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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2019. május 30-án 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 
29-én tartottuk.
Május 
1-én Hagyományosan megrendezett Horgászverseny 
díjátadásán vettem részt, és képviseltem az önkor-
mányzatot.

5-én Ceglédbercel Község Díja elnevezéssel futamot 
rendeztek a Kincsem Parkban. A futam végén átadtuk 
az önkormányzat serlegeit.

9-én Jászkarejenőn a felújított orvosi rendelő átadó ün-
nepségén vettünk részt.

17-én Ceglédbercelen tartotta tisztújító közgyűlését a 
Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend.

18-án Dánszentmiklóson rendezték a XI. Térségi Ovi 
Olimpiát. A Napsugár Óvoda csapata második helye-
zést ért el. 

18-án Bált rendezett a Ceglédberceli Zeneegyesület.

19-én A ceglédberceli búcsú zavartalan körülmények 
között került megrendezésre. A Ceglédbereli Német 
Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület szervezésében megtar-
tásra került a Báránytánc.

20-án Választási tájékoztatót rendeztünk a szavazat-
számláló bizottságok tagjai részére. 

26-én Európai parlamenti képviselők választása
A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő 
 választópolgárok száma 3 621 fő.
Megjelent 1 414 (39,05%) 
FIDESZ-KDNP Érvényes szavazatok (%): 798 (56,72%)
DK Érvényes szavazatok (%): 228 (16,20%)
MOMENTUM Érvényes szavazatok (%): 98 (6,97%)
JOBBIK Érvényes szavazatok (%): 78 (5,54%)
MSZP-PÁRBESZÉD Érvényes szavazatok (%): 76 (5,40%)
LMP Érvényes szavazatok (%): 42 (2,99%)
MKKP Érvényes szavazatok (%): 41 (2,91%)
MI HAZÁNK Érvényes szavazatok (%): 41 (2,91%)
MUNKÁSPÁRT Érvényes szavazatok (%): 5 (0,36%)

29-én Szakmai ellenőrzést végeztek az ALMA Böl-
csődében.

30-án a Rendőrség térségi fórumán vettem részt.

Egyéb feladatok•  Belterületi utak fejlesztési pályázat benyújtásra 
 került.•  Egészségügyi pályázat benyújtása•  Gyermekorvosi rendelő használatbavételi enge-
délyét ideiglenesen megkaptuk, a tűzzáró abla kok 
beépítését követően kapjuk meg a végleges en-
gedélyt.•  Petőfi 8 és 8/A önkormányzati ingatlanok előkészíté-
sét és kiürítését elvégeztük, a Ceglédi Tankerülettel 
megkezdjük az egyeztetéseket.•  Befejeztük a település virágosítását.

Az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményei-
ről szóló tájékoztatót, az átruházott hatáskörben ho-
zott döntésekről, és a testület lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról szóló írásos beszámolót a Képvi-
selő-testületi tagok elfogadták.

Első napirendi pontban a Képviselő-testület elfogad-
ta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ceg-
léd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cegléd Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2018. évben végzett tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját.

Második napirendi pontban a Képviselő-testület el-
fogadta az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház 
2018. évi munkájáról szóló beszámolót.

Harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló értékelést megtárgyalta és elfogadta.

Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület 
 elfogadta a Szenti Ilona Idősek Gondozóházának 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület a 
2018. évre vonatkozó belső ellenőri összefoglalót meg-
ismerte és elfogadta. 

Hatodik napirendi pontban a Képviselő-testület 
megtárgyalta a 2018. évi költségvetési beszámolót, és 
elfogadta a 6/2019. (V. 31.) önkormányzati rendeletét  
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.

Hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület el-
rendelte a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatok 
emelését, valamint módosította az önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 31.) ön-
kormányzati rendeletét.

Nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület 
döntött Török József polgármester munkájának el-
ismeréséről.
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Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a közétkeztetési szolgáltatás tárgyá-
ban vállalkozási szerződést köt az Innoven Kft.-vel 
2019. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő határozott 
időtartamra. 

Tizedik napirendi pontban a Képviselő-testület elfo-
gadta az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabá-
lyairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rende-
let módosítását.

Tizenegyedik napirendi pontban a Képviselő-testü-
let a Nemzeti Közművek Áramszolgáltató Zrt-vel kö-
tendő szerződéseket jóváhagyta.

Tizenkettedik napirendi pontban a Képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szerve-
zet által az NFA-007366/002/2019 számú megkeresé-
sében szereplő földterületekre, a vagyonkezelés feltéte-
leinek, illetve a személyi és tárgyi feltételek hiányában 
nem jelent be igényt. 

Tizenharmadik napirendi pontban döntött a Képvi-
selő-testület „Ceglédbercel a legjobb hely” fotópályázat 
elbírálására szakmai zsűri felkéréséről.

Tizennegyedik napirendi pontban a Képviselő-testület 
elfogadta Ceglédbercel Község Önkormányzata, mint 
tulajdonos és a BÁCSVÍZ Zrt., mint víziközmű-szolgál-
tató között 2014. szeptember 30. napján létrejött bér leti-
üzemeltetési szerződés III. számú módosítását.

Tizenötödik napirendi pontban döntött a Képvise-
lő-testület a közterületi utcák elnevezéséről.

Tizenhatodik napirendi pontban a Képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy felhívja a Magyar Posta Zrt. és a 
tulajdonosi jogokat gyakorló állami fenntartó figyelmét 
a Ceglédberceli Posta leromlott műszaki állapotára, és 
kezdeményezi az épület környezetének felújítását, kül-
ső és belső kialakításának korszerűsítését, és továbbítja 
a lakosság által aláírt támogató aláírásgyűjtő íveket. 

Továbbiakban a Képviselő-testület döntött arról is, 
hogy megkeresi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a tu-
lajdonosi jogokat gyakorló állami fenntartó figyelmét a 
Ceglédbercel belterületén lévő Vasút út leromlott mű-
szaki állapotával kapcsolatban, és továbbítja a lakosság 
által aláírt támogató aláírásgyűjtő íveket. 

Tizenhetedik napirendi pontban a Képviselő-testü-
let elfogadta a CÁMK Napsugár Tagóvodája és Alma 
Bölcsődéjének továbbképzési programját, valamint jó-
váhagyta a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó Pe-
dagógus Éves Beiskolázási Tervet.

Tizennyolcadik napirendi pontban a Képviselő-tes-
tület elfogadta a Nagy Gábor és Társa Bt. önkormány-
zati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját.

Egyebek napirendi pontban Török József polgármes-
ter tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy•  május 31-én az óvodában ballagás és családi nap 

 kerül megrendezésre.•  június 1. Gyereknapot tartunk a Ceglédberceli Kul-
túrház és Könyvtárban.•  június 4-én Rendkívüli testületi ülés megtartására 
kerül sor.•  június 4-én Nemzeti Összetartozás Napja al kalmából 
az önkormányzat és az általános iskola megemléke-
zést és koszorúzást tart.•  június 14-én 17 órakor Ballagás az általános is-
kolában.•  június 19-én 18 órakor Tanévzáró az általános 
 iskolában.

Kérdések, Interpelláció napirendi ponthoz észre-
vétel nem érkezett.
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület megtárgyalta 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalásával 
szembeni kifogásokat.

Ceglédbercel, 2019. május 31.

Török József s. k. polgármester

Ceglédbercel Község Önkormányzatának

7/2019. (V.31) számú rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 
23.§ (2) bekezdésében és 34. §-ában meghatározott fel-
adatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati ren-
delet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az aláb-
biak szerint rendeli el:

1.§. A Rendelt 2.§-a helyébe lép
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi 
költségvetését:

712.373.857 Ft Bevétellel
712.373.857 Ft Kiadással

ezen belül:

434.478.431 Ft költségvetési bevétellel és 
277.895.426 Ft finanszírozási bevétellel, valamint 
490.683.584 Ft költségvetési kiadással és 
221.690.273 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.
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Ceglédbercel Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének

8/2019. (V. 31.) önkormányzati 
rendelete

az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi  
szabályairól szóló 

10/2004. (VIII. 11.) önkormányzat rendelet  
módosításáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 18. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rendeletét (a továb-
biakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e ren-
delet 1. számú melléklete lép.

2.§ A Rendelet 2019. június 1-én lép hatályba.
Török József s.k. polgármester      Pető Zsolt s.k. jegyző

1. melléklet a 10/2004. (VIII.11.) önkormányzati 
rendelethez

Intézményi térítési díjak

Étkezés  
Intézményi 
térítési díj                

(BRUTTÓ HUF)

Bölcsőde

Reggeli 95
Tízórai 65
Ebéd 225
Uzsonna 95
Összesen 480

Óvoda

Tízórai 140
Ebéd 310
Uzsonna 90
Összesen 540

Iskola

Tízórai 130
Ebéd 390
Uzsonna 120
Összesen 640

Ceglédbercel Község önkormányzata
 képviselő-testületének

6/2019. (V.31.) önkormányzati 
rendelete

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő- 
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg-
határozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1)  Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 

1.079.115.423 Ft
660.202.178 Ft

Összes bevétellel
Költségvetési bevétellel

1.022.910.270 Ft
 808.474.414 Ft

Összes kiadással
Költségvetési kiadással

56.205.153 Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.

