadta, vala-
mint a Füzi Elek Vegyeskar Centenáriumi rendezvé-
nyére támogatást biztosított.
Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra kiírt pályázati felhívás alapján 
pályázatot nyújt be a Szép utca I. szakasz (Pesti út-Liget 
út közötti szakasz) és a Somogyi Béla utca felújításra. 
Tízedik napirendi pontban a Képviselő-testület a 
CÁMK Napsugár Tagóvoda és Alma Bölcsőde Intéz-
ményegységében lefolytatott hatósági ellenőrzés jegy-
zőkönyvét megismerte, és a vizsgálati megállapítások-
ra intézkedési tervet fogadott el.
Tizenegyedik napirendi pontban a Képviselő-testü-
let engedélyezte 2019. május 25-én 9.00 órától – 17.00 
óráig gyermeknapi program Szabó Pál Szabadidőpark-
ban történő megrendezését.

Egyebek napirendi pontban Török József polgármes-
ter tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy•  az önkormányzat a Belügyminiszter által meghirde-

tett „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” be-
nyújtott pályázatát 4.840 e Ft összegű támogatásban 
részesítették. •  A „Víz Világnapja” alkalmából a BÁCSVÍZ Zrt. házi 
ivóvíz versenyt hirdetett. A megmérettetésen a ceg-
lédberceli vízmű telep vize bizonyult a legfinomabb-
nak, így jogosult az „ÉV VIZE A BÁCSVÍZ Zrt-nél 
2019.” cím viselésére.

Kérdések, Interpelláció napirendi ponthoz észrevé-
tel nem érkezett.
Zárt ülés keretében döntött a Képviselő-testület ön-
kormányzati földterületek bérbeadásáról.
Ceglédbercel, 2019. május 6.  

Török József s. k. polgármester
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EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2019– 

2019. május 26.
Választási Tájékoztató
A köztársasági elnök 2019.május 26. napjára tűzte ki az 
Európai parlamenti képviselők választását. A helyi tájé-
koztatás érdekében a Ceglédberceli Híradóban közzé 
tesszük a választással kapcsolatos legfontosabb, aktuális 
tudnivalókat.

Ceglédbercel a monori 10. számú egyéni választókerü-
letbe tartozik.
Ceglédberceli szavazókörök
1. szavazókör: 
Pesti út 160. (Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola épülete)
2. szavazókör: 
Pesti út 160. (Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola épülete)
3. szavazókör: 
Pesti út 160. (Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola épülete)
4. szavazókör:
Pesti út 96. Kultúrház és Könyvtár épületében) Átje-
lentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókör. Akadály-
mentes szavazókör.
5. szavazókör: 
Petőfi út 1. (Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola épülete)

Szavazatszámláló bizottságok választott tagjai
Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tör-
vény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében el-
járva 2018. február 26-i ülésén a Helyi Választási Iroda 
vezetőjének előterjesztése alapján megválasztotta a 
szavazatszámláló bizottsági tagokat, valamint a szava-
zatszámláló bizottsági póttagokat.

Szavazatszámláló Bizottsági tagok: 
1.sz. szavazókör
1. Petróné Bori Zsuzsanna tag
2. Heim Tamásné tag 
3. Simonné Csontos Margit tag 
4. Balassa Hajnalka póttag 
5. Volf Jánosné póttag
2.sz. szavazókör
1. Bordás Ágnes tag
2. Gaálné Kecskeméti Judit tag
3. Solymári Józsefné tag 
4. Mátrai Tamásné póttag
5. Novák Károly póttag

3.sz. szavazókör
1. Molnár Lászlóné tag
2. Vándor József tag
3. Szeleczkiné Engler Klára tag 
4. Heim Balázs póttag 
5. Plutzer Melinda póttag 
4.sz. szavazókör
1. Bujdosó Gyuláné tag
2. Simonné Szeleczki Ildikó tag
3. Kishonti Brigitta tag 
4. Jarábikné Kulcsár Ilona póttag
5. Szilágyi Mária póttag 
6. Senkei Rita póttag 
5.sz. szavazókör
1. Zsadony Lászlóné tag 
2. Volf Mária tag
3. Dóczi Lászlóné tag 
4. Szeleczki Kristóf póttag
5. Homoki Melinda póttag

Átjelentkezéssel történő szavazással  
kapcsolatos kérelem
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki  
a szavazás napján. 

Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme 
szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Az átje-
lentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országy-
gyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 
2019. május 22-én, pénteken 16 óráig kell megérkeznie 
a lakcím szerinti helyi választási irodához.

A helyi választási iroda a kérelem alapján a választópol-
gárt törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, 
egyidejűleg felveszi azon településnek a települési szin-
tű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára ki-
jelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választó-
polgár szavazni kíván. 

Ceglédbercelen az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt 
szavazókör a Pesti út 96. szám alatti Kultúrház és Könyv-
tár épülete. 

Az átjelentkezési kérelmét, (valamint a kérelem módo-
sítását vagy az átjelentkezés törlését) benyújthatja on-
line vagy papír alapon postán vagy személyesen a helyi 
választási irodánál. A nyomtatvány és az online felület 
elérése: (http://www.valasztas.hu) Az átjelentkezés an-
nak lehetőségét is biztosítja, hogy egy mozgásában kor-
látozott választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem 
otthon, hanem például kórházban tartózkodik, amely 
akár ugyanazon településen, de a lakcímétől eltérő sza-
vazókör területén fekszik. Ebben az esetben a lakcíme 
szerinti szavazókör szavazatszámláló bizottságától 
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nem kérhet mozgóurnát, hiszen azt a szavazatszámláló 
bizottság csak a szavazókör területén belül viheti ki. 

Ha azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet 
nyújt be ugyanazon településre, ahol lakik, átkerül a te-
lepülés e célra kijelölt szavazókörének szavazóköri név-
jegyzékébe, és a kijelölt szavazókör szavazatszámláló 
bizottságától már kérheti, hogy mozgóurnával keresse 
fel, bárhol is tartózkodik a településen.

A választópolgár a szavazást megelőző második napon 
16 óráig, azaz 2019. május 24-én, pénteken 16 óráig 
kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri 
névjegyzékbe.

Mozgóurna igényléssel kapcsolatos kérelem •  A választópolgár kérheti a választási irodától, hogy 
szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson az 
 általa megjelölt címre; •  a korábbi kérelmében megjelölttől eltérő címre biz-
tosítsa a mozgóurnás szavazást;•  törölje mozgóurna iránti igényét, mert a szavazóhelyi-
ségben szeretné leadni szavazatát.

A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését 
követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második 
napon kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodá-
hoz, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel 
vagy a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig kell megér-
keznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

Mozgóurna igénylés elérhető:http://www.valasztas.hu

Mozgóurna igényléssel kapcsolatos kérelem. A moz-
góurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választó-
polgár személyes adatait, és ha a lakcímétől eltérő hely-
re kéri a mozgóurnát, azt a helyét, ahova a mozgóurna 
kivitelét kéri. A mozgóurna igénylésben indoklásnak is 
szerepelnie kell.
A kérelem módosítása: 
A mozgóurna iránti kérelem módosítható. A módosítás 
során a mozgóurna kiszál lítása a nyilvántartásban sze-
replő lakcímre vagy a kérelemben megadott új címre 
kérhető.
A kérelem visszavonása:
A mozgóurna iránti korábbi kérelem visszavonható. 
Visszavonása esetén a választópolgár a lakcíme szerinti 
szavazóhelyiségben szavazhat.
Külképviseleti névjegyzékbe vételhez kapcsolódó 
ké relem: 
Ha magyarországi lakcímmel rendelkező  választó - 
pol gár, a szavazás napján külföldön tartóz kodik, lehe-
tősége van arra, hogy valamelyik külkép viseleten (nagy-
követségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát. 
Azokról a külképviseletekről, ahol a szavazás lehetsé-
ges, valamint a szavazás idejéről az alábbi oldalon tájé-
kozódhat. http://www.valasztas.hu/

Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Pető Zsolt Helyi Választási Iroda vezető
Cím: Ceglédberceli Polgármesteri Hivatalban Pesti út 61. 
Ügyfélfogadás:  Hétfő 8.00-18.00. óráig,  

kedd-péntek 8.00-16.00. óráig
Telefon/Fax: 53/578-000
E-mail: jegyzo@cegledbercel.hu

 Pető Zsolt jegyző/HVI vezető 

NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. május 6.-án tartotta ülését. 
Első napirendi pontban a Ceglédberceli Eötvös József 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát 
hagyta jóvá.
Második napirendi pontban a Ceglédberceli Eötvös 
József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai programjának 
jóváhagyásáról döntött.
Harmadik napirendi pontban a Ceglédberceli Eötvös 
József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Házirendjét hagyta jóvá.
Negyedik napirendi pontban újabb 1 évre történő 
együttműködési megállapodás megkötéséről döntött a 
Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat és  
a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület 
között.

 
Ötödik napirendi pontban újabb 1 évre történő együtt-
működési megállapodás megkötéséről döntött a Ceg-
lédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Ceglédberceli Általános Művelődési Központ között.
Hatodik napirendi pontban a Pest Megyei Német 
Önkormányzat és a Magyarországi Katolikus Németek 
Egyesülete által megrendezett solymári májusi áhitatra 
és zarándoklatra utazó ceglédberceli hívek utazási 
költségének támogatásáról döntött.
Hetedik napirendi pontban a Ceglédberceli Német 
Nemzetségi Kórus Dunaharasztiban megrendezésre 
kerülő Nemzetiségi Kórustalálkozóra és a porteleki 
 jótékonysági rendezvényre történő utazásához útikölt-
ség támogatásról döntött.

Egyebek napirendi pontban szó volt a leendő első osz-
tályosok nemzetiségi igényfelméréséről, a május 4-i 
solymári áhitat és zarándoklat programjairól.
Ceglédbercel, 2019. május 8.

Polónyi Péter sk. CNNÖ elnök
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PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS ELRENDELÉSE BELTERÜLETEN
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Tv.) 17. § (4) be-
kezdése értelmében köteles a földhasználó az adott 
év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 

A helyszíni ellenőrzés elvégzését belterületen az ön-
kormányzat jegyzője vagy a Kormányhivatal Növény-, 
Talaj-, és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága végzi 
hivatalból, vagy bejelentés alapján. A helyszíni ellenőr-
zésről az ügyfél előzetes tájékoztatása mellőzhető. 
Közérdekű védekezés elrendelése: 
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettsé-
gének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan 
legalább virágbimbós parlagfűvel fertőzött, akkor – a 
külterületi ingatlanokhoz hasonlóan – közérdekű vé-
dekezést kell elrendelni.

