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Híradó
CEGLÉDBERCELI

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját 

2019. október 27-én vasárnap 

10.00 órára a Katolikus templomban kezdődő Szentmisére,
13:00 órától a Ceglédberceli Művelődési Házban tartandó

Német Nemzetiségi Kórustalálkozónkra,
Kórusunk fennállásának 30. évfordulója alkalmából.

FELLÉPŐ CSOPORTOK:

• Napsugár Óvoda Szivárvány Csoportja
• Dunaharaszti Sváb Dalkör

• Német Nemzetiségi Kórus Szigetszentmárton
• Hajósi Német Nemzetiségi Énekkar

• Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Örömcsapat
• Ceglédberceli Zeneegyesület - Freude Kapelle

• Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar - Kisparty
• Füzi Elek Vegyeskar

• Ceglédberceli Német Nemzetiségi Énekkar

TÁMOGATÓINK: 
Ceglédbercel Község Önkormányzata

Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2019. szeptember 30-án tartotta ülését, 
melyen Török József polgármester tájékoztatta a jelen-
lévőket az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb ese-
ményeiről:

Török József polgármester:
Utolsó rendes Képviselő-testületi ülésünket 2019.  
augusztus 26-án tartottuk.

2019. szeptember 2.
Az óvodai és iskolai tanévnyitó ünnepségekkel kezde-
tét vette a 2019-2020-as nevelési év és tanév.

szeptember 10. 
Sípos Istvánnét született: Fogelsinger Katalin
 köszöntöttük 95. születésnapja alkalmából.

szeptember 14.
A Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtárban megtartották 
a Füzi Elek Vegyeskar 100 éves jubileumi ünnepségét.

szeptember 16.
Nagy Károlyné aljegyző kinevezése megtörtént.

szeptember 25.•  Kis Miklós Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár 
úr tett látogatást Ceglédbercelen.•  Bejárást tartottunk az október 5-én megrendezésre 
kerülő XII. Gerje-menti Vadásznappal kapcsolatban.

Egyéb feladatok:•  Megkezdődött a Petőfi u. 8/A alatti épület rekonst-
rukciója•  Elkészítettük a Magyar Falu program pályázatait 
(Pesti út járdaépítés, önkormányzati tulajdonú utak 
felújítása, Községi Temető fejlesztése, eszközfejlesz-
tés belterületi közterület karbantartására, óvoda ud-
var fejlesztése és az óvoda épületének felújítása, vala-
mint a polgármesteri hivatal bővítése)•  Leszállításra került a szociális tűzifa, melyet a Közsé-
gi Temető parkolójában helyeztünk el.

Az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről 
szóló tájékoztatót, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló írásos beszámolókat a Képvise-
lő-testület elfogadta.

Első napirendi pontban a Képviselő-testület megis-
merte és elfogadta Ceglédbercel Község Településfej-
lesztési Koncepcióját és Településszerkezeti Tervét  
a mellékletekkel együtt, valamint megalkotta Cegléd-
bercel Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
10/2019. (X. 01.) önkormányzati rendeletét, melynek 

hatályba lépése 2019. október 31. (A dokumentumok  
a Polgármesteri Hivatalban, valamint a cegledbercel.
asp.lgov.hu internetes oldalon megtekinthetők.)

Második napirendi pontban a Képviselő-testület 
Ceglédbercel község szociális ellátásának és ellátási 
igények vizsgálata és javaslat a szociális szolgáltatások 
fejlesztésére című dokumentumot megismerte és a ja-
vaslatokkal egyetértett. 

Harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 
fordulójához. Az önkormányzat 2020. évi költségveté-
sében 600. 000 Ft-ot biztosít az ösztöndíjpályázatra. 

Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület el-
fogadta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2014-2019. 
évi munkájáról szóló beszámolót.

Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület elfo-
gadta a Kulturális és Népjóléti Bizottság 2014-2019. évi 
munkájáról szóló beszámolót.

Hatodik napirendi pontban Török József polgármes-
ter beszámolt a 2014-2019. önkormányzati ciklusról.  
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. (A beszá-
moló az újságban megjelenik.)

Hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület a Vi-
dékfejlesztési Program Irányító Hatósága által kiadott 
1777466158 iratazonosító számú támogatói okiratba 
foglalt Közösségi ház, külső rekonstrukciója (2737 
Ceglédbercel Petőfi utca 8. (1496/1 hrsz.) projektet 
megvalósítja. Az 50%-os előleg igényléséhez a Képvise-
lő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkor-
mányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.

Nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy •  a József Attila utca (Deák Ferenc u – Petőfi utca kö-

zötti szakasza), 
Petőfi utca jobb illetve bal oldala Római Katolikus 
templomot megkerülve (Pesti út - Pesti út szakasza), 
Somogyi Béla utca (Petőfi utca - Árpád utca közötti 
szakasza), 
Somogyi Béla utca (Árpád utca-Hunyadi utca közöt-
ti szakasza),
Iskola utca (Eötvös József Általános Iskola – Dózsa 
György út közötti szakasza) „egyirányú utca”, „behaj-
tani tilos” forgalomszabályozó táblák mellé „Kivéve 
biciklis forgalom” kiegészítő táblákat helyez el. •  Belterületi utak karbantartásához C11 aszfaltot vá-
sárol (Madách, Pozsonyi u. felújítása padkarendezés-
sel, Táncsics M. u. árok profilozása)
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•  a Dózsa György út forgalomszabályozásához forga-
lomirányító táblákat és tükröket vásárol. 
Az utak felújítási munkálataira és a forgalomirányító 

táblák és a tükrök beszerzésére 2 600 000 Ft forrást biz-
tosít, a 2019.évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület 
felülvizsgálta a Ceglédberceli Általános Művelődési 
Központ Kultúrház és Könyvtár eszközbérleti díjait.

Tízedik napirendi pontban A Képviselő-testület 
megválasztotta a szavazatszámláló bizottsági tagokat, 
valamint a szavazatszámláló bizottsági póttagokat.

Tizenegyedik napirendi pontban a Képviselő-testü-
let a Ceglédi Tankerületi Központ és Ceglédbercel Köz-
ség Önkormányzata között a Petőfi u. 8. (1496/1 hrsz.) 
és Petőfi u. 8/A (1496/1/A hrsz.) volt bölcsőde és óvoda 
épületének vagyonkezelésbe vételéről szóló szerződés 
tervezetet támogatta.

Tizenkettedik napirendi pontban a Képviselő-testü-
let támogatta, hogy a Szüreti Felvonulás és a Gerje 
Menti Vadásznap című program megvalósítására  
a Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány és Ceglédbercel 
Község Önkormányzata együttműködési megállapo-
dást kössön. 

Tizenharmadik napirendi pontban a Képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy a települési önkormányzatok 
fejlesztési és működési támogatásáról szóló 1551/2019. 
( XI.26. ) Korm. határozat alapján Ceglédbercel Község 

Önkormányzata részére a Szent Ilona Idősek Gondo-
zóháza fejlesztésére megítélt 90.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást igénybe veszi.

Tizennegyedik napirendi pontban a Képviselő-tes-
tület döntött arról, hogy Török József polgármestert 
jutalomban részesíti a 2014-2019. évi önkormányzati 
ciklusban a település fejlődése, fejlesztése érdekében 
végzett munkájának elismeréséül.

Egyebek napirendi pontban keretében•  Megyeri István képviselő értékelte a Képviselő-testü-
let 5 éves munkáját. Elmondta, hogy a ciklusprog-
ramban vállalt feladatokat szakmailag felkészült, je-
lenetek, érzelmi kirohanások, sértődések nélküli ki-
egyensúlyozott személyiségű képviselőkkel tudta 
teljesíteni.•  szó volt az október 5-én tartandó XII. Gerje Menti 
Vadásznapról és szüreti felvonulásról

Kérdések, Interpelláció napirendi ponthoz észrevé-
tel nem érkezett.

Zárt ülés keretében döntött a Képviselő-testület •  Ceglédbercelért” kitüntető díj, és „Ceglédbercel Köz-
szolgálatáért” kitüntető díj adományozásáról.•  Pest Megye Önkormányzat által alapított kitüntető 
díjra történő felterjesztésről.

Ceglédbercel, 2019. október 1.    

 Török József s. k. polgármester

TÖBB MINT 1 MILLIÁRD
A 2014. október 18-án megválasztott képviselő-testület 
Ceglédbercel közösségétől felelősségteljes bizalmat ka-
pott. Hogyan kamatozott ez a bizalom?

A megalakult képviselő-testület, kiegészülve a kül-
sős bizottsági tagokkal célként tűzte ki a település sok-
irányú fejlesztését, egy élhető, jól ellátott falu fenntartá-
sát, a biztonságos, áttekinthető gazdálkodást és a várat-
lan események kezelésére ésszerű tartalék képzését.