(1)  Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 
 kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az  
1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja 
el. 

(2)  A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, 
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, ön-
ként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok sze-
rinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint 
fogadja el.

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevé
telek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jog
címenkénti megoszlását önkormányzati szinten, to
vábbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat  
a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a 
képviselőtestület.

(3)  A bevételek és kiadások előirányzatcsoportok, ki
emelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok 
szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint 
állapítja meg.

(4)  A működési és felhalmozási bevételek és kiadások 
előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkor
mányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

2.§. A Rendelt 3.§ (8) helyébe lép
3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetését részletesen a következők szerint állapítja 
meg:
(8)  Az Önkormányzat a kiadások között 32.010.982 Ft 

általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.
3.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép 

 hatályba.
(2)  E rendelet a kihirdetését követő napon hatályát 

veszti.

Török József s.k. polgármester       
Pető Zsolt s.k. jegyző
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(3)  A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke-
jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. 
melléklet szerint fogadja el.

2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zár-
számadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1)  Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 

a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(2)  Az EU-s támogatással megvalósuló programok és 

projektek, valamint az önkormányzaton kívül meg-
valósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi 
elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3)  Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a Cegléd-
berceli Általános Művelődési Központ bevételi és ki-
adási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3 mel
lékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4)  A képviselő-testület a költségvetési szervek marad-
ványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek 
megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5)  A képviselő-testület az önkormányzat állami támo-
gatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően 
hagyja jóvá. 

3. §
(1)  A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegy-

zőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fi-
zetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve 
kísérje figyelemmel.

(2)  Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szer-
vek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. 
évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondos-
kodni kötelesek.

4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, 
hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költ-
ségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásá-
ról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirde-
tését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 
és 2020. december 31. napján hatályát veszíti.

Török József s.k. polgármester       
Pető Zsolt s.k. jegyző

PÁPAI MISÉRE LÁTOGATTUNK

Az év elején hírt 
adtunk arról, hogy 
Ferenc pápa romá-
niai útján Csík-
somlyó mellett el-
látogat Balázs fal-
vára is, ahol hét 
vértanúhalált halt 
g ö r ö g k a t o l i k u s 
püspököt avat bol-
doggá. Balázsfalva 
2013-óta Cegléd-
bercel testvértele-
pülése, így adódott 
a lehetőség, hogy 
barátaink szeretet-

tel vártak bennünket a pápai mi sére. A ceglédberceli 
csoport Kassakürtiné Domány Katalin és Török József 
polgármester szervezésével és Kiszel Mihály nyugal-
mazott plébános vezetésével vágott neki június 1-én a 
zarándokútnak. A küldöttséget magyarpéterfalvai 
családok fogadták, akik a kedves vendéglátás során 
szállást, étkezést és minden lehetséges segítséget 
megadtak. A június 2-i misére Balázsfalva vezetése 
VIP belépőket biztosított, így a ceglédberceli zarán-
dokok kiemelt helyen vehettek részt a szertartáson.  
A mintegy két és fél órás misét követően a pápa egy 
szobor átadás után meglátogatta a helyi cigány közös-

ség templomát is. A pápai láto gatásra több mint száz-
ezer ember érkezett a húszezer lakosú Balázsfalvára. 
A város vezetésének és közösségének köszönhetően e 
nagy jelentőségű rendezvény méltóságteljes keretek 
között zajlott. 

A magyarpéterfalvai családoktól hétfőn reggel bú-
csúzott el a ceglédberceli küldöttség. A hazafelé vezető 
úton a gyulafehérvári érseki székesegyházban Kiszel 
Mihály plébános misézett, majd fáradtan de felejthetet-
len élményekkel gazdagodva érkezett haza a zarándok 
csoport.
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NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. május 29.-én tartotta ülését. 

Első napirendi pontban a Ceglédberceli Német Nem-
zetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló 
költségvetési beszámolóját tárgyalta és fogadta el.

Második napirendi pontban a Ceglédberceli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi maradvány fel-
használását és 2019.évi költségvetés előirányzatainak 
módosítását fogadta el.

Harmadik napirendi pontban a Ceglédberceli Általá-
nos Művelődési Központ Napsugár Tagóvodájának és 
Alma Bölcsődéjének kérelmét tárgyalta és döntött tá-
mogatásáról.

Negyedik napirendi pontban a Ceglédberceli Német 
Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület Észak- magyarországi 
Német Önkormányzatok Szövetsége által kiírt pályáza-
tának támogatásához adta elvi hozzájárulását.

Ötödik napirendi pontban együttműködési megálla-
podás megkötéséről döntött a Ceglédberceli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Ceglédberceli Német 
Nemzetiségi Kultúregyesület között.

Hatodik napirendi pontban Pákozdi Panna pályáza-
tának elvi támogatásáról döntött az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma által Nemzetiségi Tanulmányi Ösz-
töndíjra kiírt pályázatára.

Hetedik napirendi pontban a CÁMK Napsugár Tagó-
vodája és Alma Bölcsődéjének továbbképzési program-
ját és a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó Peda-
gógus Éves Beiskolázási Tervét hagyta jóvá.

Egyebek napirendi pontban szó volt a 2019. 05.18.-i 
ÉMNÖSZ Közgyűlésen elhangzottakról, a 2019. május 
19-én megrendezett Báránytánc rendezvényről.

Zárt ülés keretében a német nemzetiségi versenyeken, 
és német nyelvvizsgákon eredményesen szereplő tanu-
lók jutalmazásáról, valamint a kiváló tanuló díj támoga-
tásáról döntött.

Ceglédbercel, 2019. május 30.

Polónyi Péter sk. CNNÖ elnök

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel mondunk köszönetet  
mindazoknak, akik szeretett halottunkat,  

SZÉP FERENCNÉT utolsó útjára elkísérték,  
sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Szép Ferenc és családja

Elhunytaink:
Szép Ferencné 67 év, Vaspálya u. 20., 
Szeleczki Mihályné 74 év, Jókai u. 21., 
Szeidl Istvánné 86 év, Dobó Katica u. 2., 
Pierer Mihály 57 év, Radnóti M. u. 29., 
Malya Ferencné 92 év, Béke u. 23.
 Császárné Janik Julianna Mária 71 év, Kassai u. 19.

Házasságkötések: 
2019. 05.10. 
Simon Bernadett és Földi Bálint
2019. 05. 11. 
Szabó Bernadett és Hegyi Lajos

50 éves házassági évforduló alkalmából megerősítés: 
2019.05.17.  
Schmidt Józsefné Kenéz Edit Mária és Schmidt József

Újszülöttek köszöntése
2019.05.15-én
Tőrincsi Levente köszöntése

ANYAKÖNYVI HÍREK

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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V É R A D Á S
Június 19-én, szerdán  
a Művelődési Házban  

14 órától 16 óráig VÉRADÁS lesz. 
Ez ismét egy alkalom, hogy önzetlenül segítsünk azoknak,  

akiknek a vér életet jelent! 
Szeretettel és tisztelettel várjuk Önöket!

Gimesiné véradószervező

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) +36 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) +36 53 378 031

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.

RÖVID HÍREINK

A százéves ceglédberceli Füzi Elek Vegyeskar várja új és régi 
dalostársait
Egyedülálló és szinte hihetetlen, hogy a 20. szá-
zad nagy történelmi viharait töretlenül élte át a 
Füzi Elek Vegyeskar. Különösen jelentős ez a tény, 
ha figyelembe vesszük Ceglédbercel lélekszámát 
és a községet súlyosan érintő történelmi esemé-
nyeket az első világháború befejezésétől, 1919-
től kezdve. Napjainkban azonban inkább rohanó 
életvitelünk, a gyakori időhiány jelenthet kihívást 
a dalárda töretlen működésének fenntartásában. Énekelnünk azonban 
minden körülmények között továbbra is szükséges. A kórus ezt is teszi. 
Rendszeres próbákat tart és színes, változatos repertoárral lép fel Cegléd-
bercel jeles rendezvényein vagy akár más távolabbi helyszíneken.

A dal, a zene fontosságáról, és a kórus hagyományának megőrzéséről, 
továbbviteléről Szilveszter Péterné Erzsike, a kórus legrégibb oszlopos tag-
ja így nyilatkozik:

„Tudjuk, hogy az élőlények sorából a beszéd képessége emelte ki az em-
bert, 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 feszültségeinek egyetlen oldószere. Elűzhet minden bánatot, 
a legkilátástalanabb helyzetben is tud megnyugvást adni. Dallal fejezünk ki 
szerelmet, jókedvet, örömet és minden olyan érzést, ami a lelkünkben talál 
otthont. Gondolkodjunk el ezen, és ragadjunk meg minden alkalmat, hogy 
a zene életünk mindennapjaink része legyen! E néhány gondolattal szeret-
ném sokakban felébreszteni a vágyat arra, hogy egyénileg vagy csoporto-
san, de hódoljunk a dal élvezetének. A Füzi Elek Vegyeskar is nagy szeretet-
tel várja a volt és leendő dalosokat, hogy a dalárda megalakulásának 100. 
évfordulóját minél több résztvevővel méltóképpen megünnepelhesse.”