A közérdekű védekezés elrendelésével párhuzamosan a 
jegyző értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene par-
lagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az ál-
tala megbízott szolgáltató végzi. Nem kerül sor a közér-
dekű védekezés végrehajtására, ha az ügyfél időközben 
maga eleget tesz kötelezettségének. 
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült 
költségek: 
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült 
költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. Az önkor-

mányzat jegyzője végzésben állapítja meg az eljárás 
 során felmerült költségeket. 
 A növényvédelmi bírság kiszabása: 
Bírság kiszabására belterület esetében is az Igazgatóság 
jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését kö-
vetően az önkormányzat jegyzője az ügyben keletke-
zett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult Igazgató-
ságnak. 

Az Igazgatóság értesíti az ügyfelet, hogy eljárás in-
dult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség el-
mulasztása miatt, egyben tájékoztatja arról, hogy ügyé-
ben 8 napon belül észrevételt tehet.

A Tv. 60. § 1) bek. c) pontja alapján a növényvédelmi 
bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóság-
nak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége.  
A növényvédelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc fel-
ügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának mód-
járól és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint első sorban a parlagfűvel 
fertőzött terület mérete határozza meg. 

Amennyiben 3 éven belül több alkalommal sor kerül 
egy földhasználóval szemben parlagfű fertőzöttség mi-
att bírság kiszabására, ez esetben az ismételten kisza-
bott bírság mértéke már az irányadó bírságtétel másfél-
szerese.

Kérünk mindenkit a parlagfű elleni védekezésre!

Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal

A SZÁZÉVES CEGLÉDBERCELI FÜZI ELEK VEGYESKAR 
VÁRJA ÚJ ÉS RÉGI DALOSTÁRSAIT
Egyedülálló és szinte hihetetlen, hogy a 20. század nagy 
történelmi viharait töretlenül élte át a Füzi Elek Vegyes-
kar. Különösen jelentős ez a tény, ha figyelembe vesszük 
Ceglédbercel lélekszámát és a községet súlyosan érintő 
történelmi eseményeket az első világháború befejezésé-
től, 1919-től kezdve. Napjainkban azonban inkább roha-
nó életvitelünk, a gyakori időhiány jelenthet kihívást a 
dalárda töretlen működésének fenntartásában. Énekel-
nünk azonban minden körülmények között továbbra is 
szükséges. A kórus ezt is teszi. Rendszeres próbákat tart 
és színes, változatos repertoárral lép fel Ceglédbercel je-
les rendezvényein vagy akár más távolabbi helyszíneken. 

A dal, a zene fontosságáról, és a kórus hagyományá-
nak megőrzéséről, továbbviteléről Szilveszter Péterné 
Erzsike, a kórus legrégibb oszlopos tagja így nyilatkozik:

„Tudjuk, hogy az élőlények sorából a beszéd képessé-
ge emelte ki az embert, de arról keveset beszélünk, 
hogy van egy másik hatalmas kincsünk is, ami elkísér 
bennünket a létezés kezdetétől az elmúlásig. Ez a kincs 
pedig a dal, a zene. „Hisz édesanyánk dallal altat és 
énekszóval tesznek a sírba.” A zene az élet feszültségei-
nek egyetlen oldószere. Elűzhet minden bánatot, a leg-

kilátástalanabb helyzetben is tud megnyugvást adni. 
Dallal fejezünk ki szerelmet, jókedvet, örömet és min-
den olyan érzést, ami a lelkünkben talál otthont. Gon-
dolkodjunk el ezen, és ragadjunk meg minden alkal-
mat, hogy a zene életünk mindennapjaink része legyen! 
E néhány gondolattal szeretném sokakban felébreszte-
ni a vágyat arra, hogy egyénileg vagy csoportosan, de 
hódoljunk a dal élvezetének. A Füzi Elek Vegyeskar is 
nagy szeretettel várja a volt és leendő dalosokat, hogy a 
dalárda megalakulásának 100. évfordulóját minél több 
résztvevővel méltóképpen megünnepelhesse.”

A centenáriumi ünnepségre. várhatóan 2019. szep-
tember 14-n szombaton kerül sor a Kultúrház és 
Könyvtár nagytermében. A Füzi Elek Vegyeskar min-
den érdeklődőt nagy örömmel hív és vár erre az ünnepi 
rendezvényre, melyen számos vendégkórus is fellép 
majd községünk százéves dalárdájának társaságában. 

De ugyanúgy nagy örömmel várja a kórus az énekel-
ni vágyó társakat, hogy Kövesdiné Szilveszter Alice ve-
zetésével együtt hódoljunk a dal élvezetének. A próbák 
szerdán és pénteken 18 órától 20 óráig zajlanak a Kul-
túrház Kórusszobájában. 
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FELMERÜLT MÁR A KÉRDÉS, HOGYAN TUDNA TENNI 
KÖRNYEZETE MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN? 
GYŰJTSE SZELEKTÍVEN CSOMAGOLÁSI HULLADÉKÁT! 

Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. a környezettudatosság jegyében, a közszolgáltatás keretein belül, 
Ügyfeleink kényelmi szempontjait szem előtt tartva, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést is végez.

Ez azt jelenti, hogy 2 hetente összegyűjtjük az ingatlanok elé, sárga színű DTKH-s emblémás zsákokban 
kihelyezett szelektív csomagolási hulladékot (papír, fém, műanyag, tetrapack).

A szükséges SÁRGA színű DTkH emblémás zsákokat térítésmentesen biztosítjuk, melyek bármelyik 
Ügyfélszolgálatunkon beszerezhetőek, illetve, ha az első alkalommal bármilyen áttetsző (nem fekete) zsák-
ban kerül kihelyezésre a szelektált hulladék, úgy a következő gyűjtési alkalomra cserezsákként biztosítjuk 
Önnek!

Eddig egyszerűen hangzik, és ez a gyakorlatban is ilyen egyszerű! Járjuk körbe a szelektív gyűjtést, hogyan 
végezzük jól!

Mi kerülhet a SÁRGA zsákba?
  papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papír-

dobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet.
  műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvizes), 

 kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylon-
zacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok,

  fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, energia-
italos), tartós tej és üdítők dobozai (TetraPack), konzervdoboz

Higgye el, jól megférnek egymás mellett!
Ne botránkozzon meg azon, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokat összeöntjük! Az összegyűjtött csoma-
golási hulladékokat válogatóműveinkbe szállítjuk, ahol megtörténik a frakciók utólagos külön válogatása.  
A frakciók együttes gyűjtésének egyrészt gazdaságossági okai vannak, illetve a korábban a gyűjtőszigeteken 
alkalmazott frakciónkénti különgyűjtés csekély mértékben valósult meg, ezért minden esetben így is szük-
séges volt az utólagos válogatás!

Kiöblítve?! IGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és olajos palackokat elvileg el kellene mosogatni, mielőtt a zsákba kerül-
nek. Sokakban megfogalmazódik, hogy a mosogatással azonban vizet pocsékolunk, és ezzel többet ártunk 
a környezetünknek. Vagy mégsem? Nem azt várjuk el, hogy patyolat tiszta legyen, csupán azt, hogy makacs 
szennyeződések ne legyenek benne/rajta. Elég, ha például a mosogatás végén a mosogatóvízben átöblítjük, 
vagy szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a szennyeződéseket!

Különösen fontos mozzanata ez a gyűjtésnek, mivel ugyanabba a zsákba kell rakni az összes szelektí-
ven gyűjtött hulladékot (vagyis a műanyag, a papír és a fém együtt) és ha más anyagokkal szennyeződnek, 
sajnos nem hasznosíthatóak újra! 

Az sem elhanyagolható szempont, hogy otthon sem büdösödnek a zsákban az elszállítás időpontjáig.
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Kissé elcsépelt szlogen, de tapossa laposra!
A gyűjtés másik ugyancsak nem elhanyagolható momentu-
ma, hogy lehetőség szerint a zsákba a lehető legkisebb tér-
fogattal helyezze el a műanyag palackokat, flakonokat, do-
bozokat! Lapítsa ki az italos kartonokat, a palackokat is.  
A műanyag kupakokat nem szükséges visszacsavarni! Mind-
ezek elősegítik, hogy több csomagolóanyag férjen a zsákok-
ba, ezáltal a gyűjtőjárművekbe is!

Most beszéljük arról is, mit ne tegyünk!
NE tegyünk a SÁRGA zsákba üveget, használt papír zseb-
kendőt, szalvétákat, felvágottak csomagolását, hungarocellt, 
CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak 
ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), ezek a kommunális 
edénybe kell, hogy kerüljenek!

A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) elhelyezésére 
keresse a településen kihelyezett üveggyűjtő konténereket! 
Köszönjük!

Amennyiben mégis előfordult, hogy szennyezett vagy sze-
lektíven nem gyűjthető hulladékot helyezett a szelektíves 
zsákba, az utólagosan a válogatás során a hasznosítható 
anyagoktól elkülönítve, a háztartási hulladékokkal együtt került ártalmatlanításra! 

Segítse munkánkat, csak az újrahasznosításra alkalmas hulladékokat gyűjtse szelektíven!

Ne aggódjon, hamarosan rutinná válik!
Ha elsőre nem is sikerült megjegyeznie a gyűjthető hulladékfajtákat, akkor sincs probléma! SÁRGA zsá-
kunkra rányomtattuk, milyen hulladékok kerülhetnek bele.

Itt a lehetőség, valóban otthon kezdődik a környezet megóvása! Gyűjtsünk együtt!

A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a www.dtkh.hu oldalon tájékozódhat. További kérdések esetén 
Ügyfélszolgálataink elérhetőségein állunk szíves rendelkezésére!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunytaink:

Bajor Mátyás 52 év, Cegléd, 
Páncélos Antalné 92 év, Aranyhegy u. 25. 
Herbszt Andrásné 83 év, Pesti út 7. 
Kövesdi Józsefné 85 év, Ifjúság u. 30. 
Falusi Jánosné 86 év, Cegléd, 
Lőrincz István 86 év, Homokrész, 
Csernai Sándor 73 év, Bartók Béla u. 11. 
Szigeti Józsefné 91 év, Rákóczi u.2.
Fajka János 41 év, Kinizsi u. 7. 
Dormány Istvánné 90 év, Ady E. u.25. 
Kohlmayer János 83 év, Táncsics M. u. 2.
Szigetvári Antalné 69 év, Pesti út 161. 