A célok meghatározásánál fontos szempont volt, 
hogy a lakosság minél szélesebb rétegeit érintő fejlesz-
tések valósuljanak meg, és amelyek közösségünk hosz-
szú távú érdekeit szolgálják. Önkormányzatunk nagy 
gondot fordított arra, hogy a környezeti, építészeti és 
kulturális hagyományaink talaján stratégiai célokat fo-
galmazzon meg a településfejlesztés távlatiban, a kö-
zösségi célú megújulásban. 
Ezt a munkát jeles szakértők segítették: •  Marschallné Kovács Judit - főépítész•  Szabóné Pányi Zsuzsanna - vezető településrendező 

terező•  Kovács Beáta – vezető településrendező tervező•  Sassné Dr. Berényi Eszter – településfejlesztési szakértő

Elkészült a Településarculati kézikönyv, Település-
fejlesztési koncepció, Településszerkezeti terv, és az új 
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ). 

Fenti dokumentumok megtekinthetőek a cegledber-
cel.asp.lgov.hu oldalon.

Kiemelt feladat volt az egészségügy, az oktatás-ne-
velésügy, a szociális ellátás, az utak fejlesztése mellett 
a környezetvédelmi feladatok ellátása, az alternatív 
energia felhasználása, a minőségi ivóvíz biztosítása, a 
szennyvízkezelés hosszú távú megoldása, a kulturális 
élet, a tájékoztatás és a közbiztonság megnyugtató 
működtetése.

A célok megvalósításában a sors kegyes volt hoz-
zánk, mert a sok-sok igyekezet szépen gyümölcsözött.  
Tekintsünk hát vissza az elmúlt 5 évre! 

Egészségügyi létesítményeinket több szakaszban 
fejlesztettük. Az egészségház hőszigetelése, nyílászáró-
inak cseréje után a belső felújítás is hamarosan elkészül. 
A rendelőket klimatizáltuk, az orvosoknak pályázati 
lehetőséget biztosítottunk orvosi eszközök beszerzésé-
re. Nagy jelentőségű volt a gyermekorvosi rendelő 
megépítése és birtokba vétele.  
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 Az egészségügyi szolgáltatásokat bővítettük: vér-
vételi lehetőséget, méhnyak rákszűrést, a HPV vírus és 
az agyhártyagyulladás elleni védőoltást biztosítottuk.

Az oktatási feladatok tankerülethez rendelése után is 
jó gazdaként fejlesztettük oktatási épületeinket, hozzájá-
rultunk az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez.

Az óvodai ellátást minden jogosult számára tudjuk 
biztosítani, a bölcsődei nevelést pedig sikerült bővíteni 
egy új foglalkoztató terem építésével, valamint a sze-
mélyzet bővítésével. Az ellátás minden szempontból jó.

A gyermekétkeztetés színvonalas ellátását megfele-
lő szállítói partner kiválasztásával és a tálalókonyhák 
saját és pályázati forrásból történő fejlesztésével sike-
rült elérni.

Az idősek ellátásában siker volt a Szent Ilona Idősek 
Gondozóházának teljes körű felújítása és energetikai 
fejlesztése, a nappali ellátás bevezetése.

 A 70 év feletti nyugdíjasaink részére évenként egy-
szeri szociális támogatást, a rászoruló családok részé-
re alkalmankénti segélyt, a nyári szünetben a gyerme-
kük számára étkeztetést és a téli hónapokban szociális 
tűzifát juttattunk.

Környezetünk védelme érdekében a legjelentősebb 
siker a modern biológiai szennyvíztisztító megépítése 
volt. Ezzel a jövő generációjának is lekerült ez a gond  
a válláról. E mellett az elültetett fák, a gondozott közte-
rületek, a virágos parkok, a jelentős teljesítményű meg-
újuló energiaforrások csak ráadásnak tűnnek. 

Szomorúan kell elmondani azt is, hogy minden el-
szánt harc ellenére sem tudtunk a Gerje környezet-
szennyezése kapcsán elszenvedett sérelmeinkre orvos-
lást kapni.

Megnyugtató viszont, hogy az Árpád-utcai közku-
tunk teljes rekonstrukciójával kiemelkedően jó minő-
ségű ivóvízzel bőségesen el tudjuk látni a községünket.

A kulturális élet, szabadidő és a sport feladataihoz 
önkormányzati önerőből és az ún. TAO forrásból fej-

lesztettük a sportpályát, új öltözőt építettünk, világí-
tást, kerítést, alakítottunk ki. A Szabó Pál Szabadidő 
Parkban szociális blokkot, szaletliket, járdát építettünk, 
a színpad új burkolatot kapott.

A kultúrházba és a könyvtárba légkondicionálás ke-
rült, kertjében gyermekjátszóteret alakítottunk ki fel-
nőtt fitnesz eszközökkel.

A faluban minden közút szilárd burkolatú. Az út-
építésekkel párhuzamosan több esetben jelentős számú 
parkoló is épült ( óvoda, iskola, zöldséges, temető, or-
vosi rendelő, vasútállomás….). Bővültek az utcai búto-
rok, a buszmegállókba esőbeállókat építettünk. A gya-
logos és kerékpár forgalmat jelentős mennyiségű járda-
építéssel és gyalogos átkelő létesítésével tettük bizton-
ságosabbá.

A külterületi utak karbantartására, valamint egyéb 
földmunkák elvégzésére több erőgéppel rendelkezünk, 
így gyorsan tudunk cselekedni a közterületi feladatok 
ellátásánál.

 A csapadékvíz elvezetésére jelentős összeget köl-
töttünk, a víz kezelése gyakorlatilag elég jól megoldott.

A falunk közbiztonsága jó. Ebben nagy szerepe van 
a polgárőrségnek, amely szervezetet minden szükséges 
eszközzel el is tudtunk látni (pl. gépkocsi, robogó, 
üzemanyag…). A kiépített térfigyelő rendszer is a biz-
tonságunkat szolgálja.      

Az „okos település” keretén belül a községi ügyek, 
hírek, tudósítások kiszélesítésére újabb informatikai 
eszközöket sikerült alkalmazni (applikáció).

A világháborúk sok szenvedést hoztak a berceliekre. 
Hősi halottak, málenkij robot, kitelepítések… Eljött az 
idő, hogy az utódok méltón kifejezzék érzéseiket, ezért 
született meg a málenkij robot emlékmű, és ezért ka-
pott új köntöst az első világháborús obeliszk is.

Igyekeztünk, hogy a temető mindinkább szolgálja  
a kegyelet színhelyét. Az utak bővítése, a kerítés befeje-
zése, az urnafal megépítése ezért történt.

Ezek után tekintsük át részletesebben is az elmúlt 5 év gyarapodását és nézzük meg, hogy hon-
nan volt minderre pénz!

Európai Uniós pályázatok Millió
Ft

Korszerű szennyvíztelep építése -  KEHOP  500

Energetikai fejlesztés
Szent Ilona Idősek Gondozóházának külső hőszigetelése, napelemes 
rendszer kialakítása,
Vasút u. 2. egészségház külső hőszigetelése, napelemes rendszerrel való 
ellátása, 
Petőfi u. 1. iskolaépület külső hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, fűtés 
korszerűsítése - KEHOP

75
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Petőfi u. 1. konyha eszközfejlesztése
 bútorzat, mosogatógépek, tálalópult, hűtőszekrények, tűzhely, ételszállí-
tó edények, az étkezéshez szükséges eszközök beszerzése - Vidékfejlesz-
tési Program

14,3

Külterületi utak fejlesztése 
 Tó utca, Tórét utca, makadám út építése, a karbantartásukhoz szükséges 
gépek beszerzése, HATTAT traktor, gléder, ágaprító vásárlása - Vidékfej-
lesztési Program

29,5

Petőfi u. 8., Petőfi u. 8/A. volt óvoda és bölcsőde külső felújítása, hőszi-
getelése, nyílászáróinak cseréje, fűtés korszerűsítése, napkollektoros és 
napelemes rendszerrel történő ellátása - Vidékfejlesztési Program  

81,4

Közbiztonság növelésének érdekében Suzuki Vitara gépjármű beszer-
zése - Vidékfejlesztési Program 6,3

Összesen 706,5

Konszolidációban nem részesült önkormányzatok fejleszté-
si pályázata Millió Ft

Elkészítettük: Településarculati kézikönyv, Településfejlesztési koncepció, 
Településszerkezeti terv, és az új Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) A forrás 
felhasználásával felújításra került a Szent Ilona Idősek Gondozóháza. 
Új nyílászárókat kapott a Vasút u 2. alatti egészségház, a Pesti út 174. 
alatti rendelő és a hozzákapcsolódó lakás. 
Klímaberendezéseket kapott a kultúrház és könyvtár, a Polgármesteri 
Hivatal, az egészségügy várói és rendelői.
Községi temető kerítésének építése, urnafal és környezetének kialakítása.
Szilárdburkolatot kapott a Vaspálya utca önkormányzati tulajdonú sza-
kasza parkolók kialakításával, a Szőlő utca, Vörösmarty utca, Tó utca, 
Mély utca, Major és a Nyárfa utca. Felújításra került a Petőfi Sándor utca, 
Liget utca, Dobó Katica utca, Dózsa György út, Béke utca, Pozsonyi utca 
és az Ady Endre utca a Pesti úttól a Dózsa György útig. Új járdát kapott a 
Vasút utca teljes szakasza.