A centenáriumi ünnepségre várhatóan 2019. szeptember 14-n szomba-
ton kerül sor a Kultúrház és Könyvtár nagytermében. A Füzi Elek Vegyes-
kar minden érdeklődőt nagy örömmel hív és vár erre az ünnepi rendez-
vényre, melyen számos vendégkórus is fellép majd községünk százéves 
dalárdájának társaságában.

Ugyanúgy nagy örömmel várja a kórus az énekelni vágyó társakat, hogy 
Kövesdiné Szilveszter Alice vezetésével együtt hódoljunk a dal élvezeté-
nek. A próbák szerdán és pénteken 18 órától 20 óráig zajlanak a Kultúrház 
Kórusszobájában.
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BERCELI KÖLTŐK 
KLUBJA

Kedves Olvasók!
Rovatunkban szeretnénk helyet biz-
tosítani azoknak a verseknek, ame-
lyek berceli költők tollából születtek. 
Ha van az asztalfiókodban, a számí-
tógépeden vagy a jegyzetfüzetedben 
olyan vers, amit szívesen megoszta-
nál a lap olvasóival, küldd el a követ-
kező e-mail címre: 
flowersmuhely@gmail.com. 

Várjuk a verseket kicsiktől és na-
gyoktól, névvel vagy akár név nélkül. 
Köszöntőként álljon itt az első költe-
mény, mely egy hasznos kis állatról 
szól.

Megyeri Kata

MÉZECSKE
Tarka réten zümmögő
méhecskék
virágporból készítik a
mézecskét.
Hangya módra szorgalmasan
dolgoznak,
minden este a kaptárba
bebújnak.
Döngicsélve szállnak,
vidáman röpködnek,
s ha fáradnak,
pipacs szirmán megülnek.
Fehér fürtös akácosba
órákig keringnek,
színes szirmokon
merengnek.
Övék a rét, erdő,
a széles határ.
Táncolnak a kék ég alatt,
s szabadok, mint a madár.
Felkelő nap sugara
simogatja szárnyukat.
Kicsik ők, de sokan vannak,
keresik az anyjukat.
Méhkirálynő – ő a legszebb - 
intézi a dolgukat.
Ámde ősszel
egybegyűlnek,
pörgetésnél sárga mézből
csipegetnek.

A verset egy méhszúrás emlékére 
írta:

-váry-

„Ceglédbercel a legjobb hely” fotópályázat 
pályamunkái
2019. évi „Ceglédbercel a legjobb hely” fotópályá-
zatunkra 15 pályázó, összesen 155 fotóval indult. 
A képek eredeti méretben a https://drive.google.
com/drive/folders/1bTzPaEamZ_VVQIgL-

hz6iWpsyGLL0VgEL linken  tekinthetők meg. Szavazni: a Szavazás/"Ceg
lédbercel a legjobb hely" fotó pályázat helyen tudnak. Egy személy egyszer, 
és csak egy képre szavazhat. 

Ismét ceglédberceli siker a Holland Codo Cup Karate Bajnokságon!
A Ceglédi Ashihara Karate Sportegyesület ( 
Ronin Dojo ), immáron harmadik éve vesz 
részt, a Holland Nemzetközi Nyílt Utánpót-
lás Ashihara Karate Bajnokságon- CODO 
CUP! Az Ashihara versenyzők ismét bizonyí-
tották , fizikai, technikai, mentális képessé-

güket a Codo Cup mezőnyében , ahol 2 arany és 3 bronz helyezést értek el.
Ceglédbercelről
Bujdosó Roland : III. helyezett lett!

Gázszünet értesítés
Értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy a TIGÁZ 
Földgázelosztó Zrt. tájékoztatása értelmében 
Ceglédbercelen 2019. június 12-én 7:00 
órától 2019. június 14-én 7:00 óráig teljes 
gázszolgáltatási szünet lesz, a FGSZ Zrt. karbantartási munkái miatt.

A Gázszünettel kapcsolatban a TIGÁZ Zrt. honlapján kaphatnak bő-
vebb tájékoztatást.

Közlemény a Gerje szennyezéssel kapcsolatos intézkedésről
Az elmúlt napokban több telefonos lakossági panasz ér-
kezett a Polgármesteri Hivatalhoz, mely szerint a Gerje 
vízfolyás felől bűzös szag áramlik a Gerje környezeté-
ben lévő lakóházak felé. A kellemetlen szaghatás zavar-
ja a lakókat, lehetetlenné teszi a lakások szellőztetését.

A bejelentést követően Ceglédbercel Vasút úti híd-
nál, Ceglédbercel-Albertirsa határánál lévő áteresznél 
és az albertirsai kőhídnál megtekintettük a Gerjét és 
megállapítottuk, hogy Albertirsa határától a víz szürke, 

erősen szennyezett, zavaros és rendkívül bűzös. 
A Gerje szennyezését 2016-óta minden évben jelezzük a vízfolyás keze-

lőjének és a katasztrófavédelmi igazgatóságnak. Ennek ellenére az elmúlt 
időszakban a víz és a környezetében élő lakosság védelme érdekében nem 
történt hatékony intézkedés.

Továbbra is fontosnak tartjuk a településen élők egészséges környezet-
hez való jogát, illetve ezzel összefüggésben a vízfolyás ceglédberceli szaka-
szán a föld, a levegő, a víz, az élővilág védelmét, ezért 2019. június 5-én a 
Gerje vízfolyás szennyezésére hivatkozással a büntetőtörvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény 241. § (1) bekezdésében meghatározott környe-
zetkárosítás bűncselekmény elkövetése miatt, ismeretlen elkövetővel 
szemben feljelentést tettem. 

A hatósági eljárás fejleményeiről folyamatos tájékoztatást adunk.
Török József polgármester
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FLOWERS NYÍLT NAP AZ ARRA NYITOTTAKNAK

A sok esős nap után szó szerint és átvitt értelemben is 
kiderült az ég Ceglédbercel felett: elérkezett a FLOWers 
Nyílt Napja! 

A reggeli melengető nap fényében kerültek fel a ker-
tet díszbe öltöztető színes, ezernyi titkot rejtő selyem-
festmények, melyek Földi Marcsi és barátai alkotásai. 

Hamarosan a finom falatok berceli képviselői is meg-
jelentek: Dóczi Mézes Sarok az aranylóan fénylő mé-
zescsuprokkal és Kitti Sajtműhelye az ínycsiklandó 
kecskesajtokkal.

Akik magánéleti elakadással érkeztek, két gyakorló 
life coach, Megyeri Kata és Papp Anikó fogadta. 

A babák és szüleik a FLOWers Várandós Klub prog-
ramjain vehettek részt. Simonné Csontos Margit védő-
nő a babamasszázs varázsát osztotta meg, Illés Viki  
a babahordozást illetve a Holistic Pulsing masszázst 
mutatta be. Gimesi-Deák Orsi a kismamákat pedig egy 
relaxáló jógára várta.

A nagyobb gyerekek Jeney Ágnes pszichológus veze-
tésével a szüleikkel együtt közös kreatív, kommuniká-
ciós foglalkozáson vehettek részt.

A csodás időjárást kihasználva a programok jelentős 
része a kertben zajlott, így a Megyeri Kata és Scheffer 
Kriszta által vezetett családállításról szóló beszélgetés 
is. Rengeteg kérdés, saját tapasztalat és érzelmileg meg-
indító pillanatok tarkították ezt a népszerű önismereti 
foglalkozást.

A másik, sokakat érintő problémára, a stresszre 
megoldást kínáló módszer az Access Bars, amiről Már-
ton Olga adott részletes felvilágosítást.

Önmagunk pontos megismeréséhez kaphattunk egy 
segítséget Szelényi Pétertől, aki a világszerte népszerű 
DISC módszert mutatta be, Kovács Fruzsina pedig a tes-
tet-lelket felüdítő Pilatesre hívta a tornázni vágyókat.

Ahogy a délutáni napsütésben lustán elterült az 
 árnyék és az érdeklődők szellemi frissessége, könnye-
debb témák is előkerültek. Induló Könyvklubunkat, 
ahol garantált a könyv és kávé lazító hatása, Scheffer 
Kriszta ismertette meg a közönséggel. Az előnyös és 
előnytelen színvilág izgalmas témájába pedig Bálintné 
Balogh Edina vezetésével nyerhettünk bepillantást.

Mindenkinek köszönjük szépen a csodás, együtt 
 töltött órákat, aki pedig nem volt ott, jelentkezzen be 
valamelyik eseményünkre és találkozzunk! Gyere és 
töltődj fel nálunk!

Bálintné Balogh Edina
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Ceglédbercel Község Önkormányzata  
és a Nagy-kun Hús Kft szeretettel hívja

2019. augusztus 19-én tartandó 
csülökfőző és a falu tortája versenyére,  

valamint a Bor Und Csülök I.Z.É. 
Szent István Napi Ízek Zamatok Élménynapra

Helyszín: Ceglédbercel, Szabó Pál Szabadidő Park 

a szervezők a főzőcsapatok részére biztosítanak:
• 6 db csülök (füstölt vagy nyers, átlagos súlya: 1,5 kg)
• 2 kg szeletelt kenyér
• szükség szerint tűzifát 
• sátrat 
• 1 db sörasztalt 2 db sörpaddal

A versenyre 3-10 fős csapatok jelentkezését várjuk.
A versenynek nevezési díja van 5.000,- Ft, melyet a helyszínen kell leróni.