Krenács Irén szépkorú köszöntése
2019. április 23-án köszöntöttük 
Krenács Irént 90. születésnapja al-
kalmából!

Az emléklapot és az önkormány-
zat ajándékát Pető Zsolt jegy ző és 
Török József polgármester úr adta 
át az ünnepeltnek.

Ezúton kívánunk további jó egészséget!

Házasságkötések: 

2019.04.27. 
Szombati Alexandra és Bukovinszki László
2019. 05. 04.
Steiner Alexandra és Molnár Zoltán
Revák Erika és Kalocsai Ottó
2019. 05. 10.
Simon Bernadett és Földi Bálint
2019. 05. 11.
Szabó Bernadett és Hegyi Lajos
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V É R A D Á S
Június 19-én, szerdán ismét véradás lesz  
a Művelődési Házban 14 órától 16 óráig. 

Kérjük Önöket, hogy jöjjenek minél többen! Hiszen mint Önök is tudják,  
a vér semmivel sem pótolható és sokan vannak, akiknek óriási szükségük van rá!  

Nagy örömünkre szolgál, hogy az utóbbi években növekszik a véradók száma,  
s ami még ennél is fontosabb, fiatalodik a donorok csapata!

Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket!
Gimesiné véradószervező

NŐI EGÉSZSÉG - A HPV SZŰRÉS TANULSÁGAI
Mindannyiunk legfőbb értéke az egészség.
Így anyák napja apropóján fontosnak tartom kihangsú-
lyozni, hogy leendő anyák, gyakorló anyukák, nagy-
mamák számára kifejezetten kötelező a saját egészsé-
günk megőrzése, védelme, hisz felelősséggel tartozunk 
családtagjaink számára. Ha szeretjük őket, és ők is sze-
retnek bennünket, akkor erőfeszítéseket kell tennünk 
azért, hogy minél tovább élvezhessük egymás jelen-
létét, támogatását. Ennek egyik lépése a szűrővizsgá-
latokon való részvétel.

Mégis hajlamosak vagyunk csak akkor orvoshoz for-
dulni, ha már baj van.

Pedig a női egészség számára különlegesen veszélye-
sek azok a kórokozók, amelyek esetleg nem is okoznak 
tüneteket. Sajnos ezek között szerepelnek olyanok, 
amelyek később rákos megbetegedéshez vezethetnek, 
és olyanok is, amelyek a fogamzást akadályozzák meg.

Ebben a cikkben kifejezetten egy kórokozóra foku-
szálnék, ez a HPV vírus.

HPV, a humán papillómavírus rövidítése, mely az 
egyik leggyakrabban előforduló szexuális úton ter-
jedő betegség.

A HPV tehető felelőssé a méhnyakrák kialakulásáért.
A HPV-nek közel 100 típusát ismerjük, melyből 50 

típus terjed nemi úton. A HPV-típusait rákkeltő képes-
ségük szerint két csoportra osztjuk: ez alapján beszél-
hetünk magas- és alacsony kockázatú csoportról. 

A hölgyek 80%-a találkozik vírussal, de jó esetben az 
immunrendszer reagál, és legyőzi a fertőzést.

Tartós fertőzöttség során - legyen szó bármelyik tí-
pusról is – a HPV kóros sejtelváltozást okozhat. Ez az 
elváltozás érintheti a méhnyakat, hüvelyt, külső nemi 
szerveket (ebben az esetben látványos szemölcsök kelet-
keznek), illetve a száj nyálkahártyáját.  Fontos tudni, 
hogy a HPV-fertőzés nem egyenlő a rákkal, annak ki-
alakulásához több éves fertőzöttségre van szükség.

A fertőzésnek korai stádiumban nincs tünete.

Rizikótényezők:
1. Hormonális fogamzásgátlás
2. Dohányzás
3. Gyakori szexuális partner váltás

A méhnyakszűrés nem minden esetben mutatja ki a 
fertőzés jelenlétét. A vírus kimutatására speciális vizs-
gálatra van szükség. 

Az Országos Közegészségügyi Intézet az EFOP-1.8.1-
VEKOP-15-2016-00001 számú, Komplex népegész ség-
ügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt keretében 
országos felmérést indított a Human Papillomavírus 
előfordulási gyakoriságának feltérképezése céljából. Az 
Egészségügyi Tudományos Tanács által engedélyezett 
kutatás keretében HPV szűrésre került sor. 

A vizsgálatba 25 és 65 év közötti hölgyek kerültek 
bevonásra.

A projekt 2018 novemberétől 2019 áprilisáig tartott.
Ceglédbercelen 70 hölgy lett leszűrve.
Sajnos a minták 14%-ban pozitív eredményt mutat-

tak. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyakori a vírus jelenléte.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy aki ki-

maradt a vizsgálatból, annak is van lehetősége a szűrés 
elvégzésére. A Synlab laboratórium jóvoltából otthon 
elvégezhető teszt áll rendelkezésre, amely on-line ren-
delhető: http://hpvteszt.hu/ oldalon. A teszt elvégzése 
egyszerű. De nagyon szívesen állok rendelkezésére 
 annak, aki segítséggel szeretne élni. Időpontot tudunk 
egyeztetni a 06 20 553 8572-es számon. 

További részletek megtalálhatók a fent említett 
 honlapon.

Simonné Csontos Margit védőnő  
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MIÉRT FONTOSAK  
A SZŰRŐVIZSGÁLATOK?
1. rész
Mammográfia: A nőgyógyászati vizsgálatok során az orvosok tapintásos 
vizsgálattal ellenőrzik az emlők állapotát, 2 évente ennek ellenére szükséges 
ellátogatni egy mammográfiai szűrésre is. Az eljárás során röntgenfelvételt 
készítenek a mell szövetről, amellyel felfedezhetők akár a legkisebb elváltozá-
sok is. Ez a vizsgálat 45 éves kor felett panaszmentesség esetén 2 évente aján-
lott. Betegeink névre szóló levelet kapnak postaládájukba, ennek ellenére 
sokan nem élnek a lehetőséggel. 

Nőgyógyászati szűrés: A méhnyakrák a második leggyakrabban előfor-
duló rosszindulatú betegség nőkben világszerte, ezért az évi egy szeri nő-
gyógyászati szűrővizsgálat (méhnyakrákszűrés, hüvelyi ultrahang) min-
den nőnek ajánlott a  szexuális élet megkezdésekor, de a húszas évek elejétől 
legkésőbb mindenképpen.

Urológiai vizsgálat: férfiaknak családalapítás előtt egyszer legalább, 40 éves 
kor felett 2 évente, ötven év felett pedig évente ajánlott. A hererák és a prosz-
tatadaganat kiszűrését célzó vizsgálat gyakran indokolatlan félelmet kelt a 
férfiakban, igaz némi kellemetlenséggel járhat, de megbízható eredményt ad.

Mindezek mellett javasolt bőrrák szűrésen is részt venni, hiszen a gya-
nús képletek már a daganat kialakulása előtt eltávolíthatók. A háziorvos-
nál kérhető rendszeres vér-és vizeletvizsgálattal cukorbetegséget előz-
hetünk meg, máj-vesefunkcióról és vérzsírértékeinkről kaphatunk in-
formációt.

Igen sajnálatos jelenéség, hogy épp a mammográfián való megjelenés na-
gyon alacsony, amikor az emlődaganat az egyik leggyakoribb női daga-
nattípus. Mindenkiben megvan az a bizonyos félelem a vizsgálat pozitív 
eredményétől, de merjünk szembe nézni a kisebb problémával, és nem 
szőnyeg alá söpörni!

Dr. Kőházi Anikó

RENDELÉSI IDŐK

GYERMEKORVOS  
Vasút utca 2 (jobb szárny)  

+36 53 785-995
Dr Nagy Gábor 

Hétfő: 12:00-16:00
Kedd:  7:30-10:30
Szerda: 11:00-14:00
Csütörtök: 7:30-10:30
Péntek: 12:00-16:00

TANÁCSADÁS  
ceglédberceli betegeknek: 
kedd  11:30-13:00-ig 

Védőnői tanácsadóban  
(Vasút utca 2 hátul)

TANÁCSADÁS  
nem ceglédberceli betegeknek: 

csütörtök  11:30-13:00-ig 
Új rendelőben  

(Vasút utca 2 jobb szárny)

Háziorvos I. körzet  
(Vasút utca 2) 06-53-378-021

Dr. Antal András
Hétfő: 12:30-16:30
Kedd:  8:00-12:00
Szerda: 12:30-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 12:00-16:00

Háziorvos II. körzet  
(Pesti út 174/a)
Dr Kőházi Anikó

Hétfő: 7:30-11:30
Kedd:  13:00-17:00
Szerda: 7:30-11:30
Csütörtök: 13:00-17:00
Péntek: 7:30-11:00

Fogászat (Vasút utca 2)
Hétfő: 8:00-14:00
Kedd:  14:00-20:00
Szerda: 8:00-14:00 
 Iskolafogászat
Csütörtök: 14:00-20:00
Péntek: 14:00-20:00

Fogászati bejelentkezés:  
+36 53 379-577 számon  

de. rendelés esetén: 8:00-12:00-ig,  
du. rendelés esetén: 14:00-18:00-ig.

Ceglédberceli HÍRADÓ
Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó:
Apáti Bt.,  

Cegléd, Kazinczy u. 44.

Főszerkesztő: 
Pető Zsolt, jegyző

Nyomdai munka:
Apáti Nyomda  

2700 Cegléd, Csatorna u. 8.

Tel.: 06 53/313-565,  
06 30/9632 560 
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RÖVID HÍREINK

Ceglédberceli lovas díj
A tavalyi évhez hasonlóan idén is 
galopp versenyt rendeztek május 
5-én a Budapesti Kincsem Park-
ban Ceglédbercel Község Díjá-
ért. A zord időjárási körülmé-
nyek között lezajlott futamon 
Székely Károly ceglédberceli tré-

ner által felkészített Rádió Ga Ga nevű ló futott be az 
első helyen. A nagyszerű verseny végén Török József 
polgármester adta át a díszes trófeákat a ló tulajdonosá-
nak, zsokéjának és felkészítőjének. A rendezvény kü-
lönleges színfoltja volt a Povlács Márta vezetésével 
Ceglédbercelről érkezett gyermeksereg, akik hangos 
biztatással szurkoltak Rádió Ga Ga-nak. Az eseményről 
a Sport2 televízió adott tudósítást.