224

Összesen 224

Magyarország Kormánya által kiírt pályázatok Millió Ft

Óvoda bővítése egy csoportszobával és a hozzákapcsolódó előtérrel és 
vizesblokkal, valamint a működéshez szükséges eszközök beszerzése 41,3

Gyermekorvosi rendelő építése és működéséhez szükséges eszközök 
beszerzése 34,5

I. világháborús emlékmű teljes felújítása 2

A GULÁG Év kapcsán a Málenkij robot emlékmű állítása 2,5
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Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírt testvér települési, és gasztronómiai 
nap szervezésére 3

A Magyar Faluprogram keretében az egészségház teljes felújítása, a vé-
dőnői szolgálat, a fogorvosi szakellátás, a háziorvosi alapellátás és gyer-
mekorvosi ellátás eszközeinek beszerzése 

27

Összesen 110,3

AZ ELMÚL ÖT ÉV FEJLESZTÉSEINEK KÉPGALÉRIÁJA
Európai Uniós pályázatokból megvalósult beruházások

Korszerű szennyvíztelep építése KEHOP
 

Szent Ilona Idősek gondozóháza

Az önkormányzat saját forrásainak felhasználásával Millió Ft

Térfigyelő kamera rendszer kialakítása, 
mobil applikáció létrehozása,
játszótér kialakítása,
felszín csapadékvíz-elvezetés terveinek készítése,
óvodai, bölcsődei ellátás színvonalának javítása,
Szabó Pál Szabadidő Park vizesblokk kialakítása valamint járda építése, 
színpad felújítása,
útépítésekhez anyagbeszerzés,
iskola udvarán fedett kerékpártárolók kialakítása,
Árpád utcai ivóvízkút teljes felújítása.

57,2

Sportpálya felújításához a TAO támogatásokhoz az önerő biztosítása 28

Összesen 85,2

Elbírálásra váró pályázataink a Magyar Falu Program 
keretében még további 155,8 millió forint felhasználá-
sát teszik majd lehetővé. 

A fejlesztési források felhasználásával az elmúlt öt 
évben kereken 1 milliárd 126 millió Ft beruházást és 
felújítást hajtottunk végre, amelyhez 1 milliárd 10 mil-
lió Ft pályázati pénzt használtunk fel.

Legyen így a jövőben is! 

Az elmúlt 5 év eredményes munkáját köszönöm 
Andó László, Bogyay Katalin, Dr. Nagy Gáborné, Hida-
si István, Koglerné Hernádi Ágnes, Megyeri István kép-
viselő társaimnak.

Kérem, tekintsék meg a képeket is, amelyek bemu-
tatják az elmúlt 5 év eredményeit!
Ceglédbercel, 2019. szeptember 19.                                                         
A képviselő-testület nevében is:

Török József polgármester
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Vasút utca 2 orvosi rendelő Petőfi u. 1. Iskola fejlesztések

Petőfi u. 1. konyha eszközfejlesztés: HATTAT traktor:

Gléder:
 

Ágaprító:

Kultúrház klímaberendezés: Polgármesteri Hivatal klíma:

Konszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési pályázata:
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Községi temető kerítésének építése: Urnafal és környezetének kialakítása:

Szilárd burkolatot kapott utcák (teljesség igénye nélkül), Vasút utca járda:

Óvodai kapacitás bővítése Napsu-
gár Óvoda - egy csoportszoba, elő-
tér, vizesblokk kialakítása

Magyarország Kormánya által kiírt pályázatokból megvalósult beruházások:

Gyermekorvosi rendelő építése, eszközbeszerzés:

I. világháborús emlékmű teljes felújítása Málenkij robot emlékmű
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Az önkormányzat saját forrásainak felhasználásával

Testvér-települési és Gasztronómiai nap 2019.08.19.

Térfigyelő kamera rendszer kialakítása   

Játszótér kialakítása: 

Szabó Pál Szabadidőpark vizesblokk kialakítása, járda építése, színpad felújítása:

Mobil applikáció létreho-
zása:

Iskola udvarán fedett ke-
rékpártárolók kialakítása:
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NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. szeptember 16.-án tartotta 
ülését. 

Első napirendi pontban Ceglédberceli Német Nem-
zetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés előirány-
zatainak módosítását tárgyalta és fogadta el.

Második napirendi pontban a Ceglédberceli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 2019.I.félévi 

gazdálkodásáról  szóló tájékoztatóját tárgyalta és 
döntött elfogadásáról.

Harmadik napirendi pontban a Ceglédberceli Eötvös 
József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola  2018/2019-es tanévéről 
szóló  beszámolóját fogadta el. 

Negyedik napirendi pontban a Ceglédberceli Eötvös 
József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola és a Ceglédberceli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti   1 évre szóló 
együttműködési megállapodás megkötéséről döntött.

Ötödik napirendi pontban a Ceglédberceli Általános 
Művelődési Központ Napsugár Tagóvodája és Alma 
Bölcsődéjének 2018/2019-es nevelési évéről szóló be-
számolóját fogadta el.

Hatodik napirendi pontban a Ceglédberceli Általá-
nos Művelődési Központ Napsugár Tagóvodája és 
Alma Bölcsődéje és a Ceglédberceli Német Nemzetisé-

gi Önkormányzat közötti  1 évre szóló együttműködési 
megállapodás megkötéséről döntött.

Hetedik napirendi pontban  a Ceglédberceli Zene-
egyesület és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat közötti 1 évre szóló együttműködési meg-
állapodás megkötéséről döntött.

Nyolcadik napirendi pontban a Ceglédberceli  Zene-
egyesület utazási költség támogatási kérelmét tárgyalta  
és döntött támogatásáról.

 Kilencedik napirendi pontban a Ceglédberceli Ze-
neegyesület Észak- magyarországi Német Önkor-
mányzatok Szövetsége által kiírt pályázatához adta elvi 
hozzájárulását. 

Tizedik  napirendi pontban  Szeidl Veronika  nemze-
tiségi óvodapedagógus képzés pályázati  kérelmét tár-
gyalta és döntött tanulmányainak támogatásáról.

Tizenegyedik napirendi pontban a  CNNÖ 2017.évi 
feladatalapú támogatásának felhasználásáról szóló 
szakmai és pénzügyi beszámolóját fogadta el.

Tizenkettedik napirendi pontban a Ceglédberceli 
Német Nemzetiségi Kultúregyesület  támogatási kérel-
mét tárgyalta és döntött  egy hangosítóberendezés  vá-
sárlásához támogatás biztosításáról.

Ceglédbercel, 2019. október 2.
Polónyi Péter sk. CNNÖ elnök

 

BÚCSÚZÁS
Tisztelt Ceglédberceliek! A leköszönő Ceglédberceli 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként úgy 
gondolom, fontos néhány szóban összefoglalni az el-
múlt éveket. Jelentős átalakulást követően, a 2014-es 
választások után 2015-re állt össze az a testület, mely-
nek aztán elnöke lehettem. Személyi változások ké-
sőbb is voltak, de gyakorlatilag évek óta stabil felállás-
sal működtünk – egészen az új választásokig.

Alapelvünk egyszerű volt, és következett megbíza-
tásunkból: a német nemzetiség ügyének képviselete és 
segítése. Természetesnek tartottuk, hogy ez a nem 
mindig egyszerű feladat magába foglal minden olyan 
dolgot, ami kapcsolatba hozható a helyi németség éle-
tével, jövőjével. Igyekeztünk támogatni az oktatást,  
a civil szervezeteket, a hitéletet is. Az óvodának fej-
lesztő játékokat, nevelést segítő eszközöket, kiadvá-
nyokat, berendezési tárgyakat vásároltunk, segítet-
tünk a korszerű wifi hálózat kiépítésében. Az iskola 
digitális táblát, tableteket, kiadványokat tudott segít-
ségünkkel vásárolni. A civil szervezetek rendezvé-
nyekkel, vendégszereplésekkel, Ceglédbercel értékei-
ről szóló kiadványokkal öregbítették településünk hír-
nevét. Igyekeztünk jó kapcsolatokat ápolni a magyar-
országi német nemzetiségi szervezetekkel, és más, 
németek lakta településekkel. Munkánkat sikeresnek 

értékelték kormányzati szinten is, hiszen a feladatala-
pú támogatást 2017-ben a maximális pontszámmal és 
összeggel kaptuk meg. Igyekeztünk jól sáfárkodni 
ezekkel a támogatásokkal, és jó gazdái lenni a német 
nemzetiség ügyének. A tárgyi és anyagi segítségen kí-
vül még fontosabb, hogy sikerült mindenkivel együtt-
működnünk, aki a miénkhez hasonló célokkal és el-
képzelésekkel, jó szívvel szólított meg minket. Tudom, 
hogy ezt a szellemiséget a következő időszakban is 
tovább viszi e testület.