A versenyen lehetőséget biztosítunk kóstolójegy vásárlására, a csapatok
30 kóstolójegy begyűjtése esetén a lerótt nevezési díjat visszakapják.

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15. levélben, személyesen (2737 Ceglédbercel Pesti út 96.)  
vagy e-mailen: (cbmuvhaz@gmail.com)

Amiről a csapatoknak gondoskodni kell:
• a tűzrakáshoz, főzéshez szükséges eszközökről 
• tányér, evőeszköz,a kóstoltatáshoz is szükséges tányér és evőeszköz biztosítása
• jókedvre és fűszerekre

A zsűri részére a készített ételekből  
1 adagot kell leadni 14 óráig.

A zsűrizendő tortákat  
a csülkök átvételekor kell átadni  

a szervezők részére.(A hűtőkocsinál)
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SCHMETTERLING TANZGRUPPE
A régi időkben, a berceliek életében május egyik leg-
fontosabb eseménye a búcsú volt.

Ezen a napon volt a Báránytánc is, amely a Cegléd-
berceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesületnek kö-
szönhetően idén 2019.05.19-én újra megrendezésre 
került.

Ebben az évben is meghívták az óvoda német nem-
zetiségi tánccsoportját a hagyományápoló rendezvény-
re, amelyen szívesen vettünk részt.

Az immáron szokásos esős időjárás nem zavarta meg 
a táncos-zenés délutánt.

Kicsik és nagyok egyaránt szívesen álltak színpadra 
és vidámsággal töltötték meg azt.

A nagyobbak büszkén viselték a berceli sváb nép-
viseletet.
Köszönjük:

–  a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egye-
sületnek a meghívást és az ajándékokat,

– Gaálné Kecskeméti Juditnak a zenei anyag össze-
állítását,

– Királyné Hideghéti Anitának a videófelvételeket,
–  az óvoda dolgozóinak az öltöztetésben nyújtott 

 segítségét,
– a szülők aktív részvételét a szereplések során.

Ebben a nevelési évben ez volt az utolsó fellépésünk.
Kellemes pihenést kívánunk tánccsoportunk vala-

mennyi tagjának!
Ősszel szeretettel várjuk a „Schmetterling Tanzgruppe” 

új és régi táncoslábú gyermekeit!

Magyarné Végvári Judit Szeidl Rita 
német nemzetiségi óvodapedagógusok

ÓVODAI HÍREK

CEGLÉDBERCEL A DOBOGÓN

A Napsugár Óvoda is benevezett a Csemő és Dánszent-
miklós szervezésében megvalósuló  XII. TÉRSÉGI 
OVIOLIMPIÁRA. A játékos sport esemény 2019. má-
jus 18- án szombaton délelőtt a Dánszentmiklósi Mű-
velődési és Sportházban került megrendezésre. A szer-
vezők a játékos sportvetélkedővel szerették volna fel-
hívni a figyelmet az egészségtudatos életmódra, a moz-
gás fontosságára, annak megszerettetésére. A Dánoson 
megtartott versengésen az idei évben is 8 település 
(Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Ko-
csér, Nyársapát, Tószeg, Törtel) ovisai versenyeztek a 
vándorserlegért. Nagyon szoros volt a verseny, a 6 ver-
senyszám után az első helyen Csemő és Ceglédbercel 
40-40 ponttal állt. A hagyományoknak megfelelően, 
holtverseny esetén váltófutással döntik el a végleges 

helyezéseket a csapatok, amiben most a  csemői óvodá-
sok voltak gyorsabbak. Ceglédbercel csapata így az 
előkelő 2. helyen végzett. Nagyon boldogok vagyunk, 
felejthetetlen élményekkel lettek gazdagabbak a gyer-
mekek.

Az olimpiai csapat: Benyó Vivien (Tulipán csoport), 
Bogdán Mátyás (Szivárvány csoport), Dobrovitz Attila 
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NÉMET NEMZETISÉGI SZAKTANÁCSADÓ JÁRT ÓVODÁNKBAN
Kiváló eredménnyel zárult a német nemzetiségi szak-
tanácsadói látogatása a Napsugár óvodában. 

Az Oktatási Hivatal által biztosított német nemzeti-
ségi szaktanácsadó az óvoda nemzetiségi vonatkozású 
feladatait, szakmai tevékenységét vizsgálta. Fontos 
szempont volt a vizsgálat során a nemzetiségek anya-
nyelve és irodalma, a módszertani megújítás.

Az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai 
fejlesztő tevékenységek elemzésére került sor, foglal-
kozáslátogatással és dokumentáció vizsgálattal.

A nevelési és pedagógiai módszerek, eszközök, el-
járások megismerése után a szaktanácsadó kiváló ered-
ményre értékelte a nemzetiségi nevelést folytató peda-
gógusaink munkáját.

Szakmai munkánk eredményessége érdekében fon-
tosnak tartjuk a szakmai tevékenységek folyamatos 
elemzését és a tapasztalatok alapján történő folyamatos 
fejlesztést. Szeretnénk megfelelni a köznevelés rend-
szere, és a szülők által támasztott elvárásoknak.

A szaktanácsadói vizsgálatban részt vevő pedagó-
gusok: Balatoni Róbertné, Magyarné Végvári Judit, 
Szeidl Rita, Voigt –Varga Ildikó

Köszönjük lelkiismeretes, magasszintű munkájukat!

Horsik Zsuzsanna
intézményvezető

(Csepp csoport), Franyó Réka (Csiga-biga csoport), 
Gaál Zsombor (Micimackó csoport), Gulyás Vendel 
(Szivárvány csoport), Molnár Máté (Csiga-biga cso-
port), Rapi Emma Zoé (Szivárvány csoport), Sajti Pat-
rik (Micimackó csoport) Szigetváry Balázs József (Mi-
cimackó csoport) – Csapatkapitány.

Felkészítő óvodapedagógusok: Balatoni Róbertné, 
Gaálné Kecskeméti Judit
Köszönjük szépen a kis olimpikonok és a felkészí-
tők kitartó, áldozatos munkáját!
Gratulálunk a szép eredményhez!

Polgármester Úrnak pedig szeretnénk köszönetün-
ket kifejezni az értékes ajándékokért, melyekkel 
megörvendeztette a gyermekeket.

Horsik Zsuzsanna
intézményvezető

EÖTVÖS HÍREK
Május első két hetében valamennyi 
osztály színvonalas műsorral, saját 
készítésű ajándékkal, virággal, vagy 
közös programmal köszöntötte az 
édesanyákat, nagymamákat. 

Május végéig minden osztályban 
lezajlottak a tanulmányi kirándu-
lások.

Az aranyat érő májusi eső több programot is módo-
sított a hónap során. A május 9-ére a CKSE által terve-
zett iskolai  labdarúgó bajnokság tavaszi fordulója csak 
részben  valósult meg: a felsősök a nedves idő ellenére is 
összemérték erejüket. Az alsó tagozatosoké egy héttel 
későbbre,16-ra tolódott. 

A papírgyűjtést már másodszor hiúsította meg a 
 csapadékos időjárás, mert a szállító az eső miatt nem 
vállalja az átvételt. Így május 29-re került át a tavaszi 
papírgyűjtés időpontja.

Május 17-én indult az úszások-
tatás a 3-4-5-6. évfolyam tanu-
lóinak. 7:45-kor busszal indul-
nak a gyerekek az albertirsai 
strandra, ahol a kicsiknek Sza-
badvári Ilona oktatja az úszás 
alapjait, Senkei Csaba pedig a 
haladókkal foglalkozik. 

Május 7-e és 16-a között a szolfézs vizsgák, 27-e és 30-a 
között a zeneiskolai hangszeres vizsgák sikeresen lezaj-
lottak. Május 13-án Kápolnási Beáta, Orosz János, 
Márki Sándor és Kreszits Margit tanítványai, 22-én 
Sziklai Kinga fuvolásai tartottak bemutatót, növendék 
hangverseny keretében. Köszönjük a részvételt min-
denkinek, aki jelenlétével megtisztelte a zeneiskolai 
tanév utolsó jeles eseményét! 
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Május 22-én országos nyelvi mérésen, 29-én országos 
kompetencia mérésen vettek részt a 6. és 8. év folyamos 
tanulók. A 4. az 5. és 7. évfolyamokon minden tanuló 
próbamérést írt, az előző évek feladat sorait felhasznál-
va, melyeket a szaktanárok javítanak. Célunk, hogy a 
tanulók korábbi években is talál kozzanak ilyen típusú 
feladatokkal, ismerkedjenek a megírás körülményeivel, 
valamint a részletes ki értékeléssel segítjük a hibák ki-
javítását, a felkészülést az országos mérésre. 

19-én a búcsúi báránytáncon fellépett a három nem-
zetiségi tánccsoport, az ifjúsági nemzetiségi zenekar és 
kamara csoportok. Felkészítők: Molnár Lászlóné, 
 Márki Sándor és Polónyiné Zsuzsandor Ibolya.

Júniusi események
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. 11 órától 
kerékpáros ügyességi versenyt szervez a tanulóknak a 
Ceglédi Rendőrkapitányság és Borbás Gyula, iskolánk 
rendőre. 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 időpontja június 19-e szer-
da, 18:00 óra. 