Népismereti oktatás magas fokon
Szeidl Veronika a Napsugár 
Óvoda óvónőjének „Népisme-
ret, ahogy mi szeretjük” című 
alternatív tananyaga II. helye-
zést ért el a XXXIV. Tudomá-
nyos Diákköri Konferencia Ta-
nításmódszertan szekciójában. 
Veronika által kidolgozott mód-
szer segítségével az általános is-
kolások tanítási órákon, helyis-

mereti vetélkedőkön játékos formában ismerkedhetnek 
a népi hagyományokkal, - szokásokkal. Gratulálunk a 
szakmai sikerhez.

Borász siker
A Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend május 6-i 
rendezvényén választotta ki az cserszegi fűszeres fehér 
bort, mely egy évig viselheti a zászlósbor címet. A ceg-
lédi Kaszinóban összegyűlt borászok hét cserszegi 
 fűszeres bor közül a ceg lédberceli Megyeri Fivérek bo-
rászat kiváló nedűjét  választották a legjobbnak. Gratu-
lálunk Megyeri Józsefnek.

A rendezvényről készült összeállítást itt tekinthetik meg:
https://www.youtube.com/watch?v=qbKBvo8eJzA

Bringatúra pótlás
A Napsugár Közösségépítő Egyesület 2019. június 30-
ára hirdette meg az áprilisban elmaradt IV. Ceglédber-
celi Hajtás kerékpáros teljesítménytúrát.
Regisztráció újra szükséges: 
https://forms.gle/4HsHc92Lt3C39bLY8

•  Fontos változás! Mindenki saját tempójában teljesít-
heti a távot, nem lesz nagy csapatban tekerés. A frissí-
tő/bélyegzőpontok ugyanúgy várják majd a biciklise-
ket.

•  Útvonal:  
https://www.endomondo.com/routes/1139993428

•  Útvonal google maps:  
https://goo.gl/maps/oj9iNXLK8QN2

•  A rendezvény továbbra is ingyenes
Program:

8:00-9:00 helyszíni regisztráció
9:00- biciklizés
11:00- vendégvárás (zsíroskenyér, stb)

Horgászverseny eredmények

Az IKRA Bt. mára hagyománnyá vált május 1-i hor-
gászversenye kora reggel, borongós időben indult, de 
az időjárás nem vette kedvét annak a 47 nevezőnek, 
akik megmérették magukat .

A halak is kaptak másfél nap pihenőt, hogy felké-
szüljenek a versenyre és a hétfőn frissen telepített tár-
saik is elhelyezkedjenek a tavakban, mert a haltelepí-
tés után a verseny kezdetéig horgászati tilalom volt az 
összes  tavon.

A verseny a Ceglédberceli Tőzegestavak I-es és a  
II-es taván zajlott 8-12-óráig. Nyolc perc elteltével 
akadt horogra az első hal és a szerencsésebb horgászok 
akár 4-5 pontyot is fogtak ám ez a dobogóhoz csak egy 
esetben volt elegendő.

A díjakat idén is Török József, Ceglédbercel község 
polgármestere adta át a nyerteseknek.
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A HELYEZÉSEK:
•  I.helyezett Illés Zoltán aki 11 db pontyot fogott 

19070 ponttal.
•  II. helyezett Fehér Mihály lett 8 db hallal  

14085 ponttal.
•  III helyezett Détári Roland lett 5 db ponttyal  

8390 ponttal.
KÜLÖNDÍJAK:
•  A legjobb női horgász idén Majdányi Adrienn lett.
•  A legjobb ifjusági/gyermek horgász díjat idén is 

 Hegedűs Marcel szerezte meg. 
•  A legnagyobb halat Fehér Mihály fogta.
•  A legidősebb legeredményesebb horgász és egyben  

a IV helyezett díjat Ecser József érdemelte ki, aki 
 csupán 50 ponttal maradt el a III helyezett horgásztól.

Az eredményhirdetés után a versenyzőket és családtag-
jaikat, barátaikat megvendégeltük egy finom halászléra. 
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, mert a reggeli bo-
rongós idő után verőfényes napsütésben lehetett hor-
gászni, nem áztunk el a verseny alatt.

A következő horgászversenyt június 10-én rendezzük. 
Köszönjük mindenkinek a részvételt, reméljük, hogy 

mindenki jól érezte magát, a díjazottaknak pedig gratu-
lálunk! 

IKRA Bt. 

II.Oyama Kupa Nyílt Ashihara Karate Verseny
A Ceglédi Ashihara Karate 
Sportegyesület sportolói hét-
végén Győrladamérban meg-
rendezett II.Oyama Kupa Nyílt 
Ashihara Karate Versenyen 
eredményesen szerepeltek. Az 

első versenyes kezdő harcosok, és a rutinosabb, tapasztalt 
versenyzőink is maximálisan betartva az edzői irányítást, 
taktikai fegyelmet, a következő eredményt érték el:

KÜZDELEMBEN:
Bujdosó Roland: II. helyezett
Görög Milán: II. helyezett
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NYÍLT NAP A FLOWERS-BEN
Család, stresszkezelés, életvezetési tanácsok és 
színek. Mindez egy helyen, egy napon.

A FLOWers Életmód Műhely 2019. május 18-án 
10 órától nyílt napot rendez az Ady Endre utca 3. 
szám alatt.

A Várandós klub keretein belül a kismama jógával 
ismerkedhetünk meg. Ez a mozgásforma képes 
megfelelő formába hozni a szülés előtt álló nőket, 
megtanítja a helyes légzést és a szintén hasznos re-
laxációs technikákat is. 

A relaxáció egyik fontos szerepe a stresszoldás, 
ennek egyik speciális formája az Access Bars.  
A módszer szerint 32 olyan energiapont van a fe-
jünkön és minden életterületnek (pénz, szexualitás, 
kreati vitás stb.) van egy pontja. Ezek érintése fel-
oldhatja azokat a blokkokat, amiket a belénk nevelt 
vagy hiedelmen alapuló rossz beidegződések 
okozhatnak.

A család- és rendszerállítás során pedig olyan él-
ményekkel és felfedezésekkel gazdagodhat az em-
ber, ami akár az egész, eddigi életéhez való hozzá-
állását megváltoztathatja. A nap során lehetőség 
nyílik, hogy többet megtudjunk erről az önismereti 
formáról.

Amikor a színekről van szó, sokan úgy gondolják 
ez csak a művészi alkotások terén fontos téma vagy 
esetleg egy alkalmi ruha kiválasztásánál. Hiszen 
minden nőnek kell hogy legyen egy kis fekete ruhája. 
De mi van, ha ez mégsem fekete? Vajon mindenki-
nek hófehér blúzt viselnie egy ünnepi alkalmon?  
A válaszokat megkaphatják, ha részt vesznek a szín-
tanácsadás bemutatón.

A nap folyamán life coach-ok azaz életvezetési ta-
nácsadók állnak rendelkezésünkre, hogy segítsenek 
megoldani a magánéletünkben adódó nehézsé-
geket. Garantáltan lesz min gondolkodnia mindenki-
nek, aki részt vesz.

A sok hasznos tudás, ismeret mellé jól fognak esni 
a finom falatok, amiket berceli kézműves termékek-
ből állítanak össze a nap szervezői.

A rendezvény helyszínét csodás festmények 
 színesítik kívül-belül, így a szemünk sem marad éhesen.

Az induló könyvklub illetve a gyereksarok pedig 
már csak extra ráadás ezen az izgalmasnak ígérkező 
nyílt napon.

A részletes program lentebb olvasható.
Mindenkit szeretettel és nyitottsággal várnak  

a FLOWers megálmodói!
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HA NYÁR, AKKOR TÁBOR!
Az időjárás kicsit 
tréfás kedvében 
van, de akár hisz-
szük, akár nem, 
nyakunkon a nyár!

Akár feltöltő-
désre vágyunk , 
ahol lelassítha-
tunk, akár a gyere-

keknek keresünk kreatív, minőségi tábor élményt, 
mindkettőre tudok ajánlani alternatívát.

A FLOWers Életmód Műhely két időpontban ( 2019. 
július 6-7. és 12. valamint július 8–12.) is szervez kéz-
műves tábort felnőtteknek „A ráérő idő élvezete - raku-
kerámia kurzus” névvel. 

A rakukerámiák készítése mindig izgalmas és megjó-
solhatatlan, minden egyes darab egyedi és megismétel-
hetetlen. Letisztultság és természetesség jellemzi őket. A 
rakukerámiák mindig kézzel készülnek, egyfajta medita-
tív állapotban. Úgy tartják, hogy egy raku tárgyat szem-
lélve, megláthatjuk saját lelkünket és létünk értelmét.

A tanfolyam vezetője Bollin Katalin keramikus mű-
vész. A foglalkozás összesen 18 órás (3 illetve 5 napra 
elosztva) és 30000 ft-ba kerül, amely tartalmazza a 
szükséges alapanyagokat is.

A gyerekeket 2019. július 8-12. között várjuk „Bará-
tunk az agyag és a bicikli” táborunkba, ahol délelőttön-
ként Bollin Katalin vezetésével az agyaggal ismerkedhet-
nek. Délutánonként pedig kerékpáros kirándulások és 
vetélkedők várják majd a gyerekeket. Az itt elkészült 
művekből július 13-án kiállítást rendezünk a KertiParti-
Túra rendezvény helyszínén.

A tábor minden nap 8.30-16.00 között tart, ára  
28000 ft/fő, amely tartalmazza a napi egyszeri meleg 
étkezést és az anyagköltséget is.

Mindkét táborban a maximális létszám 12 fő.
Gyertek, jöjjenek, kerüljünk közelebb a természet-

hez és önmagunkhoz!