Természetesen egyedül mindez nem sikerülhetett 
volna. Köszönetünket szeretném kifejezni Ceglédber-
cel Község Önkormányzatának, mellyel példaértékű 
volt együttműködésünk. Külön köszönöm Török Jó-
zsef polgármester úr és Pető Zsolt jegyző úr segítő 
együttműködését. Köszönöm képviselőtársaim mun-
káját, önzetlen szolgálatukat a helyi németség képvi-
seletében. Köszönöm a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zóinak segítségét napi munkánkban, külön kiemelve 
Nagy Károlyné nemzetiségi referensünket. Köszönöm 
az óvoda és az iskola vezetésének és munkatársainak 
mindennapos, áldozatos munkáját a nemzetiségi ne-
velés-oktatás területén. Köszönöm a szülőknek, hogy 
fontosnak tartják és támogatják ezt az ügyet! Köszö-
nöm a Művelődési Ház vezetőjének, Bogyay Katalin-
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nak és munkatársainak, hogy helyet adnak nemzetisé-
gi csoportjainknak és rendezvényeinknek. Köszönöm 
a civil szervezeteknek, kórusoknak, zenekaroknak és 
mindenkinek, akivel kapcsolatban álltunk és állunk.

Végül, de nem utolsósorban: köszönet Ceglédber-
cel lakosainak, akikkel együtt igyekezzük formálni 

ezen a területen mindennapi életünket. Értük tettük, 
tesszük mindezt.

Polónyi Péter
Ceglédberceli Német Nemzetiségi  

Önkormányzat elnök

BURSA HUNGARICA
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ceglédbercel Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja 
2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021.tanév első félévére vonatkozóan. 

A pályázat rögzítési és benyújtási határideje: 2019.november 5.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Ceglédbercel Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja 
a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó hátrányos szociális helyzetű fiatalok számára.

A képviselő-testület döntése szerint 2018. év-
től minden ceglédberceli újszülöttet emléklap-
pal és 20.000.-Ft-os „kelengyepénzzel” köszönt 

az önkormányzat. 

Október 2.-án üdvözöltük: 
Bali Rebeka
Deák Ninett

Hoffer Mira Fanni
Horváth Hunor

Murarik Flóra Henrietta
Seres - Nagy Lara Alíz

Szondi Zalán
újszülötteket és szüleiket.

Elhunytaink:
Szegedi Jakab 88 év, Pesti út 185.
Mocsári Istvánné 96 év, Hunyadi u. 17.
Gyulai Györgyné 64 év, Aranyhegy u. 32.
Harmat Mihály 66 év, Pozsonyi u. 30.

Házasságkötések: 
2019. 09.07. 
Németh Zsófia és Steiner Mihály Ákos
2019. 09.13. 
Petyik Andrea Szilvia és Antal István Attila
2019.09.21. 
Sárdi Nikolett és Majoros Tibor
2019.09.25. 
Vári Eszter és Lénárt Renátó
2019.09.27. 
Barta Evelin Nóra és Blaha József
2019.09.27. 
Gyug Bernadett Tímea és Gór Dániel
2019.09.27. 
Benesch Anita és Gombár Csaba Andor
2019.10.04.
Flórián Dorottya Orsolya és Bardóczki Erik

ANYAKÖNYVI HÍREK

„Községünk Képviselő-testülete reménnyel, 
tiszta szívvel, kitüntetett figyelemmel köszönti 
községünk újszülött polgárait. Kívánjuk, hogy 
Ceglédbercel közössége legyen része eljövendő 

életüknek!” 

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunkat, Szegedi Jakabot utolsó útjára 
elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyezek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló Család
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A pályázat rögzítési és  benyújtási határideje:  2019.november 5.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében  
(EPER- Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése : https://bursa.emet.hu/paly/paly-
belep.aspx 

 A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részé-
re. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regiszt-
ráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek 
be az EPER- Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtat-
va és aláírva az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.  
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatlap kitöltéséhez és kinyomtatásához szükség esetén a  Ceglédberceli 
Polgármesteri Hivatal titkárságán ügyfélfogadási időben segítséget kérhetnek.

Szociális Tűzifa igénylése

Ceglédbercel Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2019. évi szociális tűzifa igénylé-
séhez szükséges nyomtatványok október 21.-től átvehetők a Polgármesteri Hivatal 6-os irodájában.

IFJÚ TEHETSÉGEINK
Sok mindenre büszkék lehetünk! Településünk környe-
zeti és épített kincsei, hagyományaink, népviseletünk 
és szokásaink, tárgyi emlékeink vitathatatlanul jelen-
tősek, és reményre adnak okot. Reményre, hogy van jö-
vőnk. Miközben igyekszünk nyitni a modern technika, 
az újítások felé, hűen és lelkiismeretesen hordozzuk és 
őrizzük a lángot. Településünk ifjai is reményteljes bi-
zakodással tölthetnek el minket. Engedjék meg, hogy  
a kultúra, a környezetvédelem és a sport területén az 
elmúlt időszakban elért sikerekről beszámoljunk.

Bujdosó Roland, Prumek Janka és Görög Milán  
a Ceglédi Ashihara Karate Sportegyesület képviseleté-
ben jelentős sikereket értek el, eredményeikről bőveb-
ben a későbbi lapszámokban adunk tájékoztatást. 

Aszódi Kíra és Rapi Réka balatonfüredi Látvány-
tánc Európa Bajnokság kvalifikációján párosban elért  
3. és csoportban elért 1. helyezéséről előző lapszámunk-
ban adtunk tájékoztatást.

BARTÚCZ ANNA
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány hivatalos 
oldalán található bemutatkozója

„Bartúcz Anna vagyok, 14 éves. Ceglédbercelen élek 
szüleimmel. Az általános iskolát a “Ceglédberceli Eöt-
vös József   Általános Iskola és AMI Kiváló tanuló-
ja”-ként fejeztem be. Német nyelvből DSD I. komplex, 
és BME szóbeli B1-es  nyelvvizsgát tettem. Tanulmá-
nyaimat a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium termé-
szettudomány-tagozatán fogom folytatni.

Érdeklődésem elég sokirányú. Felső tagozaton több 
természettudományi és nyelvi tanulmányi versenyen 
szerepeltem eredményesen.

A versenyzésből kifolyólag a versenyszellem, az aka-
rat karakterem egyik fő jellemzője. A tanáraim szerint: 
„A te példád is bizonyosság arra, hogy ha valami nem 
megy elsőre, akkor sem szabad feladni, mert a kitartás 
végül meghozza gyümölcsét”.

Rendszeresen indultam az Aradi Jenő rajzversenyen,  
több rajzpályázat különdíjasa és helyezettje lettem (Va-
donleső, III. Mesterecset, Európai Mobilitás, Álomút, 
Élet a madáretetőn, Rajzoljunk a csillagoknak…),  illet-
ve különböző filmszemléken vettem részt.

Ösztöndíj- és támogató programok részese lehettem:
2017-ben a MATEHETSZ tutoráltja, és a MOL ösz-

töndíjasa  voltam,
2018-ban a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 

kedvezményezettje, és MOL ösztöndíjas vagyok.
A társadalmi szerepvállalást is fontosnak tartom.  

A Belügyminisztérium és Életrevaló Egyesület által ki-
írt „Bűnmegelőzési”, illetve a Nemzetközi Gyermekme-
nő Szolgálat által kiírt „Biztonságos internet” kisfilmké-
szítő versenyeken a korosztályomat megszólítva próbá-
lom a figyelmet felhívni a minket körülvevő fizikai és 
digitális veszélyekre.

Elkötelezett vagyok a természetvédelem iránt.    
A Herman Ottó Intézet által kiírt „Hulladék is érték” 
kreatív alkotói pályázat fődíjasa, a GWP Hungary 
„Duna művészeti mestere” 2. helyezettje lettem.

„Az én ökológiai lábnyomom” címmel készítettem 
filmet, mely arról szól, hogy hogyan kíméljük meg kör-
nyezetünket. Ezzel a filmmel a „Kevesebb hulladék, 
több érték” és a “Tiszta tó a Tisza-tó”  filmpályázatot 
megnyertem, illetve a gödöllői Természetfilm Fesztivál 
riporteri különdíjasa lettem. Ennek köszönhetően részt 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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vehettem egy filmes alkotótáborban. Nagyon élveztem 
a csapatmunkát. Három nap alatt készítettünk forgató-
könyvet, forgattunk le és vágtunk egy filmet megadott 
témában.  Ugyanez a filmem kijutott Bécsbe a „Video- 
und Filmtage” fesztiválra. Nagy élmény volt, hogy né-
met nyelven folytathattam pódiumbeszélgetést. 
A SZTE országos német nyelvű kisfilmkészítő pályáza-
tán első helyen végeztem, így jutottam el egy Bécsben 
megrendezett táborba, ahol tovább fejleszthettem né-
met tudásomat.