A nyári szünet ideje alatt minden szerdai napon 9:00 és 
12:00 között ügyeletet tartunk a Pesti út 160. szám 
alatt.

A Siklódi Alapítvány Édes Anyanyelvünkért könyvelé-
sét évek óta Gimesi Jánosné végzi. Köszönjük, hogy 
díjazás nélkül segít, idejét és szaktudását áldozza az 
alapítványra.

Versenyeredmények
Zöldokos Kupa levelezős verseny Pest megyei döntő-
jén Bartúcz Anna és Kovács Kinga 3. helyezést ért el.

Tollforgató levelezős verseny megyei döntőjén
•  kémia-fizika tantárgyakból Bartúcz Anna  

1. helyezett, Kovács Kinga 3. helyezett,
•  biológiából 8. évfolyamon Hóra Zsanett  

3. helyezett,
•  biológiából 7. évfolyamon Nagy Boglárka  

3. helyezett lett.
Felkészítőjük Répás Lászlóné.

Bendegúz megyei versenyen angol nyelv felsős kezdő 
kategóriában Polónyi Lili a 11. helyezést hozta el.

Titokonline országos történelem levelezős versenyen 
Polónyi Lili 4. lett.

Az Alapműveleti Matemetika Verseny területi forduló-
ján Deák Ervin 3. helyezett lett. Felkészítő Szalisznyó 
Angéla.

Pék Norbert 5. osztályos tanuló a Ceglédi Birkózó Szak-
osztály színeiben versenyzik, de itthon edz, és cegléd-
berceli diák lévén mi is büszkék vagyunk rá. Nyársapát-
on, a Területi Birkózó Bajnokságon csapatversenyben 
1. helyezést ért el.

Gyomaendrődön az Országos Birkózó Bajnokságon 
76 kg-os súlycsoportban 3. helyezett lett.

Aszódi Kira és Rapi Réka sportakrobatika foglalkozásra 
járnak Ceglédre. Örömmel adunk hírt róla, hogy orszá-
gos bajnokságon párosban 3. helyen, négyes formáció-
ban 1. helyen végeztek, és mindkét gyakorlattal beju-
tottak a Balatonfüreden megrendezésre kerülő Európa 
Bajnokságra. 
Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítőnek!

Iskolavezetés

Április 7-én a Vasas Jégcsarnokban 
tekintette meg iskolánk 30 tanulója 
a Dánia – Szlovákia Divízió 1-es női 
világbajnoki jégkorongmérkőzést. 
A meccsnézésre a Magyar Jégko-
rong Szövetség akcióját kihasználva 
került sor, mely során egy külföldi 
csapatot kellett kiválasztani, és egy 
találkozójukra jegyeket lehetett 
nyerni. Diákjaink Dániát választot-
ták külföldi kedvencüknek, és nekik 
szurkoltak a mérkőzésen, a jelen 
lévő dán drukkerek nagy örömére. 
A találkozó után közös fénykép is 
készült, a VB. csattanója pedig a 
magyar válogatott mellett a dán csa-
pat feljutása lett!
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ERDEI ISKOLA

2019.04.29.-én a hatodikosokkal erdei iskolába indul-
tunk a Balaton-felvidékre.

Első állomásunk Martonvásár volt, ahol megismer-
kedtünk Mária Terézia és Brunszvik család történeté-
vel. A kastély köré hatalmas növényekkel teli parkot 
alakítottak.

Második megállónk a Tihanyi barátlakások. I. And-
rásról és persze az Árpád házról beszéltünk. Régi ne-
vekkel ismerkedtünk meg, mint például Balatin és 
 Tichon. Az első nap végére pedig Balatonudvari – szív 
alakú sírköveket néztünk meg, amiből egyet le is kellett 
rajzolni. Megérkezünk a Balatonakali Ifjúsági Gyer-
mektáborba, ahol szép tiszta faházak vártak minket és 
még az étel is finom volt. Sok játék fogadott bennünket: 
labda, tollas, és még pingpongozni is lehetett amit a 
fiúk imádtak. Este küzdöttünk ágyneművel, ágyat el-
foglaló gyíkkal, szobatársak eltérő alvási szokásaival, 
megfigyelhettük a kóla hatásait, hat összezárt gyerek 
túlélési technikáit a ruhahalmok fölött.

2. nap ellátogattunk a szentbékkállai kőtengerhez, aztán 
Salföld-Majorhoz indultunk, találkoztunk többféle kutya-
fajtával, lóval és más állatokkal. A nap végén Hegyestűre 
mentünk , ahol sétáltunk az egykori vulkán belsejében.

3. nap Keszthelyi Festetics kastélyban jártunk, ami 
mai formáját 1883 és 1887 között nyerte el. Következett 
aznap még a madárház, pálmaház, kocsimúzeum, va-
dászati kiállítás és vasúti modellkiállítás.

Sok értékes madarakat néztünk. Legalább 30-40 fé-
lét, még halakat is láttunk. Többféle méretű kaktuszok, 

érdekes növények tömkelege. Régi vagy újított kocsikat 
figyeltünk meg. Miniatűr modern életet bemutató lát-
ványosságként a modellvasút szolgált. Persze a Szigli-
geti várat sem hagyhattuk ki, láttuk a Balaton vizét, ez 
volt a 3. nap.

4. napon Zalavárra érkeztünk feltérképezni a Kis Ba-
laton házat, ahol 2 db filmet néztünk meg, utána játszó-
téren töltöttük az időt. A Bivalyrezervátum Kápolna 
pusztán nagyon klassz volt, itt akár 15 embert is kitevő 
bivalyokkal találkoztunk.

Utolsó nap Veszprémbe indultunk, felmentünk a 
Szentháromság Szoborhoz, itt 1 órát sétáltunk, né-
zelődtünk. Hazaindulás előtt , közkívánatra bemen-
tünk a McDonald's-ba egy jó mekis ebédre.

Utazás haza busszal.
Köszönettel tartozunk szüleinknek, akik vállalták az öt 

nap minden költségét. Támogatást kaptunk a Ceglédber-
celi Iskoláért Alapítványtól, a Szülői Munkaközösségtől, a 
Diákönkormányzattól, a Szociális Bizottságtól, hálásan 
köszönjük. Köszönjük osztályfőnökeinknek, hogy meg-
szervezték nekünk a tábort, elkészítették a tankönyvün-
ket, türelemmel és megértéssel kezeltek bennünket.

Felnőttként majd reméljük, hogy járni fogunk még 
ezen a gyönyörű vidéken.
Köszönjük a szépen a támogatásokat, és hogy elmehet-
tünk ilyen szuper helyekre.

Solymosi Adrienn
6.b osztályos tanuló
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KATOLIKUS HÍREK!  
PADOVAI SZENT ANTAL

* Lisszabon, 1195. augusztus 15. (?) + Arcella (Padova 
mellett), 1231. június 13.

Padovai Antal 1195-
ben előkelő és vallásos 
szülők gyermekeként 
született Lisszabonban. 
Fernando (Ferdinánd) 
névre keresztelték. Szü-
leitől mély vallásossá-
got és egyeneslelkűsé-
get örökölt . Tizenöt 
éves korában belépett 
szülővárosának Sao 
Vincente de Fora nevű 
ágostonos kanonokren-
di kolostorába. Szilár-

dan elhatározta, hogy meghal a világnak, és csak Is-
tennek él. Amikor azonban kolostora belesodródott 
a II. Alfonz portugál király és a portói püspök közti 
viszályba, s kortársai sokat zaklatták politikai terve-
ikkel, már két év után elhagyta szülővárosát, és átte-
lepült a coimbrai Santa Cruz kanonoki kolostorba, 
ahol zavartalan békességet keresett a teológiai tanul-
mányokhoz és a papságra való fölkészüléshez. Fer-
nando életének két esemény adott útkeresésében 
végleges fordulatot. Az egyik: épp a Santa Cruz kon-
ventbe hozták az első ferences vértanúk holttestét, 
akik Marokkóban lelték halálukat. A másik: találko-
zott azokkal a közeli -- Santo Antonio dos Olivais 
nevű -- kicsiny rendházból való testvérekkel, akik a 
kolostor ajtajánál alamizsnát koldultak. Megszüle-
tett benne a vágy, hogy a szegények közösségében él-
jen. Fernando még 1220 nyarán csatlakozott hozzá-
juk. Fölvette szegény ruhájukat, keresztnevét temp-
lomuk védőszentje, Remete Szent Antal nevére cse-
rélte. Így jött el 1222 nyara, amikor a mécsest, amely 
addig rejtekben volt, maga Isten emelte lámpatartó-
ra, hogy másoknak is világítson. Történt ugyanis, 
hogy tartományfőnöke néhány társával együtt Forli-
ba küldte, hogy pappá szenteljék őket. Ott az ünnep 
alkalmából valakinek beszédet kellett volna monda-