Jelentkezés és további információ:
Telefonon: 
Megyeri Katalin 20/2105221
Scheffer Krisztina 30/9130771

Emailben: flowersmuhely@gmail.com

A legnépszerűbb közösségi oldalon is megtalálnak 
bennünket FLOWers Életmód Műhely néven.
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ÓVODAI HÍREK
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Napsugár óvoda dolgozói és gyermekei nevében ez-
úton szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni HÖ-
RÖMPŐ GYULA festő Úrnak, aki munkájával segített 
abban, hogy szebbé varázsoljuk a „Sváb sarkunkat”.

Örömmel fogadtuk a társadalmi munkát, mellyel 
hozzájárult az óvodában folyó német nemzetiségi ha-
gyományok ápolásához, a nemzetiségi tárgyi emlékek 
gazdagításához.

Köszönjük szépen!
Tisztelettel:

Horsik Zsuzsanna
intézményvezető
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Csepp csoport köszönetét fejezi ki Proszler Jánosnénak (Steiner 
Katalin), illetve Osgyáni Steiner Hajnalkának az általuk adomá-
nyozott berceli sváb népviseletbe öltöztetett gyönyörű szép kis-
lány babáért. 

Az óvodában nemzetiségi nevelés is folyik, melynek elsődleges 
célja a hagyományápolás. Többek között ezért is tartjuk nagy 
kincsnek azokat a felajánlásokat, melyekkel közelebb tudjuk hozni 
gyermekeink számára a régmúlt időket. Ezeket a berceli sváb nép-
viseletbe öltöztetett babákat az erre a célra készített vitrinben tart-
va féltve őrizzük, hogy még nagyon sok kisgyermek láthassa és 
csodálhassa a régi népviseletet.

Magyarné Végvári Judit
nemzetiségi óvodapedagógus

EÖTVÖS HÍREK
ILYEN VOLT AZ ÁPRILIS…

3-án Alapműveleti Matematika 
Versenyen vettek részt az iskola 3-8. 
évfolyamos tanulói (12 fő), Abony-
ban. Köszönjük a szállítást Szeidl 
Józsefnek, Falusi Tamarának és Sza-
badvári Ilonának. A legsikeresebb 
versenyzőnk Deák Ervin 4.a osztá-
lyos tanuló volt Felkészítője Kőmí-
vesné Szalisznyó Angéla.

8-án az esti órákban általános fogadóórát tartott a 
tantestület.

11-én és 12-én volt országszerte a beiratkozás. Az Eöt-
vös iskolába 31 leendő elsős iratkozott be. Iskolaottho-
nos oktatási formát választott 16 szülő, 15-en a normál 
tagozatot kérték. 21-en választották a német nemzeti-
ségi nyelvoktatást.

12-én diákolimpián versenyzett 10 tanuló, frizbi 
sportágban. Felkészítőjük Szabadvári Ilona.

12-én a hetedik évfolyam pályaválasztási programja zaj-
lott. A két osztályfőnök, Petróné Bori Zsuzsanna és Sze-
leczkiné Simon Ildikó kíséretével részesei voltak a „szak-
mák éjszakájának”. Cegléden végiglátogatták a középis-
kolákat, ahol bemutatókat láthattak, kipróbálhatták a 
szakmák néhány elemét, ízelítőt kaptak a lehetséges vá-
lasztékból. Üzemlátogatáson is voltak, ahol egy valódi 
munkahellyel szembesülhettek. Köszönjük a Ceglédi 
Szakképzési Centrumnak a szervezést és a szállítást!

12-én és 13-án a média csoport utánpótlásának kép-
zése volt Cegléden, Tóth Ferenc vezetésével.

13-án szombaton került sor a Siklódi Alapítvány Édes 
Anyanyelvünkért 2019. évi versenyére, amelyre a  
8. osztályosok nevezhettek. 

 A 13 résztvevőt a kuratóriumi tagok (Megyeri Ist-
vánné, Tábori Mihályné, Nagy Gáborné), valamint 
 Török József és elnökként dr. Koltói Ádám zsűrizték. 
Az alapítók képviseletében jelen volt Dr. Siklódi Mária 
és dr. Fekete Sándor György. A jó színvonalú verseny 
helye zettjei lettek:

I. helyezettek: Kovács Kinga 8.b és Meleg Bence 8.a
II. helyezett: Hortobágyi Dávid 8.b
III. helyezett: Fási Imre 8.a
IV. helyezett: Koncz Nikolett 8.a

Különdíjban részesültek:
•  a legjobb helyesírók: Meleg Bence, Kovács Kinga és 

Hortobágyi Dávid
•  a legjobb versmondó: Koncz Nikolett

15-én új típusú, ISDN nyelvvizsga szóbeli részén mé-
rették meg magukat a 8.a-ból 11-en, ebből hatan sike-
resen vették az akadályt. Felkészítőjük Novák Károly.

16-án Borbás Gyula, az iskola rendőre érkezett a 6-7. 
osztályosokhoz, akiknek az internet etikus használat-
ról tartott előadást a 6-7. évfolyamnak. Köszönet érte! 

17-én 8 tanuló futott Dánszentmiklóson a körzeti Ki-
rály Pál Futóversenyen. 5-es korcsoportban Orsányi 
Ivett 1500 méteren az 1. helyezést, 8-osoknál Horto-
bágyi Dávid 2000 méteren a 3. helyezést hozta el. Fel-
készítő Szabadvári Ilona. Köszönet Csávásné Orosz 
Andreának a szállításért!
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TRACHTTAG 2019

2019. április 26-án került sor immár 
ötödik alkalommal a TrachtTag-ra, 
melyhez mi most először csatla-
koztunk. De mi is az a TrachtTag? Ez 

a népviselet napja: ezen a napon ki-
választjuk a nemzetiségi viseletünk 
egy ruhadarabját, vagy kiegészítőjét, 
és a hétköznapi ruhával összekom-

binálva egész nap, vagy egy napszak-
ban hordjuk.

Ezzel hozzuk közelebb elődeink 
életét a sajátunkhoz, emlékezünk 
rájuk és mindarra, amit a szívünk-
ben őrzünk róluk.

Az iskolában pénteken délelőtt 
néhány nemzetiségi ruhadarabot 
(mellényt, inget, kalapot) vagy kie-
gészítőt (gyöngysort, nyakba való 
kendőt, piros kendőt) viseltünk. 
Nagyon jól mutattunk, sokan meg 
is kérdezték miért van rajtunk az 
adott ruha, vagy kiegészítő. Nekik 
szívesen meséltünk erről a napról, 
és annak fontosságáról. A jól sike-
rült eseményről fényképet is készí-
tettünk, és természetesen jövőre is 
beöltözünk majd!

RENDHAGYÓ HONISMERETI ÓRA

5. osztályban az angol nyelvet ta-
nuló gyerekek heti 1 órában honis-
meretet tanulnak, ahol szó van a 
nomád életmódról is. Ezen óra ke-
retein belül mentünk el Tamás 
 Attila és Gabriella házához, hogy 

közelebbről is meg ismerkedjünk 
ezzel az életmóddal. Attilán és Ga-
bin kívül találkoztunk Nagy Lász-
lóval (Bagollyal), aki a magyarok 
jurtáiról, harci eszközeiről, tárgya-
iról beszélt.  Nagyon élvezetes és 

különleges volt Attila és László rö-
vid harci bemutatója. Köszönjük 
mindhármuknak, hogy fogadtak 
minket és izgalmasabbá tették a 
hon ismereti órát!

18-án kapták meg a hetedikes lányok az ingyenes HPV 
védőoltást.

A tavaszi szünet után, 24-én rövidített órák voltak, 
mert délután a Szabó Pál Sportnap atlétikai verse-
nyére és tömegsport rendezvényére került sor. A Sza-
bó Pál Szabadidő Parkban rövid- és hosszútávú futás, 
kislabda hajítás és súlylökés zajlott. A CSZPDSE az 
önkormányzati civil pályázat segítségével érmeket, 
okleveleket adományozott a győzteseknek. A többiek 
az iskolákban vagy a parkban mozgással töltötték az 
időt: kispályás labdarúgás, méta, sorversenyek voltak. 
Mindenki kapott müzlit és zsíroskenyeret hagymával, 
köszönjük. A sportnap második felére 26-án, pén-
teken került sor, iskolai focibajnokságot és góllövő 
versenyt rendeztek.

25-e volt a határideje az Erzsébet napközis táborba je-
lentkezésnek. Az iskola pályázott 1 hét napközis tá-
borra, eredményről csak később tudunk beszámolni.

25-én öt tanuló vett részt körzeti négytusa bajnoksá-
gon Albertirsán. Felkészítőjük Senkei Csaba volt.

29-én kerékpár regisztráció volt a Pesti úti épületben: a 
Ceglédi Rendőr Főkapitányság képviselői vették nyilván-
tartásba az igénylők kerékpárját, lopásvédelem céljából.

A 30-ára tervezett papírgyűjtés eső-előrejelzés miatt 
elmaradt. Helyette május 14-én, kedden lehet a felesle-
ges papírt leadni a Kossuth utcában.

Április 29. és május 3. között erdei iskolában voltak  
a 6. évfolyamosok. Balatonakaliról bebarangolták a Ba-
laton-felvidéket. Kísérőik és a szervezők Schmidt 
 Ferencné és Konfárné Fazekas Teréz.

A 8.b osztályosok 3 napos bogácsi kiránduláson bú-
csúztak egymástól és az osztályfőnöktől, Vas Viktortól, 
május 3-5. között. Köszönet az önkormányzatnak  
a bogácsi szállásért!
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VÁRHATÓ ESEMÉNYEK A TANÉV VÉGÉIG…

Május eleje az anyák napi osztályprogramokról szól. 
A tanév utolsó másfél hónapjában bonyolódnak a tanul-
mányi kirándulások.

Hagyományosan május közepén indul az úszások-
tatás a 3-4-5-6. évfolyam tanulóinak. Ilyenkor a reggeli 
órákban busszal indulnak a gyerekek az albertirsai 
strandra, ahol saját testnevelő tanáraink, Szabadvári 
Ilona és Senkei Csaba dolgoznak a tanulókkal, hogy el-
sajátítsák az úszás alapjait. Idén május 17-től és június 
14-ig tart ez a program. 

Május 7-e és 16-e között a szolfézs vizsgák, 27-e és 
30-a között a zeneiskolai hangszeres vizsgák lesznek.  
A növendék hangversenyek időpontja: május 13-án 
17:30 Kápolnási Beáta, Orosz János, Márki Sándor és 
Kreszits Margit tanítványai, 22-én Sziklai Kinga fuvo-
lásai adnak számot tudásukról.