A természettel foglalkozó filmek készítése közben 
jöttem rá, hogy nem elég filmkockákat egymás mellé 
fűzni, érteni is kell a természetben zajló folyamatokat. 
Remélem, hogy a KMTA támogatottjaként megszerez-
hetek olyan természettudományos ismereteket, ame-
lyeket az iskola falain belül nincs lehetőségem; szert 
tehetek olyan tudásra, amelyet a továbbiakban használ-
ni és kamatoztatni tudok.” 
https://kmta.hu/tamogatottak/bartucz-anna/

A III. Ceglédi Filmszemle általános iskolás kategóri-
ájának nyertes és a Hollywood Tanács aranycsillagot 
kiérdemelt „Székely Éva megmenekülése” című kisfilm 
alkotója. A 26. Országos Diákfilmszemlén, általános is-
kolai kategóriában, alkotói díjat kapott a film történel-
mi traumaábrázolásért. 

A Komlón megrendezett Hét Domb Filmfesztiválon 
fenti alkotás ismét elnyerte a diák kategória első helyét. 
A nyertes alkotása a budapesti Tabán Art Moziban volt 
megtekinthető.

Anna a helyi alkotói pályázatokon is aktívan és ered-
ményesen vett részt, a Ceglédberceli Német Nemzeti-
ségi Kultúregyesület, Nemzetiségi Napok rendezvé-
nyén adta át Annának a Nemzetiségi Ifjúsági Díját.

Kívánunk további sikereket és hálás szívvel köszön-
jük községünk iránt tanúsított elkötelezett ragaszkodá-
sát, hisz ez községünk jövőjének záloga.

SZÉDÜLÉS OKAI ÉS TÍPUSAI
A szédülés maga nem specifikus panasz, azaz nem je-
lent egy konkrét betegséget, oka is számos lehet. Azon-
ban a rendszeres, vagy a krónikus szédülés az életminő-
ség jelentős romlásával jár.

A szédülés okainak feltárása szempontjából nagyon 
fontos a szédülés jellegének, előfordulásának körülmé-
nyeinek pontos meghatározása, hiszen a betegek más-
más módon élik meg a szédülés érzését. Lehet ez forgás, 
dőlés, zuhanás, ingadozás, lebegés érzése, de gyakori  
a bódultság, ájulásérzet, zsibbadás érzése is.

A kor előrehaladtával számos, szédülést okozó be-
tegség előfordulási gyakorisága nő.

Szédülés okai lehetnek:
Fül-orr-gégészeti betegségek•  a belső fülben elhelyezkedő egyensúlyszerv rendelle-

nes működési zavara, (Jóindulatú helyzeti szédü-
lés-BPPV)•  a belső fül gyulladása

 
Belgyógyászati megbetegedések•  hirtelen vérnyomásesés vagy emelkedés•  vércukorszint ingadozás•  vérszegénység

Neurológiai betegségek:•  az agyban - agytörzsben levő egyensúly szabályozásért 
felelős területek vérellátási problémái, gyulladása•  fejfájás-migrén

Bizonyos gyógyszerek:•  ltatók, nyugtatók, epilepszia elleni készítmények

Pszichológiai probléma:•  depresszió, szorongás, pánik betegség

Reumatológiai betegségek:•  a nyaki gerinc kopásos megbetegedése, nyaki izmok 
fáradása, porckorongsérv, instabilitás, tartási rendel-
lenesség, 
Kivizsgálása orvosi fizikális vizsgálaton alapszik, 

alapvetően ezt követően szükséges rutin laborvizsgá-
lat, fül-orr-gégészeti szakvizsgálat. A nyaki erek állapo-
táról nyaki ér UH vizsgálat ad információt. Ezeken túl-
menően szükség lehet neurológiai szakvizsgálatra, és  
a nyaki gerinc röntgen vizsgálatára.

Kezelésében gyógyszeres kezelés, fizikális manőve-
rek, speciális egyensúlygyakorlatok, nyaki gerinc ere-
detű szédülés esetén mozgásterápia, fizikoterápia, 
masszírozás jön szóba.
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Kezdődik a fűtési időszak,...

... ilyenkor megszaporodnak  
a gyermekkori égési sérülések.  
Figyeljünk a részletekre, hogy 
megóvhassuk őket ! A kisgyer-
mekek, "tipegők" nagy hévvel 
fedezik fel a környezetüket. 
Nem tudják, hogy a nyáron hi-
deg fűtőtest, ősztől tavaszig 
forró lehet.  Veszélyérzetük 
gyakran minimális,  nem isme-

rik fel sérülést okozó helyzeteket, gyakran későn engedik el a forró tárgyakat. 
A mi dolgunk (szülők, testvérek, család, környezet) hogy fizikai gátat emel-
jünk a sérülésveszéllyel járó tárgyak : kandalló, konvektor, fűtőtest, kályha, 
konyhai sütő meleg részei köré, hogy elérhetetlenné tegyük a forró részeket. 
Bármilyen kordon, kerítés, korlát megteszi. Figyelem, a fenti felületek hő-
mérséklete messze magasabb lehet, mint a 100 Celsius fokos forró víz.  
Az forró fém részek több száz fokos felszíne mély, nehezen gyógyuló sérülést 
okoz. A kisded gyakran hosszú másodpercek után realizálja, hogy a kályha 
felszíne forró, fáj, ha nekitámaszkodik. A földre öntött hamuban lévő parázs-
ba tenyerelés is jellegzetes mechanizmus.  

A forró víz, tea, leves lerántása az abrosz megragadásával jellemző sérülés. 
Ugyancsak nem ritka, hogy a fürdővizet kellő hőmérsékleti kontroll nélkül 
locsoljuk a gyermekre (szülő vagy testvér).  A gyertya, csillagszóró, hősugár-
zó, de az elérhető lámpa izzója is veszélyesen meleg lehet! 

Akár forró fémfelülethez, üveghez, cseréphez ér a gyermek, akár forró víz-
zel érintkezik elsődleges a hűtés ! Lehetőleg tiszta folyóvízzel, legalább 15 
percig hűtsük a sérült bőrfelszínt ! Steril vagy vasalt fehér ruhával fedve szál-
lítható a sérült gyermek. A hűtés fájdalomcsillapító hatása mellett az égett 
területet övező károsodott, de el nem halt szövetek regenerációját is elősegíti! 

Csecsemő (akár kicsiny felületen) égése, nagyobb bőrfelszín (5%-ot 
meghaladó) másodfokú vagy bármekkora harmadfokú (mély, súlyos szö-
vetroncsolás magas hőmérséklet vagy forró víz hosszabb behatására ala-
kulhat ki) égés, elektromos áram (vakdugók !, elosztók) okozta égés azon-
nali kórházi ellátást igényel, nem csak a bőr, hanem az egész szervezet meg-
betegedését okozza !

A lényeg : a MEGELŐZÉS. A veszélyforrások lehetőség szerinti kiiktatása 
és az állandó FELÜGYELET!  Vegyük számba, tűz, égési sérülés forrázás ese-
tén hol találunk tűzoltó készüléket, hideg vizes csapot, kötszereket a lakás-
ban ! Az orvos, a mentők telefonszáma legyen telefonunk listájában !

A praxisban jelenleg is 4 gyermek szenvedi a korábbi égési sérülés nyoma-
it, következményeit .

                                                                                                    dr. Nagy Gábor  
                                                                                                     gyermekorvos                  

                                                                                                       

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.

RENDŐRSÉGI HÍREK
Ceglédbercel körzeti megbízottja: Káposznyák Máté r. őrm.

A KMB iroda címe: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 115.
KMB telefon:  06-20/489-6719

 A Ceglédi Rendőrkapitányság elérhetőségei: 06-53/310-066,  
ceglédrk@pest.police.hu 

Az Albertirsa Rendőrőrs elérhetőségei: 06-53/505-861, illetve a  
06-20/973-9021 számú, 0-24 óráig hívható járőr mobiltelefon.

 Hívásfogadó központ: 112, díjmentesen hívható ESR



CEGLÉDBERCELI HÍRADÓ   15

Néhány régi családi recept
Biztosan mindenki ismeri a hagy-
más krumplit, úgy gondolom, so-
kan szeretik a hagymás vért (disz-
nótoros étel). A recept, amit itt leí-
rok felvidéki étel. A Garam partján 
a mikolaiak sok libát tartottak, így 
volt „alapanyag”. A régi gazdaságok 
mindent felhasználtak, ami hasz-
nosítható volt. Talán így született ez 
az étel. Liba vagy kacsasülttel, pá-
rolt káposztával felséges!

A másik étel gyerekkorom ked-
vence. Akkor a szilvalekvárt és a 
túrót is az édesanyám csinálta. 
Próbáltam elkészíteni, de nem lett 
elég vékony a barátfüle tésztája. 
Gyakorolnom kellene!
Könnyű vacsoraétel a következő: 

Tejleves
Tejet felforralunk, belefőzünk házi 
levestésztát. Mindössze ennyi, de 

ehhez kell szeretni a tejet és feltét-
lenül saját készítésű tészta kell!