nia váratlanul, mivel megbetegedett az, akinek ez lett 
volna a dolga. Készületlenül senki sem merte vállal-
ni, s akkor megparancsolták Antalnak, hogy beszél-
jen. Amikor befejezte, társai örömmel vették körül, 
Grácián testvér pedig áldotta a napot, amikor ez a 
vándor, rongyos barát segélykérően a köpenyébe ka-
paszkodott. Minthogy elöljárói nem kis meglepetés-
sel szereztek tudomást rendkívüli felkészültségéről, 
nem is sejtett Szentírás-ismeretéről, Felső-Itáliába 
küldték, hogy a tévtanítók ellen prédikáljon. Meg-
számlálhatatlan tömeget nyert meg prédikációval és 
vitával. 1224-ben a felső-itáliai munkát rendtársaira 
bízhatta. Dél- Franciaországba ment, először Mont-
pellier-be, az eretnekháborúban ez volt a katolikusok 
főhadiszállása. 1227-ben ismét visszatért Felső-Itá-
liába, hogy megkezdje utolsó megbízatását: a hívők 
erősítését és megszilárdítását. Különösen az 1231-
ben Padovában tartott böjti beszédei jelentettek 
 páratlan eseményt. Az emberek már az éjszaka folya-
mán özönlöttek, úgyhogy nem akadt megfelelő 
 méretű templom, ezért Antal a szabadban prédikált. 
A beszéd után gyónáshoz tódultak az emberek. 
 Padova városa és környéke szemmel láthatóan meg-
változott: halálos ellenségek békültek ki, adósokat 
engedtek szabadon, uzsorakamatokat és jogtalanul 
szerzett javakat adtak vissza, rossz nők, tolvajok és 
más gonosztevők bűnbánatot tartottak. Szavainak 
hatékonyságáról máig tanúságot tesz az 1231. márci-
us 15-én hozott adóstörvény, amely szerint ezentúl 
az adós csak vagyonával, és nem személyével vagy 
szabadságával kezeskedik. Ez az óriási munka azon-
ban teljesen felőrölte egyébként is gyenge egészsé-
gét, úgyhogy ugyanabban az évben június 13-án, alig 
harminchat éves korában meghalt. A sírjánál történt 
számos imameghallgatás, gyógyulás és csoda követ-
kezményeként IX. Gergely pápa alig tíz hónappal ha-
lála után szentté avatta. XII. Pius pápa 1946. január 
16-án egyháztanítóvá nyilvánította. Ünnepét kez-
dettől június 13-án ülték meg, s tisztelete gyorsan 
 általánossá vált.

Héregi

REFORMÁTUS HÍREK!  
A Pünkösdi ünnepi istentiszteletek rendje  
a követ kező:
–  Június 9-én, vasárnap úrvacsorával egybe kötött 

 istentisztelet lesz reggel 9 órakor a Református 
 Templomban.

–  Június 10-én, hétfőn délelőtt 9 órakor tartunk isten-
tiszteletet.

Nyári tábor
Az előző évekhez hasonlóan augusztus 5-étől 9-éig ismét 
nyári tábor lesz a templomkertben. A gyermekeket 9 órá-
tól fogadjuk, a foglalkozások 16 óráig tartanak. Tízórait, 
ebédet, uzsonnát kapnak. A részvételi díj: 2.000,- Ft. 

Jelentkezni Kissné Ecsedy Nóránál és Uherkovichné 
Perge Tímeánál lehet.
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FREUDE KAPELLE HÍREI!

Bénye – Majális
Bénye község polgármesterének, Kovács Erikának 
meghívására a Freude Kapelle részt vett 2019. május 
1-jén a bényei Majálison. Délelőtt főzőversenyen indul-
tunk, ahol csapatunk Hadas Szabolcs irányítása alatt a 
Legszebb Tálalás díjat nyerte el. Délután a zenész ka-
valkád keretében léptünk fel, ahol meghívottak voltak 
még Farkas Tamás és Zamatócky Florianna operett 
énekesek, a Pilisi Zenész Egyesület és a No Disc Zene-
kar. Szép napot töltöttünk Bényén a Dolina völgyben.

I. Búcsúi Bál
2019. május 18-án a Freude Kapelle szervezésében és 
Török József polgármester úr védnökségével valósult 
meg az esemény. 19.30 órától a Freude Kapelle vendég-
váró fúvószenével fogadta a vendégeket, majd a bált 
Molnár Lászlóné vezetésével a Frohe Kinder Tanzg-
ruppe nyitotta meg. Az első számot a gyerekek a szüle-
ikkel táncolták. Köszönjük Molnár Lászlóné felkészíté-
sét és, hogy elfogadták a meghívásunkat. Az est során a 
jó hangulatról a Szerpenteam zenekar és a Freude Kap-
elle gondoskodott. A Művelődési Ház befogadóképes-
ségéhez képest nem voltunk sokan, viszont az a közel 
100 fő, aki megtisztelte rendezvényünket, nagyon jól 
szórakozott. Az est során meghívtuk vendégeinket egy 
gulyásra, amelyet a Hadas család jóvoltából jóízűen fo-

gyaszthattunk. Támogatóink között az éjszaka folya-
mán több felajánlást sorsoltunk ki. A fődíjat a Freude 
Kapelle ajánlotta fel a NEMZ-CISZ-19-0252 számú 
pályázaton nyert támogatás felhasználásával, amely 
egy kapszulás kávéfőző volt 240 kapszulával. A bál be-
vételeit a Freude Kapelle működésére fordítjuk. Kö-
szönjük támogatóinknak a támogatásokat. Köszönjük 
a Művelődési Ház dolgozóinak, hogy a bál megvalósí-
tásában segítségünkre voltak. 

Búcsúi Bál támogatói: Balassa Hajnalka Forintos 
Üzletház; Birinszki Józsefné; Ceglédberceli Községi 
Sportegyesület; Ceglédberceli Német Nemzetiségi 
Kultúregyesület; Ceglédberceli Német Nemzetiségi 
Önkormányzat; Coop ABC; Dánszentmiklósi Virgonc-
kodók; Dr. Nagy Gáborné; Fazekas Nóra; Hadas Csa-
lád; Hadas Patrik; Hadas Szabolcs; Héregi József Adél 
Virágai; Hortobágyiné Noémi Zöldség Gyümölcs Ceg-
lédbercel; Ikra Bt.; Kassakürti család; Konczné Krokta 
Veronika; Kovácsfi család; Molnár Lászlóné; Napsugár 
Papír, Írószer és Ajándékbolt; Nemzeti Dohánybolt 
Ceglédbercel; Pető Zsolt; Pünkösd Pálné; Reál Élelmi-
szer; ifj. Répás László; id. Répás László; Robogó 3K Kft.; 
Sági István; Sebestyén Márton; Sebestyén Mártonné; 
Sebi Pékség; Terike Virágbolt; Tóth Rita - Állateledel; 
Török József; Turcsek család; Virágsziget Növényáru-
ház - Albertirsa

KEDVES CEGLÉDBERCELIEK!

A Ceglédberceli Füzetek 1-7. kötetei újra kiadásra kerülnek.
Akik esetleg annak idején lemaradtak valamelyik kötetről,  
most megrendelhetik a következő árakon:
Jeles napok, ünnepek – 1200 Ft
Életút – 1200 Ft
Nagyanyáink főzték – 1500 Ft 
Népviseletünk – 2000 Ft
Falumúzeum – 2000 Ft
A hely neve: Novij Donbasz – 2500 Ft
Helyi sváb zenekarok és zenészek képeskönyve – 2200 Ft
Rendelési cím: info@cegledbercelitanc.hu, vagy telefonon: 0630625823
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BÁRÁNYTÁNC

17 éve állítjuk a májfát búcsú napján! Ebben az évben is 
a Műhely dolgozói hozták a faluba a fát, majd Kellner 
György, Breznyikné Kassakürti Mónika, Breznyik János, 
Kassakürti Antal és Polónyi Lili segítségével feldíszítet-
tük, és felállítottuk. Ugyancsak a Műhely dolgozói hoz-
ták és állították fel a fellépő csoportok számára a sátrat, 
nekünk pedig az asztalokat és a székeket. Gregó László, 
valamint felesége Panni, és a Sramli Kerthelyiség csa-
pata már délelőtt nekilátott a főzésnek, és délutánra 
 finom berceli babos káposzta várta az éhes nézőket. 
Délután 3 órától jöttek a segítőink: hangosítónk, Ligeti 
Márton, a Hangzavar KFT képviselője, két bárányfogó 
legényünk Baunoch Bálint és Breznyik Dániel, fény-
képészünk Mátrai Fanni, videósaink Scheffer Krisztina 
és Barkó Gábor, bemondóink Nagy Vivien és Zsu-
zsandor Vivien. Majd elérkezett délután 4 óra, és elkez-
dődhetett az idei Báránytánc. 

A műsort a zeneiskola négy tanulója Herendi Gergő, 
Kogler Zsombor, Ligeti Bendegúz, Meixner Nándor 
kvartettje nyitotta meg: Maurae Rondó című darabját 
adták elő.

A sikeres megnyitó után Zsuzsandor Vivien németül, 
Nagy Vivien pedig magyarul köszöntötte a vendégeket.

A műsort szintén a zeneiskolások folytatták. Az Ifjúsá-
gi Zenekartól hallhattuk a Pepi polkát, a Rómeó és Júliát 
és a Híd a Kwai folyón című műveket. A zenekar műsora 
közben még egy Bujdosó Alexa és Kövesdi Lili alkotta 
duó is játszott: Bach Paraszkantátáját hall hattuk tőlük.