Május a megmérettetések hava is. 22-én országos 
nyelvi mérésen, 29-én országos kompetencia méré-
sen vesznek részt a 6. és 8. évfolyamos tanulók. 
Egyéb programjaink.
•  9-én a CKSE rendezésében az iskolai labdarúgó 

 bajnokság tavaszi fordulója lesz
•  14-én iskolai szintű papírgyűjtés a DÖK szervezé-

sében
•  19-én a búcsúi báránytáncon fellépnek nemzetiségi 

táncosaink és a zenekar
•  20-áig lehet beadni a tagozatváltási kérelmeket
•  31-én 3 rövidített órát tartunk, tanítás csak 9:45-ig 

lesz. Utána szükség szerint ügyeleti ellátást szerve-
zünk, pedagógus továbbképzés miatt.

Június 4-én reggel 8-kor tartjuk a temető parkolóban,  
a trianoni emlékműnél a Nemzeti Összetartozás 
 Napján nyílt megemlékezésünket, melyre mindenkit 
szeretettel várunk. Ünnepi beszédet mond Török  József 
polgármester úr.

11-én tanítás nélküli munkanap lesz, a Diákön-
kormányzat szervez a délelőttre programot. Délután 
ügyeletet biztosítunk.

Utolsó tanítási nap június 14-e, péntek. Ezen a na-
pon délután 17:00 órakor lesz a végzősök ballagása. 

A tanévzáró ünnepség várható időpontja június 
19-e szerda, 18:00 óra. 

Iskolavezetés

VERSENYEREDMÉNYEK

I.  Körzeti Német Vers- és Prózamondó Verseny,  
Ceglédi Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola

3-4. évfolyam vers  
kategória:
1. hely: Kőmíves Albert
9. hely: Kovács Hédi 

5-6. évfolyam, vers 
 kategória: 
4. hely Nyakó Iringó
6. hely: Kassai Helga
7. hely: Rapi Réka 

5-6. évfolyam próza: 
5. hely:  Kovács Lorina 

Hanna 
6. hely: Polónyi Lili 
8. hely: Bauman Pertra 

II. Megyei Német Nyelvi Verseny, Isaszeg

5. évfolyam
1. hely Polónyi Lili
7. hely:  Kovács Lorina 

Hanna
11. hely: Baranyai Balázs

6. évfolyam
5. hely: Halgas Nelli
6. hely: Nyakó Iringó
9. hely: Bujdosó Alexa

7. évfolyam
1. hely: Molnár Laura 
6. hely: Nagy Boglárka
8. hely: Breznyik Dániel

Aradi Jenő Megyei Rajzverseny, Páty

Színes csendélet kategóriában 
I. hely: Bartúcz Anna 8.a
Monokróm csendélet kategóriában 
I. hely: Híz Hanna 7.b
Monokróm csendélet kategóriában 
III. hely: Német Bence 8.a

Tusják János Emlékversenyen, amely megyei szintű 
birkozóverseny, Pék Norbert 2. helyezést ért el, tovább-
jutott az országos versenyre.

London Bridge angol tesztverseny országos döntőjén 
Polónyi Lili 14. helyezett lett.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük az Iskolai Szülői Szervezetnek a mág-
neses faliújságot és képkiállító készségeket.

Az iskola virágosításához is hozzájárult a szülői 
szervezet, valamint az iskola előtti virágcímerhez  
a községi önkormányzat, amit szintén köszönünk!

Köszönjük Török József polgármester úrnak és 
az önkormányzatnak a balesetveszély források 
gyors és hatékony elhárítását: a főépület udvaráról  
a kiszáradt fenyőfa eltávolítását és a beszakadt akna 
feltöltését.
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KATOLIKUS HÍREK!  

SZENT BONIFÁC

A 672/675 közötti évek-
ben Anglia egyik tarto-
mányában született és 
Win fried névre keresz-
telték. Életének első 
negyven évéről csak any-
nyit tudunk, hogy ben-
cés kolostorokban nevel-
kedett. Harminc éves le-
hetett, amikor pappá 
szentelték. A képzést, 
amelyben Winfried ré-
szesült, meghatározta a 
szerzetesség fegyelme és 
bölcsessége, a szilárd 
egyházi jogrend, a Róma 

iránti hűség és a Szentírás alapos ismerete. Utána ta-
nár lett Nurslingben. Negyven éves volt már, amikor 
716 kora tavaszán misszióba indult a szárazföldön 
élő germán törzsek, a frízek közé. Jóllehet a missziós 
munka „keménységét” bírta, kényszerből mégis ott 
kellett hagynia. Gazdag tapasztalatokkal tért vissza 
Nurslingbe, ahol 717-ben a kolostor apátjává válasz-
tották. Ezek után másodszor is elhagyta hazáját, és 
Rómába ment, hogy átvegye II. Gergely pápa az an-
golszászoknak adott teljes fölhatalmazását a ,,pogá-
nyok missziójához”. Ekkor vette föl a Bonifác nevet. 
Először Türingiába, majd a frank uralom alatt álló 
frízek földjére ment, ahol már győzött a keresztény-
ség. Missziós tevékenysége mellett szervező munkát 
is végzett. Megreformálta az erősen elvilágiasodott 
egyházközségeket, és megalapította első kolostorát. 
722-ben Rómában püspökké szentelték, és foly-
tathatta Hessen misszionálását: kidöntette Donar is-
tenség tölgyfáját, fájából felépítette a Szent Péter- 
templomot. Ezzel a tettével megingatta a régi iste-
nekben való hitet. III. Gergely pápa 732-ben megerő-
sítette az angolszász misszió tekintélyét. E célból 
Boni fácot érsekké nevezte ki, s felhatalmazást adott 
neki, hogy a Rajna jobb partján elterülő missziók szá-
mára püspököket szenteljen. Bonifác tíz éven keresz-
tül nem tudta teljesíteni ezt a pápai megbízatást, 
mert az ottani germán és frank papság püspökeikkel 
együtt egyre nyíltabb ellenállást tanúsított az ,,idege-
nekkel” szemben. Erre Bonifác a „hazaiakhoz” fordult 
és őket hívta segítségül. Ahogy növekedett a munka-
társak száma, úgy szaporodtak a kolostorok. Ezek 
után Bonifác 737-ben harmadszor is Rómába uta-
zott, a pápa megbízta, hogy Németország apostoli 

legátusa legyen és adjon kánoni rendet az Egyháznak 
Bajorországban, Alemanniában, Hessenben és 
Türingiában.  A következő bajor és türingiai püs-
pökségek alapítása az ő nevéhez fűződik:  Passau, 
 Salzburg, Freising, Regensburg, Eichstätt,  Würzburg, 
Buraburg és Erfurt. Bonifác a rá bízott egyháztarto-
mányban a zsinati rendet is be tudta vezetni. Az úgy-
nevezett ,,germán zsinat” (743), az estinnes-i (744)  
és a soissons-i (744) zsinatok az ősz hithirdető életé-
nek csúcspontját, a reformellenes erők feletti 
 győzelmét jelentették. 744-ben Fuldán alapította azt 
a kolostort, amely a missziós munka fontos támasza 
lett, amely hozzásegített ahhoz, hogy a keresztény-
ség és a műveltség átjárja az országot. Frízföld északi 
részében prédikált és sok embert megkeresztelt. 754. 
június 5-én, Pünkösd hétfőn, a megkeresztelteket 
Dokkumba hívta, hogy megbérmálja őket. Amikor  
a meghívottakkal egyidőben megjelent egy sereg 
 pogány, Bonifác megérezte a vértanúság közeledését. 
Miközben kísérőit a véres halál elviselésére buzdítot-
ta, őt egy karddal halálosan megsebesítették. Holt-
testét diadalmenetben kísérték Fuldába. Ott akart 
nyugodni kedvenc kolos tora szerzetesei között. Vér-
tanúsága után azonnal tisztelettel vették körül, és jú-
nius 5-én emlékeztek meg róla. Vértanúsága helyén 
hamarosan templom épült. A római kalendáriumba 
ünnepét 1874-ben vették föl. Bonifác neve magyarul 
azt jelenti: Jót tevő. E név értelmében minden lépés-
re azért vállalkozott, hogy ahol csak lehet, jót tegyen, 
hirdesse az evangéliumot. Angol hazájától távol, a 
germánok, a frankok és a frízek között végezte ezeket 
a „jótetteket.” Így tett egész öreg korában is addig, 
amíg vértanú nem lett. Halála előtt elmondhatta Pál 
apostollal: „A jó harcot megharcoltam, készen vár 
rám az igazság koszorúja” (2 Tim 4,7). Itt van egy 
fontos üzenete számunkra: harcolni kell a jóért és 
igazságért, lankadatlanul kiállni mellette, mert csak 
így érdemeljük meg az Úr koszorúját és az emberek 
be csülését. Aki látja a jót, és az ellenkezőjét teszi, az 
nemcsak rossz keresztény, de embernek is érték telen, 
és árulója lesz Jézus jó hírének. „Legyünk hű pászto-
rok, akik  éberen virrasztanak, hogy Isten szándékait 
hir dessék mindenkinek, uraknak és szolgáknak, gaz-
dagoknak és szegényeknek, minden rendű és korú 
ember nek, akár alkalmatlan, akár alkalmas” (Bonifác 
püspök  leveleiből).

Héregi
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REFORMÁTUS HÍREK!  

1 %
A Sion Alapítvány hosszú évek óta gyűjti a személyi jö-
vedelemadóból adható 1 %-ot. A felajánlott összegek 
segítették a templom, a kerítés építését, a padok meg-
vásárlását, a fűtés szerelését, legutóbb a festett kazettás 
mennyezet elkészültét. Tervezzük egy „vizesblokk” épí-
tését, ami egy mobil épület, benne egy kisebb terem-
mel, konyhával, mosdóval. Ennek létrejötte komfortos-
sá tehetné a nyári táborokat, lehetőséget adna gyüleke-
zeti alkalmak, szeretetvendégségek szervezésére.

Kérjük Önöket , ajánlják fel nekünk  
az adható 1 %-ot!

Adószámunk: 18673807-1-13 

Erre a célra a templomban adomány-perselyt helyez-
tünk el, ide is tisztelettel várjuk támogatásukat.