Szilvalekváros didelle
A szokásos módon készítünk bar-
átfülét, amiben szilvalekvár a töl-
telék. Tálaláskor friss, ízesítetlen 
tehéntúróval szórjuk meg. 
Az étel elnevezése nem elírás, ez a 
barátfüle felvidéki neve.

Véres krumpli
Hozzávalók:
•  vöröshagyma,
•  héjában főtt burgonya,
•  zsiradék,
•  friss kacsa- vagy libavér,
•  só.

A hagymát zsiradékon megdinsz-
teljük. Hozzá keverjük az áttört 
főtt burgonyát, majd összekever-
jük a kacsa vagy liba vérével. Állan-

dó keverés mellett addig sütjük, 
míg a vér teljesen megsül. Ekkor 
egészen sötét barna lesz, mint a 
keserű csokoládé. Ha a vér már 
megaludt, akkor burgonyanyomó-
val törhetjük és keverhetjük, fon-
tos, hogy ne látszanak az alkotóe-
lemek. 
Receptek Gimesi Jánosné tollából.

RECEPT KLUB

KREATÍV SAROK

Őszi tökdekoráció készítése 
házilag

Szükséges anyagok: 
•  Maradék anyag, rossz lepedő, sza-

kadt póló (mindegy milyen össze-
tételű, mindenből jól mutat)

•  Kerek sablon (tányér, fedő, pohár 
– az anyag és a készíteni kívánt 
tök méretétől függően)

•  Jelölő eszköz (kréta, szappan, tex-
tilfilc, egyszerű toll, stb.)

•  Tű, cérna, olló
•  Tömőanyag (vatta, vatelin, mara-

dék anyagok, stb.)
•  Ragasztó pisztoly vagy erős hob-

byragasztó (tökszár rögzítéséhez)

1. A maradék anyagból a sablon se-
gítségével vágjunk ki egy szabályos 
kört. 

2. Az anyag szélétől 0,5 cm-re köze-
pes öltésekkel (erős varrószállal v. 
duplán vett cérnával) varrjunk vé-
gig a kör mentén, majd enyhén ösz-
szehúzva a szálat, töltsük meg a ki-
alakított zsákocskát.

3. Húzzuk össze szorosan a szálat, 
majd dolgozzuk el.

4. Rögzítsünk még egy szál cérnát  
a gömb formánkhoz, és a képen lát-
ható módon alakítsunk ki a tök jel-
legzetes formáját. 
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5. A varrószál metszéspontjánál 
egy-egy öltéssel rögzítsük azt, ne-
hogy elcsússzanak egymástól és 
dolgozzuk el a szálvéget.

6. Ragasztó pisztollyal vagy erős 
hobby ragasztóval rögzítsünk fada-
rabot, gallyat, szőlővesszőt, (szaba-
don választott) a tök méretéhez illő 
szárat. 

Kellemes időtöltést kívánunk min-
denkinek! 

FONODA
A régi fonókat megidézve,  

folytatjuk ősszel is a Fonodát.

A Fonodával egy olyan közösségi eseményt szeretnénk életre 
hívni, ahol a mai rohanó világunkban egy picit megállva, 
kikapcsolva; inspirálódhatunk és létrehozhatunk valami 

kreatív kézműves értéket.
Ha szeretne egy kreatív csapat része lenni, és egy jó kávé és 
egy finom süti mellett őszi díszeket készíteni otthonába,  

akkor itt a helye köztünk!

2019. október 19. szombat 9 óra
A foglalkozás díja 3.000,- Ft (mely tartalmaz  

minden anyagszükséglet, a kávé és a sütemény árát)
A foglalkozást tartja: Bogyay Katalin

A részvétel regisztrációhoz kötött
Elérhetőség: 06 53 378 020

cbmuvhaz@gmail.com

2019 őszén folytatódik az országos idősképző hálózatot működtető Milton Friedman Egyetem, és a Ceglédber-
celi Általános Művelődési Központ Kultúrház és Könyvtár közös szervezésében megrendezésre kerülő Ceg-
lédberceli Szeniorok Akadémia. A három ingyenes előadásból álló képzéssorozatra várunk szeretettel minden 
ceglédberceli és környékbeli szenior érdeklődőt, a Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtárba. 

Időpontok és témák:

2019. november 7. 14:15 
Dr. Jászberényi József - Caravaggio titkai, Caravaggio vallásos festészete
2019. november 21. 14:15
Dr. Jászberényi József - A demencia felismerése és kezelése
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TISZTELT OLVASÓINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Ceglédberceli 
Kultúrház és Könyvtár könyvtára

2019. október 28. és 2019. október 31. 

között állományellenőrzés miatt zárva tart!

NYITÁS: 2019. NOVEMBER 5. 8.00 ÓRA

Megértésüket köszönjük!

Az intézmény munkatársai

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 

Ceglédbercel Község Önkormányzata
és Ceglédbercel Német Nemzetiségi Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt 

a 2019. november 3-i
FALUNAPI rendezvényre

Program:

16.00 Emlékezés egy szél virággal a  Malenkiji emlékműnél
Török József polgármester úr emlékező gondolatai
Fáklyás menet a Pesti úti biciklis úton 
a II. Világháborús emlékműig

16.40 Mécsesgyújtás az idegenben elhunytakért 
a II. Világháborús emlékműnél

17.00 Szentmise a Római Katolikus Templomban 
(idegenben elhunytakért)

18.15 Ünnepség a Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtár 
nagytermében

– Himnusz, Magyarországi Németek Himnusza
–  A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökének megemlékező gondolatai
– „Ceglédbercelért” kitüntető díj átadása

– „Ceglédbercel közszolgálatáért” kitüntető díj átadása
– Ünnepi műsort ad a kitelepítettek és a meghurcoltak 

tiszteletére a Ceglédberceli Kisparty zenekar, 
a Ceglédberceli Nemzetiségi Nyugdíjas Klub, és a Ceglédberceli Eöt-

vös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és AMI

HALLOWEEN-I 
KÉZMŰVES 

FOGLALKOZÁS

Szeretettel várunk minden alkot-

nivágyó kicsit és nagyot, hallowe-

en kézműves foglalkozásunka.

2019. 10. 25. péntek 17.00

Ceglédberceli Kultúrház  
és Könyvtár

2737 Ceglédbercel, Pesti út 96.

Részvételi díj: 1000 Ft
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TISZTELT CEGLÉDBERCELI LAKOSOK!

A Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtárban elindult
a PAPA-MAMA KLUB, ahová minden érdeklődőt  

szeretettel várunk!
További információkért keressék a klub vezetőjét, Jarábikné Kulcsár Ilonát  

hétköznap 8-16 óra között személyesen a kultúrházban, vagy a 06 70 934 4475 
telefonszámon.

Várunk szeretettel!

MEGHÍVÓ

Ceglédbercel Község Önkormányzata  
tisztelettel meghívja Önöket  ’56-os megemlékezésére, 

2019. október 23-ra

Programok:

17:00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban
18:00 megemlékezés a Római Katolikus Templomban

•  Török József polgármester ünnepi gondolatai
•  Koszorúzás az '56-os forradalom tiszteletére állított 

kopjafánál

BERCELI KÖLTŐK KLUBJA
El kell mondanom, hogy ez a kis kezdeményezés, a Ber-
celi Költők Klubja számomra nem várt örömöket és 
meglepetéseket hozott. Vallomások, hitvallások, féltve 
őrzött kincsek kerülnek ezekre a lapokra minden hónap-
ban. Budai János és Nagy Imre gyönyörű verseivel már 
találkozhattunk az előző számokban. Aztán néhány hete, 

a költő neve nélkül, a postaládában találtam egy verset, 
gondos kézírással... most itt van, tessék.

Várom tehát továbbra is a verseket, amit szívesen 
megosztanának a poéták velünk, a szokásos email-cí-
men: flowersmuhely@gmail.com, vagy az Ady Endre u. 
3. postaládájában.

Megyeri Kata
EGÉR KESERGŐ

Esti eső
Este van.
Egek esőfelhőktől elborulva, ele-
red.
Eső esik.
Engem ez elszomorít.
Eső esik.
Egyedül elmélkedem.
Eső esik.
Elmélázom ezen.
Eső esik.
Elázva egy ember, elviharzik.
Eső esik.
Emez ember esernyővel elsiet.
Eső esik.

Egyes emberek elbújnak, elnyúl-
nak.
Eső esik.
Eresz egyenest ered, erőteljesen.
Eső esik.
Egek ereje elcsendesedik, elhal.
Eső eláll.
Elszendergek egykedvűen elnyúlva, 
elalszom.
Egyedül.
  Esch

VAN

Van
a szó,
s van
a csend;

S mindenen
túl,
van
a kegyelem,

amit
mindenki
érez,

de
nem tud
senki sem.