A zeneszámok után a legkisebbeket, az óvodásokat 
láthattuk volna, de sajnos egy kis technikai probléma 
akadt a CD lejátszásával, így gyorsan műsorszámot 
 váltottunk, és Molnár Lászlóné következett a Frohe 
Kinder Tánccsoporttal. (Közben Gaálné Kecskeméti 
Judit hazaszaladt és elhozta a laptopját, amelyen fenn 
voltak az óvodások táncainak zenéi.) Ez a kis közjáték 
nem zavarta meg a Frohe Kinder táncosait, mert maga-
biztosan és ügyesen adták elő műsorukat, melyet  
a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kisparty kísért.  
A közönség elismerő tapssal jutalmazta őket. 

Az iskolások után léptek a közönség elé az óvodások 
Szeidl Rita és Magyarné Végvári Judit irányításával. 
Mindkét csoport nagyon ügyes volt, nyoma sem volt a 

várakozás miatti izgalomnak. A színpadon a Schmetter-
ling Tánccsoport két csoportja táncolt: először a kicsik, 
majd utánuk a nagyobbak, összesen 59 gyermekkel! 

Az óvodások után ismét az iskolásoké volt a színpad: 
következett a Fantasztikus Sok×4-esek, azaz a felsősök 
tánca. Műsorukban schnellpolkát, a Hammerschmied-
sgsell című gyermektáncot, keringőt és ugróst láthat-
tunk. Őket is a Kisparty Zenekar kísérte.

A napot a Lambemasterek tánca zárta. Az öt pár gyö-
nyörű ruhákban, nagyszerű tánctudással szórakoztatta  
a közönséget. Műsoruk nyitánya hagyományosan egy 
berceli ugrós volt, majd egy keringőt, ismét egy ugróst és 
végül pedig egy gyorspolka koreográfiát láthattunk.  
A közönség őket is nagy tapssal jutalmazta. A fiatalokat 
is a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kisparty kísérte.

A résztvevők a héten már megkapták a csokoládét és 
a dobozos üdítőt. A csoportvezetők birkás párnát és 
emléklapot kaptak a színpadon. 

A táncos műsor végén újra a Kisparty szórakoztatta 
a hagyományosan nagyszámú közönséget.

Immár 17 éve töretlen a Báránytánc sikere, mely ösz-
szefogás nélkül nem működne. 

Köszönjük szépen segítőinknek: Baunoch Bálintnak, 
Barkó Gábornak, Bogyay Istvánnénak, Breznyik Dáni-
elnek, Breznyikné Kassakürti Mónikának, Breznyik Já-
nosnak, Czinege Lucának, Csobán Annamáriának, Dr. 
Szemők Balázsnénak, Galambos Editnek, Galambos 
Emesének, Hornyik Lászlónak, Kassakürti Antalnak, 
Kellner Györgynek, Krecsák Attilának, Ligeti Márton-
nak, Mátrai Fanninak, a Műhely dolgozóinak, Nagy Vi-
viennek, Novák Pankának, Pálné Fehér Mariannának, 
Polónyi Lilinek, Scheffer Krisztinának, Török József 
polgármester úrnak, Zsuzsandor Viviennek, a pol-
gárőröknek, minden szülőnek és nagyszülőnek, akik a 
gyermekek öltöztetésében részt vettek, a Kisparty ze-
nekar tagjainak, valamint támogatóinknak, Csobán 
Annamáriának, Dr. Nagy Gábornénak, Gregó László-
nak és feleségének Panninak, Kovács Jánosnak és csa-
ládjának, Kulimáné Ságodi Erzsébetnek, Pataki László-
nénak, hogy ebben az évben is hozzájárultak a rendez-
vény sikeres lebonyolításához.

Rendezvényünkre anyagi támogatást az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által kiírt és az Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. által lebonyolított NEMZ-
KUL-EPER-19-1280 pályázaton keresztül, illetve 
Ceglédbercel Község Önkormányzattól kaptunk. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni segítségüket!

Kövessék fellépéseinket és rendezvényeinket a Face-
bookon, ahol a Báránytáncról Mátrai Fanni által készít-
tet képeket, illetve a Barkó Gábor által készített videót 
is megtekinthetik!

Találkozunk jövőre, immár 18. alkalommal!
A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület 
nevében:

Polónyiné Zsuzsandor Ibolya elnök
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„ANYÁM TYÚKJA” FŐZŐFESZTIVÁL ÉS ANYÁK NAPI VIRÁG-
VÁSÁR CSEMŐBEN

Immár több éve május 1-jén vissza-
térő vendégek vagyunk Csemőben, 
ahová Marosi Mihály hívja meg tán-
cosainkat. Ebben az évben is a Ceg-
léd berceli Német Nemzetiségi 
Kisparty Zenekar és az Eötvös József 
Általános Iskola táncosai léptek fel 
itt. Az Ifjúsági Tánccsoportban né-
hány Fantasztikus pár is besegített, 
ugyanis többen az Ifjak közül nem 
tudták vállalni a fellépést. A zenekar 
a Főtéren már 9 órától szórakoztatta 
a közönséget, majd a táncosok után 
zeneszóval kísérték a borrend tagjait. 
A táncosok 10 órától a Templom té-
ren adták elő műsoraikat. Először az 
alsó tagozatos Frohe Kinder Tanzg-
ruppe lépett a közönség elé. Hagyo-
mányos berceli táncokat, valamint 
magyarországi német gyermektán-
cokat adtak elő. Őket a felső tagoza-

tos Fantasztikus Sok×4-es Tánc-
csoport, majd az Ifjúsági Tánccso-
port műsora követte. Mindhárom 
csoportot nagy tapssal jutalmazta  
a közönség. Átöltözés után szétnéz-
tünk az Anyák Napi Virágvásáron. 

Köszönjük vendéglátóinknak a 
meghívást és a Bethlen Gábor Alap-

kezelő Zrt-nek valamint az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának a 
támogatást!

Köszönjük Pálné Fehér Marian-
nának a képeket!

Polónyiné Zsuzsandor Ibolya

ÍJÁSZ HÍREK
Az elmúlt két 
hónapban több 
versenyen is 
részt vett csa-
patunk.

Patvarcon és Pusztavacson távlö-
vésben mérették meg magukat íjá-
szaink. Besenyszögön április 13-án, 
az év első próbáján szépen teljesí-
tettünk. Bezzeg Dorka I., Bezzeg 
Mónika II., Meixner Richárdné III., 
Sima István II. helyezést ért el. Bez-
zeg Zsolt a tavalyi év abszolút baj-
noki döntőjét megnyerve hozhatta 
el a 2018-as év kupáját. Ezen a ver-
senyen külön megható volt, hogy a 
házigazda egyesület megemléke-
zett elhunyt Íjásztársunkról. Barát-
ként említve, ottani eredményeit 
összefoglalva búcsúztak Bélától.

Karcagon Bezzeg Dorka II., Bez-
zeg Mónika IV. lett. Az ő fejlődése 
egyre látványosabb, mindez úgy, 
hogy sosem mással, csak önmagá-
val, korábbi eredményeivel verseng. 
Sajnos előző íja eltört, de úgy tűnik 
az új, Farkas Nándi által készített 
asszír típusú Sakállal szépen össze-
szoknak.

Sima István Egerben a Dobó 
 István kupán VI. helyezést ért el. 
Eredményével automatikusan kva-
li fikálta magát a szeptemberi 
 Országos és Nemzeti Bajnokságra  
a Kassai völgybe. 

Az elmúlt időszak legizgal-
masabb versenye Torockón volt.  
A Székelykő lábánál megrendezett 
Íjász-szer látványában és szervezés-
ben is lenyűgöző volt. Izgalmas fel-
adatok, váltakozó időjárás, baráti 
hangulat fogadott minket. A célok 
nem nagy távolságra voltak, de a 
domborzati viszonyok becsapóssá 
tették a pályát. Rákóczi fejedelem 
emlékét idézték a lőlapok, így rög-
tönzött történelem óránk is volt 
egyben. Jóleső érzés volt a felvidék-
ről, székelyföldről, anyaországból 

érkezett íjászokkal együtt tölteni a 
napot. Nyolc fős csapatunk kitar-
tott a szikrázó napsütéses, szakadó 
esős, borús- szeles időben, minden-
ki teljesítette a feladatot. Bezzeg 
Mónika III. helyezett lett.

Egyesületünk idén is megrendezi 
Szent István napi versenyét augusz-
tus 19-én. Az előkészületek folynak, 
dolgozunk azon, hogy a tavalyihoz 
hasonló, sikeres napot nyújtsunk. 

„Minden hegy csúcsban végző-
dik. Emelkedjetek bátran, s kik 
kiindulva a hegy alján távol állta-
tok egymástól, fenn a tetőn talál-
kozni fogtok.” 

/Eötvös József/
Ceglédberceli  

Hagyományéltető Íjászegyesület
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Torockó Erdély ta-
lán egyik legszebb 
faluja, mely a Szé-
kelykő hármas 
csúcsa alatt talál-
ható. Erre a gyö-
nyörű helyre kap-
tunk meghívást 
május közepén a 
Torockói Íjász Szer 
szervezőitől. Csü-

törtök reggel indultunk, hogy minél több élményt 
 tudhassunk magunkénak. Az idő nem volt kegyes hoz-
zánk, esett az eső szinte egész nap. 