Köszönettel: 
a református gyülekezet tagjai, presbitériuma és

Uherkovichné Perge Tímea lelkipásztor

EGYESÜLETI HÍREK!

Kérjük, támogassák Egyesületünket adójuk  
1 %-ával, hogy fellépéseinkkel országszerte  

népszerűsíthessük a ceglédberceli hagyományokat.

Adószámunk: 18710807-1-13 

Ceglédberceli  
Német Nemzetiségi Kultúregyesület 

MAIFEST IN HARTIAN – HAGYOMÁNYŐRZŐ  
MÁJUSFAÁLLÍTÁS ÉS UTCABÁL

Április 27-ére meghívást kaptunk 
Újhartyánba Surman-Majeczki 
Martintól, hogy mutassuk be Bárány-
táncunkat. Találkoztunk a Kis- 
party Zenekar tagjaival, ebédel-
tünk, majd szakértő idegenvezetés-
sel megtekintettük az újhartyáni 
Falumúzeumot. Ezután mentünk 
öltözni, ugyanis 2 órakor indult a 
májfás felvonulás. Négy fiunkra is 
számítottak a májusfa cipelésénél 
és az állításnál. A lányok hagyomá-
nyosan fehér szoknyában és a csip-
kekendőben vonultak fel, míg a fiúk 
nemzetiszín szalagot tűztek kalap-
jukra. Az idő nem volt igazán máju-
si: nem esett, de elkelt a nagykendő. 
Zeneszóval vonultunk végig Új-
hartyán utcáin, míg elértünk a hely-
színre. Mire a 20 méteres fa a helyé-
re került, bizony melegük lett a fi-
úknak. A megnyitó után - első fellé-
pőként - már indultunk is bemutat-
ni műsorunkat. Mivel a fát földbe 
ásták, így nem körülötte táncolunk, 
hogy ne kelljen a por miatt a három 

hét múlva esedékes otthoni Bárány-
tánc előtt szoknyákat mosni, hanem 
az előtte lévő, térkövezett helyen.  
A tér közepére kitettük a hordót, 
ráültek a bárányfogó fiúk, bepakolt 
a zenekar és már kezdődött is a fel-
lépés. Hagyományosan ugróssal 
nyitottuk a műsort, majd még há-
rom tánccal szórakoztattuk a kö-
zönséget. Nagy tapssal jutalmaz-
ták előadásunkat! A fellépés után 
adtunk egy plüss bárányt Martin-

nak, aki nagyon örült az ajándék-
nak. Utánunk a leányváriak tán-
coltak, majd a jelen lévők a házi-
gazdáktól megtanultak egy újhar-
tyáni táncot. 

Köszönöm a szülők, nagyszülők 
segítségét, és Ceglédberceli Német 
Nemzetiségi Kisparty közreműkö-
dését és az Emberi Erőforrások 
 Minisztériumának, az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelőnek a tá-
mogatást (NEMZ-CISZ-19-0296).
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TISZTELT OLVASÓK!
Majdnem két éves előmunka, a kották áttekintése és a szövegek gondozása után  
jelent meg a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület kiadásában  

a Ceglédberceli füzetek 8. kötete, amely a Ceglédbercelen fellelt  
és énekelt dalokat mutatja be kottával és német szöveggel.  

Ára: 1.500 Ft. 
Megrendelhető az alábbi megrendelőlapon, amelyet a Művelődési Házban  

elhelyezett ládába dobhat be, a 06-30/625-8238-as telefonszámon,  
és az info@cegledbercelitanc.hu e-mail címen.

RENDELÉS

NÉV:

CÍM:

TELEFONSZÁM:

EMAIL:

8. kötet:

PÉLDÁNYSZÁM:

KEDVES  
MEGRENDELŐINK!
A Ceglédberceli Füzetek 

korábbi számainak 
utánnyomásához  

a rendelések összegyűjtése 
folyamatban van. Kérjük 
a Tisztelt Megrendelők 

türelmét a kötetek 
elkészítéséhez!

Köszönettel:
Ceglédberceli Német 

Nemzetiségi  
Ifjúsági Egyesület

ÍJÁSZ HÍREK
TURÁNI HAGYOMÁNYÉLTETŐ EGYESÜLET

Az idei évet egyesületünk saját rendezvénnyel kezdte. 
Április 13-án Családi napot tartottunk, székhelyünkön 

az „Attila Kert”-ben. A hosszú munka és készülődés 
eredményeképpen, idén már négy jurtával, földházzal, 
hagyományőrző sátrakkal vártuk a látogatókat. Délelőtti 
programunk az íjászverseny volt, melyen igen szép ered-
ményeket értek el a jelentkezők, férfi, női és gyerek 
számban is. Ezután a vívóbajnokság következett, páros 
polgári és pajzsos küzdelemben, majd csapatunk harci 
bemutatója teljes korhű páncélokkal, fegyverekkel.  
A küzdelemben vendég csapatok is részt vettek, a Flok-
ken csapata, Olas-tiszafia Hagyományőrző Egyesület, 
Vatya Népe Íjász és Lovas-sport Egyesület.  Ezt követően 
Regös Sziránszki József nagyszerű zenés előadását hall-

KONTÉNERSZÁLLÍTÁS

(53) 562-684
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hattuk. Késő délután szuper bemutatót tartott a Capoei-
ra Espirito Livre. A gyerekeknek egész nap biztosítottunk 
kézműves foglalkozást, íjászatot, dobó keresztet, népi 
 játékokat. Egész nap rendelkezésünkre állt a lovas hintó, 
Ócsai Jánossal.  Estefelé fantasztikus koncertet adott  
a MagyaRock és a Surprise együttes. 

Rendezvényünkre látogattak legfőbb támogatónk a 
 Magyar Turán Alapítvány tagjai. Megtiszteltetés szá munk-
ra, hogy egy igen nagy becsű vendéggel, Kurmangazy  
Zhandildin, a kazah madjar törzs vezetőjével érkeztek. 

A vívó bajnokság nyertesei két vezetőnk Tamás Atti-
la és Nagy László. Gratulálunk! 

Köszönjük a bajnokságra felajánlott díjakat, kétkezes 
baltákat Kovács Ferencnek, illetve skandináv nagykése-
ket Pájer Gyulának.

Köszönjük szakácsainknak Lukács Lászlónak, Lu-
kácsné Marikának, Halla Istvánnak a finom ételeket. 

Köszönjük a munkáját és a sok palacsintát Finszter 
Józsefnek. Hálásak vagyunk segítőinknek: Török József, 
Pető Zsolt, Krecsák Attila,Pataki Beáta, Kovács Szilárd, 
Kovácsné Ági, Déri Gábor,Vass Mihály.

Szintén köszönet a támogatóinknak: Kovácsfi Ferenc, 
Kovácsfi Zsolt, Sebestyén Edit, Robogó 3K Kft., Dudás 
Tibor, Klementisz Noémi, 100 Ft-os üzletház, Bujdosó 
László, Bernhardt József

Fellegvári Szilvia
T.H.E. 

Alelnök

TURÁNI HAGYOMÁNYÉLTETŐ EGYESÜLET

Csapatunkba folyamatosan új ta-
gok felvétele. Szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt, akit ér-
dekel a hagyományőrzés, szeretne 
íjászkodni, vívást tanulni, egy ösz-
szetartó csapatban. Amivel még 
foglalkozunk, hagyományőrző na-

pokat tartunk csoportoknak, me-
lyen bemutatásra kerülnek a X. 
századi nomád és viking korhű ru-
hák, fegyverek, jurták. Programja-
ink közt szerepel az íjásztatás, 
íjászverseny szervezés, kereszt do-
bás, szablyavívás, gyermekek fog-
lalkoztatása népi játékokkal, hét-
próba verseny. Gyalogos harci be-
mutató korhű fegyverekkel, ruhá-
zattal és felszereléssel, illetve ezen 
eszközök bemutatása, ismertetése. 
Igény szerint a csoportoknak egy 
tál ételt tudunk biztosítani. 

Egyesületünk székhelyén a 
 no mád udvar (Attila Kert) meg-

tekinthető, összejövetel tartható 
előzetes időpont egyeztetés alap-
ján. A programokkal vagy tag fel-
vétellel kapcsolatban érdek lőd-
jenek elnökünknél, Tamás Attilá-
nál a  06-70-323-8523-as telefon-
számon.

POLGÁRŐRSÉG TÁJÉKOZTATÁS

TISZTELT LAKOSSÁG!
A Ceglédberceli Polgárőr Egyesület nevében  

tisztelettel megköszönjük, hogy az elmúlt évben személyi  
jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották szervezetünk részére.  

A tavalyi évben befolyt támogatásokból az egyesület 
technikai eszközállományát gyarapítottuk. 

 A 2018-ban ORFK által kiírt  pályázaton  
haszon bérleti jogot nyertünk 2 db szolgálati robogóra.  
Az idei évben a befolyt támogatásokból, a két robogót 

szeretné figyelmeztető jelzésrendszerrel ellátni.

Kérjük, hogy amennyiben céljainkkal egyetért,  
és erre lehetősége van, támogassa egyesületünk  
személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával.  

Az egyesület adószáma: 18691061-1-13.  
Adományaikat előre is köszönjük! 

Krecsák Attila
elnök

Ceglédberceli Polgárőr Egyesület

Tisztelt Lakosság!
2019.03.15-től a 
Ceglédberceli Pol-
gárőrség szezonális 
jelleggel ismételten 
szolgálatba állította 
a polgárőrség jár - 
őr robogóikat. Kö-
szön jük Rozmüller 

Lászlónak és nejének az üzemanyag támogatást. 
Szolgálataink célja Ceglédbercel közbiztonságának fenn-
tartása a robogók általában napi szinten a délutáni kora 
esti órákban teljesítenek szolgálatot. 

Szolgálatot végző járőr: 
Barkóczy László. 
Elérhetősége: +36 70 250 7473. 

Amennyiben gyanús eseményt észlelnek, kérem jelentsék. 
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CKSE HÍREK

Felnőtt csapat
Csapatunk a bajnokság hajrájához érkezett. A 13. helyen 
álló felnőtt csapatunk utolsó négy mérkőzése nagyon 
fontos lesz, hogy hányadik helyen fejezik be a bajnok-
ságot.

A tabella végén nagyon szoros a mezőny. 4 pontra 
van a kiesőhelyen jelenleg 15. helyen álló Tápióság csa-
pata, de csak 5 pontra van a 9. helyen lévő Újszilvás.