Nagy Imre
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A Nők
tiszták szelídek
ártatlanok szépek
árnyak fények
eleven szobrok
élő festmények
ígéretek remények
mindent odaadó
mindent megtagadó
    rejtélyek

megfejthetetlen álmok
    titkok
    erények -
úgy hordozzák magukban
    az életet
    a tisztaságot
mint a nap kimosott
ruhákban a fényeket
- gyönyörűek a nők
mikor megigazítják

a hajukat
ahogy leveszik 
a kabátjukat
ahogy leülnek
és fölállnak
ahogy élnek
és meghalnak

Budai János

ELÉG OKOS A TÁNYÉROD?
Az vagy, amit megeszel. Szinte mindenki ismeri ezt  

a mondást, de vajon hányan gondolják át ezt nap mint 
nap? Én sajnos nem mindig. Néha azon kapom magam, 
hogy összevissza eszegetem a kezembe kerülő falato-
kat, mert ugye a választék az végtelen. Az élelmiszer-
ipar elkényeztet bennünket mindenféle színes, szagos, 
ízes termékeivel, ember legyen a talpán, aki eligazodik 
közöttük. 

Pedig hasznos lenne, ha tudnánk tájékozódni. Ki az, 
aki el szokta olvasni az összetevők hosszú listáját? Vajon 
mindent meg is értünk belőle? Azt általában tudjuk, 
hogy az E betűvel kezdődő számoktól óvakodjunk. Azt 
viszont már kevesebben, hogy az E betűs anyagok se 
mind ördögtől valóak. Például az E300 aszkorbinsav azaz 
C-vitamin, az E162 céklakivonat, az E322 pedig lecitin. 

Fontos a mennyiség és a minőség is. A túlsúly és az el-
hízás rengeteg embert érint hazánkban, ami bizonyítot-
tan növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbe-
tegség és a daganatos megbetegedések kialakulásának 
kockázatát. A szervezetünknek szüksége van az energiá-
ra és ennek mennyisége függ az életkortól és a fizikai ak-
tivitástól. Természetesen az sem mindegy, hogy miből 
tevődik össze ez az energia. Egy átlagos, napi 2000 kilo-
kalóriás szükséglet akár fél kg kristálycukor elfogyasztá-
sával is fedezhető. Ebből is látszik, hogy érdemes megvá-
logatni, mi kerül a tányérunkra.

Az az igazság, hogy minél több friss, természetes ételt 
és italt fogyasztunk mértékkel, annál jobban fogjuk ma-
gunkat érezni és emellett az elhízás veszélye is kevésbé 
fenyeget.Tehát lehetőleg kerüljük a feldolgozott élelmi-

szereket, mert ezek tartalmazzák a legtöbb adalékanya-
got. A kevesebb, több; sok kicsi sokra megy - ezek a táp-
lálkozás esetén is mérvadóak. Inkább többször együnk 
keveset, mint egy alkalommal nagyon sokat. Ezek a túle-
vések akár refluxhoz is vezethetnek, ami nem csak kelle-
metlen, de egy idő után veszélyes betegség is.

Ha a lelked rendben van, akkor a tested is. Aki ki-
egyensúlyozott és igyekszik oldani az őt ért stresszt, an-
nak a táplálkozása is szélsőségektől mentes.

A FLOWers Életmód Műhelyben az október a táplál-
kozás hónapja, keresd ehhez kapcsolódó programjain-
kat a Facebook oldalunkon vagy a honlapon. Az Okos-
tányér című előadásunkon a pedagógusok ingyen ve-
hetnek részt!

Bálintné Balogh Edina

ÓVODAI HÍREK
Köszönetnyilvánítás

A Ceglédberceli Napsugár Óvoda és Bölcsőde gyerme-
kei és dolgozói nevében ezúton szeretnénk hálás szívvel 
köszönetet mondani Cziegelmajer Antalné Teri néni-
nek a sok szép horgolt játékért.

A gyermekek nagy örömmel fogadták a gyönyörű 
ajándékokat, igazi meglepetés volt számukra.

Isten tartsa meg még nekünk nagyon sokáig erőben, 
egészségben a jóságos Teri nénit.

Köszönjük szépen!
Tisztelettel és nagyon nagy 

szeretettel:
Horsik Zsuzsanna 

intézményvezető
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SHMETTERLING TÁNCCSOPORT

A 2019/2020-as nevelési évben egyre több kisgyermek 
csatlakozott tánccsoportunkhoz. Fő célunk továbbra is  
a hagyományok ápolása, ezen belül a berceli sváb kultú-
rával való megismerkedés. A táncnak több jótékony ha-
tása is van.  A tánc mozgás és testedzés egyszerre, oldja  
a lelki feszültséget, közösségi élményt nyújt-lehetőséget 
teremt az egymásra figyelés képességének elsajátítására. 
Alkalmat teremt különféle viselkedési minták, illemsza-
bályok elsajátítására is. A táncon keresztül megismertet-
jük a gyerekekkel az együttes mozgás örömét, és kihasz-

náljuk a benne rejlő lehetőségeket, melynek során sokol-
dalúan formáljuk óvodásaink személyiségét.

Az új nevelési évben meghívást kaptunk a Cegléd-
berceli Német Nemzetiségi Kultúregyesülettől a 2019. 
09.28-án megtartott  XIII. Nemzetiségi Napok rendez-
vényre.

A meghívásnak örültünk, az idősebb korosztállyal 
képviseltük óvodánkat.
Köszönet: •   a Kultúregyesületnek a meghívásért és az ajándéko-

kért,•  Gaálné Kecskeméti Juditnak a cd írásáért,•  az óvoda dolgozóinak az öltöztetésben nyújtott segít-
ségért,•  Városi Zoltánnak a hangosításért.

Magyarné Végvári Judit
Szeidl Rita

Őszi szüret a Csiga-biga csoportban

„Itt az ősz, itt az ősz szőlőhegyen jár a csősz”
Csoportunk az ősz beköszöntével teljesen őszi ruhá-

ba öltözött. A természetes gyermeki kíváncsiság felkel-
téséhez még az időjárás is kedvezett nekünk szeptem-
ber első heteiben, így szőlő szüretet szerveztünk. A kül-
ső helyszínen lévő foglalkozás alatt, megfigyeléseink 
során, matematikai tapasztalatokat szereztünk, szám-
láltuk a tőkéket, mértük a szőlőket, válogattuk szín és 
nagyságuk szerint. A gyermekek szüretelés közben ví-
gan énekelték a már tanult szüreti dalainkat (Érik a sző-
lő, Ettem szőlőt) és kóstolgatták a különböző fajtájú 
szőlőket. Kipróbálhatták a régi darálót, megfigyelhet-
ték a prést és a boroshordót. A leszüretelt szőlőből fi-
nom süteményt készítettünk, ahol minden gyermek 
életkorának megfelelő tapasztalatokat szerezhetett. 
Nagy örömmel vettek részt a nap folyamán felkínált te-

vékenységek mindegyikén, ahol az örömszerzés mel-
lett, társas kapcsolataik is fejlődtek. Még a finom süte-
mény elkészült mozgásfejlesztő játékokat játszottunk. 
Mindennapjaink mese és vers választásánál megjelen-
tek az őszi szüreti népszokások, az évszakra jellemző 
hagyományok ápolása, a kommunikációs képességek 
fejlesztése, a dramatizálás öröme. Az ősz szépségét ki-
használva még rengeteg érdekes tevékenység vár cso-
portunk gyermekeire.

„Kelep, kelep, gólyamadár,
Itt van az ősz, elmúlt a nyár.

Elmúlt a nyár, itt az ősz,
Szőlőt őriz már a csősz.”

Gaálné Kecskeméti Judit 
óvodapedagógus, intézménygységvezető-helyettes 

Őszi kerti munka az óvodában

Kovács Barbara: Levél a szélben
Egy kis huncut szélgyerek,

Falevelet kergetett.
Össze-vissza kavarta,
Feldobálta magasra.
Rászórta a fejemre,

Leráztam én nevetve.
Feldobáltam fel az égbe,

Kapaszkodjon meg a szélbe.

Az idén is elérkezett az ezer színű ősz. A Csepp csopor-
tos óvodások érdeklődéssel figyelték az évszak bekö-
szöntét.  A természet és évszakok változásainak megfi-
gyelése a gyermekek számára jó alkalom az ok-okozati 
összefüggések felismertetésére. Szeptemberben szülői 
felajánlásképp (köszönet érte Héregi Árpádnak) kerti 
szerszámokat kapott a csoportunk, így aki kedvet ka-
pott hozzá, nekiláthatott az aktuális kerti munkának. 
Ez nagyszerű alkalom volt arra, hogy a gyermekek meg-
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tapasztalják az emberi munka értékét és hasznosságát 
az örömteli munkavégzés és tevékenykedés során.  
A közös munka örömének átélése segíti a közösség ösz-
szekovácsolódását, a társas kapcsolatok alakulását. 
Ovisaink nagy örömmel dolgoztak együtt, élvezték az 
őszi levelek gereblyézését, begyűjtését, zöld színű, sze-
lektív zsákba történő összeszedését, ami a környezettu-
datos szemlélet és magatartás kialakítására, formálásá-
ra szolgált. Az ősz még csak elkezdődött, sok vidám nap 
vár még ránk ebben az évszakban!