A Királyhágónál volt az első hosszabb pihenőnk. 
 Erdély kapujának látványától, no meg a jó adag kávétól 
fellelkesülve Tordánál terveztük következő megállón-
kat. Szerencsére az eső pont az ott töltött időre tartott 
szünetet, így megmásztuk a hasadékot. A 200 méternél 
is magasabb sziklafal, a hasadékban folyó Hesdát patak 
ereje, hangja lenyűgöző volt.

Túránk végeztével már csak negyed óra autóút vá-
lasztott el minket uticélunktól. Megérkezve Torockóra 
elképesztő látvány tárult elénk. Közvetlenül a Székely-
kőre nézett szállásunk terasza, ahol a szívélyes fogadta-
tás és kiadós vacsora után még órákat beszélgettünk. 

Állítólag itt kétszer kel fel a Nap. Az első napfelkelte 
után eltűnik a szikla mögé, és nem sokkal később 
megint előbukkan. Mi ebből nem sokat láttunk, ugyan-
is ködös, felhős reggeleket fogtunk ki. Persze annak is 
megvolt a maga szépsége. Reggeli után útnak indul-
tunk. A pénteki napot arra szántuk, hogy bejárjuk a fa-
lut, megnézzük a verseny helyszínét, megismerkedjünk 
a szervezőkkel, és túrázzunk egyet. Nagy sétát tettünk 
a hangulatos házak között.

Betértünk a múzeumba, elidőztünk a piactéren, a 
vízimalomnál, majd elindultunk a hegy felé. Már álltak 
a jurták, a helyszínt rendezték a szervezők. Jóízű be-
szélgetés, kis frissítő után már semmi nem tartott visz-
sza minket, hogy megmásszuk a Székelykőt. 

A hegy Torockóra néző oldala sziklás, meredek, míg a 
másik fele lankásabb, füves, erdős. Nem volt egyszerű 
túra, mert fent a csúcson eleredt az eső, ami végig kísért 
a lefelé vezető úton, de végülis épségben megérkeztünk  
a főtérre.

Az est fénypontja volt újra felmenni a hegyoldalra, a 
jurtáknál a szertűz mellett állni felvidéki, erdélyi, anya-
országbeli íjásztársakkal. 

Szombaton, a verseny alatt változatos időjárás volt. 
Megértük a szikrázó napsütést, áztató esőt, szelet, 
mindezt váltakozva a nap folyamán. 

A remekül kigondolt, furfangos célok nem voltak 
nagy távolságra, de a domborzati viszonyok miatt be-
csapósak voltak. 

Mindenki végiglőtte a versenyt, becsülettel helyt-
álltunk. Bezzeg Mónika a III. helyen végzett. 

Vasárnap reggel nehéz szívvel fogyasztottuk el reg-
gelinket. Elköszöntünk szállásadónktól, majd egy újabb 
túrára indultunk. 

Felmentünk a Torockószentgyörgyi várromhoz, 
ahonnan mesés kilátás nyílik a Székelykőre, Ordaskőre. 

Torockói kirándulásunk minden pillanatát szívünk-
be zárva elköszöntünk a helytől, megígérve, hogy még 
visszatérünk.

„Ott lent sötét lombot sodort a katlan, Itt fenn:  
a vén hegy állott mozdulatlan.

Időkbe látó meztelen tetején tisztást vetett  
a bujdosó verőfény.

Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól.  
Itt fenn fehér sajttal kínált a pásztor.

És békességes szót ejtett a szája, és békességel várt 
az esztenája.

Távol, hol már a hó királya hódít, az ég lengette 
örök lobogóit.

Tekintetem szárnyat repesve bontott, átöleltem  
a hullám-horizontot.

s tetőit, többet száznál és ezernél- s titokzatos szót 
mondtam akkor: Erdély”.

Ceglédberceli Hagyományéltető Íjászegyesület

POLGÁRŐRSÉG TÁJÉKOZTATÁS
Felhívás, tájékoztatás!
Tisztelt Lakótársak!

Községünkben 
megszaporod-
tak a különböző 
házaló, árusító 
és szolgáltatást 
nyújtó szemé-
lyek. Főként az 
idős, egyedülálló 
emberekre ori-

entáltak. Felhívjuk figyelmüket, hogy községünkben a 
házaló vashulladék felvásárlási is illegális. 

Az általuk felkínált termékek (ruhanemű, háztartási 
felszerelések, edény, szőnyeg, takaró, paplan stb.) nagy 
része bár olcsó, de silány hamisítvány lehet.

A szolgáltatók (víz, gáz, áram) pénzt nem hoznak, és 
nem visznek /nem vihetnek/!

Megjelenhetnek különböző karitatív szervezetek kép-
viselői, adománygyűjtés/ osztás céljából. Minden eset-
ben győződjenek meg róla, hogy állításuk valós-e, néz-
zék meg fényképes azonosító kártyájukat, megbízóleve-
lüket. Pénzmozgás vagy tárgyi felajánlás esetén minden 
esetben kérjenek átvételi bizonylatot – cégnévvel, bé-
lyegzővel ellátva.
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Mezőgazdasági gépet, szerszámot, kerékpárt ne hagy-
janak az udvarokon, zárják el azokat!

Kérjük, figyeljünk egymásra! Ha ilyen vagy ehhez 
hasonló esetet tapasztalnak, lehetőség szerint jegyez-
zék fel a gépkocsi színét, típusát, rendszámát, elköve-
tők személyleírását, és jelentsék be a Polgármesteri 
Hivatalban ügyfélfogadási időben vagy haladéktala-

nul értesítsék az Albertirsai rendőrjárőrt 0-24 óráig 
+36 20/973-9021, illetve főként délutáni és kora esti 
órákban szolgálatot teljesítő polgárőr járőrünket 
 Barkóczy László: +36 70 250 7473.

Együttműködésüket köszönjük!
Ceglédberceli Polgárőrség 

CKSE HÍREK

Felnőtt csapat
Pest megyei III. osztályú felnőtt bajnok-
ság keleti csoportjának 2018/2019-es sze-
zonjában csapatunk 14. helyen végzett.

Minden kedves szurkolónknak szeret-
nénk megköszönni az egész éves támoga-
tást, szurkolást!!!

26. forduló 
Mogyoród FC - Ceglédbercel KSE 11-1
g: Trasser A.
27. forduló 
Tápiószőlős KSE - Ceglédbercel KSE 3-2
g: Kabai R., Trasser A.
28. forduló 
Ceglédbercel KSE – Gödöllői EAC-SZIE 
5-2
g:  Túróczi Zs., Czinege M., Vizi D.,  

Schmidt Á., Kabai R.
29. forduló
Dány KSK - Ceglédbercel KSE 3-0

SZABÓ PÁL CEGLÉDBERCELI DIÁKSPORT EGYESÜLET HÍREI
Tisztelt Ceglédberceli Lakosok!
Tiszajenő május 1.
Penavin Olga szokásmonográfiájában május elsejét a ta-
vasz, a termékenység, a zöld ág, a fák, a madarak ünne-
peként emlegeti, s hangsúlyozza, hogy „Már a XV. szá-
zadból vannak adataink arra a sok helyen még ma is élő 
szokásra, hogy e nap reggelén zöld lombokkal, bodzaág-
gal díszítik a kerítéseket, a házak kapuját, bejáratát.” (Pe-
navin 1988.) Utunk során nagyon sok településen ta-
pasztaltuk e hagyomány megünneplését. Ugyan idén 
pont hét közepére esett a május 1-je, de jó programot 
választott Egyesületünk Labdarúgó Szakosztálya. Tisza-
jenő KSE Jenő kupa kispályás tornát szervezett, amelyre 
meghívást kaptunk és Egyesületünk kettő csapattal vett 
részt. A mérkőzések a település szép és rendezett sport-
pályáján kerültek lebonyolításra. Jól szervezett körülmé-
nyek között, igen izgalmas, de barátságos hangulatban 
játszottak csapatok (15) és szurkoltak a nézők. A meghí-
vott hívatásos játékvezetők, mindent megtettek azért, 
hogy a mérkőzéseket kézben tartsák, jól bíráskodtak. Az 
SZPCDSE II. csapatunkkal a csoportmérkőzések után a 
második helyen fordultunk a helyosztókra és nagy küz-
delemben büntetők rúgásával maradtunk alul a torna 

egyik legjobb csa-
patával szemben 
(megye II. osztály), 
így a IV. helyen fe-
jeztük be a tornát. 
Torna lebonyolí-
tásának ismét a fő 
célja volt, a telepü-
lések közötti bará-
ti kapcsolatok ki-
alakítása, és a csaptok sportszerű versenyeztetése.  
A szervezők törekedtek a sportág megszerettetésére, 
népszerűsítésére és nem utolsó sorban a sportkapcsola-
tok ápolására. 

A jó hangulatú mérkőzések, és finom ételek, italok 
tették emlékezetessé számunkra Tiszajenőt. Úgy gondo-
lom, hogy a mai körülmények között, közel 180 fő ellá-
tása nemes-lelkűségre vall, ezt tette velünk, és a részt 
vevőkkel az Egyesület vezetősége Polgár Lajos, Nyuli 
Levente és Hornyik Zoltán. 
Tiszajenő köszönjük! 
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