Minden szurkolót és érdeklődőt szeretettel várunk  
a mérkőzésekre!

21. forduló
Pilisi LK II. - Ceglédbercel KSE 5-0
22. forduló
Ceglédbercel KSE - Úri KSK 1-1
g:  Czinege M.
23. forduló
Ceglédbercel KSE – Nagykőrösi Kinizsi SE II. 2-0
g: Schmidt Á., Túróczi Zs.
24. forduló
Galgahévíz - Ceglédbercel KSE 2-6
g: Vándor K.(4), Vizi D., (öngól)
25. forduló
Ceglédbercel KSE – Albertirsa SE 1-3
g: Schmidt Á.

Soron következő bajnoki mérkőzések:
26. forduló 2019.05.04. 18:00
Mogyoród FC - Ceglédbercel KSE
27. forduló 2019.05.19. 17:00
Tápiószőlős KSE - Ceglédbercel KSE
28. forduló 2019.05.25. 17:00
Ceglédbercel KSE – Gödöllői EAC-SZIE
29. forduló 2019.06.01. 17:00
Dány KSK - Ceglédbercel KSE

U19
Ifjúsági csapatunk 12. helyen áll a bajnokságban.
Öt mérkőzés van még hátra a szezonból.

CKSE

SZABÓ PÁL CEGLÉDBERCELI DIÁKSPORT EGYESÜLET HIREI
TISZTELT CEGLÉDBERCELI LAKOSOK!

XIX. SZABÓ PÁL EMLÉKTORNA
Tisztelt Hölgyek, Urak és Gyerekek!
2019. április 24-én és 26-án megrendeztük és lebonyo-
lítottuk az 1997-ben elhunyt testnevelő tanárunk tisz-
teletére meghirdetett XIX. Szabó Pál Emléktornát.

Az Emléktorna megrendezése iskolánk Igazgató és 
Igazgató-helyettes asszonyoknak valamint Polgármes-
ter úrnak a közreműködésével valósult meg. 

2019. április 24-én az ünnepélyes megnyitó előtt 
 Héregi Mihály, az SZPCDSE elnöke köszöntötte az öz-
vegyet, a családtagokat, az Általános iskolánk igazgató 
asszonyát, tanári testületet, községünk polgármesterét 
és jegyzőjét a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola tanuló ifjúságát. A parkban 
felállított emlékműnél helyeztük el a megemlékezés 
koszorúit.

Új „formában” került lebonyolításra a torna, minden 
gyerek „meglett mozgatva”.

A Szabó Pál Szabadidő Parkban és az iskolában ke-
rült lebonyolításra a torna. A futószámok (60, 100, 
600 és 1000 m) mellett, ismét nagy sikere volt a kis-
labda hajításnak és a súlylökésnek. Azok a gyerekek, 
akik nem versenyszerűen vetélkedtek, az iskolában 

szabadidő keretében játszhattak és szórakozhattak. 
Így minden gyerek, kedvére élvezhette a sport örömét 
(nem volt csellengő). Jövőre kistérségi szinten kerül-
nek megrendezésre a versenyszámok és a kispályás 
labdarúgás. 

2019. április 26.-án délután nagy létszámmal a kispá-
lyás labdarúgó mérkőzésekre került sor. Itt mérték ösz-
sze tudásukat az 3-4., 5-6., 7-8. osztályos tanulókból 
indult csapatok (közel 60) gyerek. Az alsós gyerek közül 
Orsányi Antal lett a gólkirály. A felsősök közül Legjobb 
játékos: Hortobágyi Dávid, Gólkirály: Németh Bence, 
Legjobb kapus: Antal Zoltán lett.

Ismét nagy sikere volt a 7 méteres rúgóversenynek 
60 gyerek küzdött (alsós és felsős) a megszerezhető 
kupákért. Orsányi Ivett alsós és a felsős Baunoch 
Bálint vihette haza a kupát. 

Versenyszámokban az első három helyezett oklevélben 
és érem jutalomban részesült. Az alsó és felső tago-
zatos gyerekek nagyszerű „teljesítményét” édességgel 
jutalmaztuk. A csapatjáték és 7 méteres rúgóverseny 
oklevéllel, éremmel és kupával lett díjazva!
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SZABÓ PÁL CEGLÉDBERCELI DIÁKSPORT EGYESÜLET 
ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY HÍREI 

2019. március 23. került megrendezésre Ceglédberce-
len az Általános Iskola tornatermében az I. alkalommal 
a szakosztály által kiírt Ceglédbercel I. Kistérségi Asz-
talitenisz Torna. Kaiser János szakosztályvezető nagy-
szerű szervező munkáját misem bizonyítja jobban, 
hogy 47 fő vett részt a tornán (iskoláskorú lányok, fiúk, 
különböző korosztályú hölgyek és urak). Cegléd és 
 Albertirsa város, Csemő és Ceglédbercel településről 
versenyeztek a résztvevők a minél jobb helyezésekért. 
Utoljára a tornateremben néhai Szabó Pál testnevelő 
tanár úr által szervezett járási versenyek (iskolások 
 részére) kerültek lebonyolításra, mintegy 25 évvel ko-
rábban. Reggel az ünnepélyes megnyitót követően  
a nevezések alapján Szabó Lászlóné (Irénke volt szak-
osztályvezető) és a Fodor Árpád Ceglédi Asztalitenisz 
Szakosztályvezető precíz közreműködésével a sorsolá-
sok elkészültek és folyamatos „karbantartásukról” gon-
doskodtak a nap folyamán. Hat asztalon folyamatosan 
játszották a játékosok izgalmas és sokszor szoros mér-
kőzéseket. A pihenő játékosok részére az iskolaveze-
tése biztosított termet, hogy kényelmesen tölthessék  
el az időt a következő mérkőzésig. A szponzoroknak 
köszönhetően lehetőség nyílott a folyadék, gyümölcs 
és sütemény elfogyasztásra. Patakfalvi István, és az 
 Önkormányzat jóvoltából délben az ebédeltetésre is 
(pörköl) sor került az iskolában kultúrált körülmények 
között. A lejátszott mérkőzések alapján az alábbi ered-
mények születtek:

Ifjúsági fiú 1. Kábai Levente, 2. Kábai Zoltán. 3. Plattner 
Balázs, 4. Makai Demeter (valamennyien Albertirsáról)

Ifjúsági lány 1. Polónyi Lili (Ceglédbercel)  

Felnőtt férfi 1. Mári Sándor, 2. Mári Menyhért,  
3. Timár Gyula (valamennyien Albertirsáról) 4. Czinege 
Lajos (Ceglédbercel) 

Felnőtt női 1. Siska Gyuláné, 2. Tari Tivadarné,   
3. Dengi Ferencné (valamennyien Ceglédről) 4. Mester 
Margit (Budai út)

Az Önkormányzat Vándor Kupa elindítását kezdemé-
nyezte csapatverseny díjazására, ez évben a legnagyobb 
létszámot képviselő csapatnál Ceglédbercelen maradt 
a kupa. A legidősebb Tari János 75 éves és a legfiatalabb 
Petrik András 8 éves játékost kupával köszöntötte az 
Egyesület vezetősége. Dr. Nagy Gáborné polgármes-
ter-helyettes asszony adta át a díjakat és egyben nagy-
szerű kezdeményezésnek tartotta a torna lebonyolítá-
sát. Biztatta a szakosztályvezetést, hogy a jövőben 
rendszeresen kerüljön megtartásra a torna, mert nagy 
jelentőséggel bír, úgy tűnik a kistérségben.

A torna színvonalát emelte a szponzorok által nyúj-
tott támogatás: Ceglédbercel Önkormányzat, Cegléd-
berceli COOP Áruház, Sebestyén A B C, Kofi Italbolt, 
Kofi Dohánybolt, 3K Robogó Szaküzlet, Hortobágyi 
Zöldség- gyümölcs bolt, Bercel Gabona Kft. Patakfalvi 
István, Kaiser Judit, Czinege Judit, Dr. Antal András. 

Valamennyi helyezett versenyző érem és oklevél 
 jutalmazásban részesült. Az ifjúsági helyezést elért 
 versenyzők külön tárgyi jutalomban is részesültek a 3k 
Robogó Szaküzlet jóvoltából. 

Külön köszönjük Szabó Lászlónénak, Fodor Árpád-
nak és az Iskolánk technikai személyzetének önzetlen 
munkáját.

2019. április 5-én Albertirsán megrendezett tornán 
Mester Margit egyesületünk színeiben indult és női 
egyéniben az I. helyen végzett. Ugyan itt férfi egyéni-
ben Csekő Csaba III. lett.

2019. április 6-án Csemőben megrendezett regioná-
lisversenyen női egyéniben Kaiser Kitti II. helyen fejez-
te be a tornát és ezüstéremmel díjazták, míg Mester 
Margit a III. helyen végzett és bronzéremmel lett gaz-
dagabb. Férfi egyéniben III. helyen fejezte be a tornát 
Csekő Csaba és bronzérmet nyert.

Héregi

A tizenkilencedik alkalommal megrendezett Emlék-
torna megrendezésére és lebonyolítására, hogy sor ke-
rülhetett, köszönetét fejezi az SZPCDSE vezetősége 
azoknak, akik segítettek a versenyek lebonyolításában 
és hozzájárultak a XIX. Emléktorna sikeréhez: Igazgató 
és igazgató-helyettes asszonynak, tanári testületnek. 
Ceglédbercel Önkormányzat „műhely” munkatárasai-

nak valamint Hornyik László, Krecsák Attila uraknak. 
Polgármester úrnak a torna fővédnökének. 

Köszönjük megtisztelő figyelmüket.
Héregi Mihály 

SzPCDSE
elnök



a CEGLÉDBERCELI ÁLLATORVOSI RENDELŐBEN 
május 24. (péntek du): 13 – 17 h
május 25.(szombat de.): 9 – 12h

A veszettség elleni oltás díja megegyezik az előző évek csoportos oltás  
összegével:

4.000,- Ft /egyed,
féregtelenítés 150,-Ft/10kg

Ceglédberceli Állatorvosi Rendelő,  
Ceglédbercel, Pesti u.111. 

Tel: 20-21 76 452

A háznál történő oltási kérelmeket is fenti telefonszámon kérjük bejelenteni!

EBOLTÁSI  
AKCIÓ!!! 