Magyarné Végvári Judit óvodapedagógus

Az ősz kincsei

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék az év-
szakok környezetalakító hatásait és az ahhoz kapcsolódó 
termésfeldolgozó tevékenységeket. Nincs ez másképp 
ősszel sem. A sokféle, színes tevékenység során megis-
merkedtek  az őszi zöldségfélékkel és gyümölcsökkel, 
mélyebbre hatóan az almával. Az elmúlt héten almapro-

jektünk zárásaként almás muffint sütöttünk, közben sok 
ismerettel és élménnyel gazdagodtak a gyerekek.

Az együttes munka kiváló lehetőséget biztosított a kö-
zösségi érzés fejlesztésére, erősítésére. A sütés, a gyü-
mölcsvágás közbeni kézmosással, a kötény használattal  
a higiénés szokásokat alakítottuk. Segítettük az ok-oko-
zati összefüggések felfedezését a tészta tepsibe rakása 
során.  Megismerkedtek  a hozzávalók nevével, tulajdon-
ságaival. Türelmesen figyeltek egymás tevékenységére. 
Tapasztalatot szereztek arról, hogy meleg hatására a gyü-
mölcs elveszti nedvességtartalmát, összeaszalódik. So-
kat fejlődött szépérzékük. Szókincsüket bővítettük a te-
vékenységek során folytatott beszélgetésekkel.

A kis cukrászok izgatottan várták a kóstolás lehető-
ségét. Mindenki elégedett volt a végeredménnyel, gyor-
san elfogyasztották a muffinokat.

Szeidl Rita óvodapedagógus , Micimackó csoport

Magyar Népmese Napja

Szeptember 30-án a Magyar Népmese napjára vártuk 
a település apraját-nagyját. Különleges mesedélután 
volt, hisz olyan mesélők is helyet foglaltak mesemon-
dó fotelünkbe, akiket még nem hallhatott a község 
mesét mondani.

Különleges összefogás is volt ez a délután, hisz a 
Napsugár Óvoda Magyar munkacsoportja és a Cegléd-
berceli Kultúrház és Könyvtár közösen szervezett prog-
ramja volt.

EÖTVÖS HÍREK
Tisztelt Olvasók!

A 2019/2020. tanév rendben elindult. 
A tanévnyitó ünnepségen a 3.a osztály adott 

kedves műsort, Dudás Petra vezetésével. 
Köszöntöttük a beiratkozott első osztályosokat, akik 

hagyományainkhoz híven elmondták a gólyaesküt. A Di-
ákönkormányzat jóvoltából apró ajándékkal, egy-egy 
babzsákkal tudtuk köszönteni az új Eötvös-diákokat. Kö-
szönet Baranyainé Dudás Mariannak, hogy a rövid hatá-
ridő ellenére is elvállalta az ajándékok megvarrását.

Az első tanítási napon szervezési feladatokkal foglal-
koztunk: balesetmegelőző oktatásban részesültek  
a gyermekek, felelevenítették a házirend szabályait. Az 
újak ismerkedtek az épülettel, az új osztályteremmel.  
A pedagógusoknak sok munkát jelentett a nyár végi 
költözködés (elsős osztályfőnökök a Petőfi úti épületbe, 
a harmadikosok a Pesti úti épületbe cuccoltak át), de  
a tanévkezdésre minden terem rendben várta a lurkókat.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a fenntartó, a Ceglé-
di Tankerületi Központ gondoskodott a Petőfi úti épü-
letben a felvizesedett falak helyrehozataláról. A vakola-
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tot leverték, és gipszkartonnal fedték be a falakat,  
a megfelelő szellőzést biztosítva.  A Ceglédberceli Ön-
kormányzat külső szellőzők beépítését vállalta, így re-
ményeink szerint megoldódott a falak vizesedésének 
problémája. A felújítás jelentős anyagi befektetést igé-
nyelt, köszönjük a fenntartónak és a tulajdonosnak is!

A tankerület által biztosított anyaggal, a szülők segít-
ségével újult meg jónéhány tanterem festése. Köszönet 
mindazoknak, akik tettek ezért:

1. a Hörömpő Gyula-rendbe tette az osztály szekré-
nyeit és kijavította a terem lábazati festését.

1. b osztályban Dancs Ágnes, Novák Károly pedagó-
gusok, Fodor Csaba, Matekovics Zoltán szülők kifestet-
ték az egész tantermet.

2. a termének  szépítésében Molnár Ferenc segített.
2. b tantermében Proszler Zoltán tevékenykedett, aki  

a festés mellett ajándék bútorokat is hozott az iskolának. 
A 3. a osztályban  Fekete Anikó Barbara osztályfőnök 

mellett a következő lelkes szülők vettek részt a terem és 
a beépített szekrények felújításban :  Hohlné Ágnes, 
Nagyné Jaczina Erika, Senkei Orsolya.

6. a  (4. terem) Baranyainé  Dudás  Marianna,  Belkó  
János,  Bauman  Krisztián,  Bauman Dominik,  Bánki  
Edina, Pap Krisztián és az osztályfőnök :)

7. a (6. terem): Az osztályfőnök és családja festette.
7. b (3. terem): A 3-as teremben Árky András apuká-

ja és nagypapája festett a festékanyagot is ők hozták.  
A falmatricát Bujdosó Alexa szülei vették és tették fel.

A kép és minták festését az osztályfőnök és Adrika 
lánya végezte.

8. a A 8-as terem lábazatát teljesen egyedül Havasiné 
Kassakürti Anikó festette le.

Petőfi utcai kisiskola lépcsős termét és a központi is-
kola auláját Murarik Norbert újította fel.

 Egy szeptemberi hétvégén történt meg a tisztasági 
festés az intézményben, melyet a Ceglédi Tankerületi 
Központ biztosított, köszönjük!

 Proszler Zoltán közvetítésével nagyobb mennyiség-
ben kaptunk szekrényeket  és parafatáblákat, köszönet 
érte! Nagy szükségünk volt rá, hiszen több évtizedes 
bútoraink is vannak még. Szívesen fogadunk minden 
ilyen jellegű felajánlást, szponzorálást, különösen szé-
keket, polcokat, egyszemélyes tanulói padokat. Ezek –
könnyű mozgathatóságuk révén - a korszerű tanulás-
szervezési eljárásokat pl. a csoportmunka alkalmazását 
segítik.

A nyár folyamán három fedett kerékpár tárolóval 
gazdagodott a főépület udvara. Régi vágyunk volt ez, 
egyrészt azért, hogy rossz idő esetén se ázzanak a bicik-
lik, másrészt a régi állapotokat kulturált, esztétikus 
építmények váltották fel. Ceglédbercel Község Önkor-
mányzata Képviselőtestülete, a Szülői Munkaközösség 
finanszírozta az építkezést, oroszlánrészt vállalt a létre-
hozásban Megyeri István képviselő úr. Minden résztve-
vőnek köszönjük a megvalósítást!

A helyi önkormányzat gondoskodott a Pesti úti épü-
let udvarán a kiszáradt fenyőfa eltávolításáról is, amely 
az ősz közeledtével balesetveszélyessé vált. Köszönjük 
mindazt a támogatást, segítséget, amit az intézmény 
biztonságos működéséhez nyújtanak.

Európai Diáksport Napja  (2019. szept. 27.)

 Iskolánk az idei tanévben csatlakozott az Európai Diáksport Nap programjához. Intézményünk 2 telephellyel 
rendelkezik, ennek megfelelően 2 helyszínen folytak az események. Az alsó évfolyamosok a község sportpályáján, 
míg a felső évfolyamosok az intézmény fő épületében sportoltak. Úgy szerveztük a délelőttöt, hogy minden diák, 
és minden pedagógus részt vehessen a programon. 

Az 5-8. évfolyam időbeosztását a következő táblázat mutatja:

Időpont Helyszín Tevékenység
8:00-8:15 saját osztályterem gyülekező, lepakolás, átöltözés
8:15-8:30 udvari pálya bemelegítés
8:30-8:50 1. helyszín, tornaterem méta
8:55-9:15 2. helyszín, aula és a 6. terem asztalitenisz
9:15-9:30 saját osztályterem tízórai

9:40-10:00 3. helyszín, sportpálya kosárlabda
10:00-10:15 felkészülés a futásra sorba rendezés, eligazítás
10:15-11:00 2019 m futás futás
11:00-11:20 4. helyszín: sportpálya kispályás labdarúgás
11:25-12:00 tornaterem Relaxáció, nyújtás, értékelés

A táblázat az 5. évfolyam időbeosztását kíséri végig, 
de természetesen minden helyszínen folyamatosan ját-
szottak a gyerekek. A 6. évfolyam asztalitenisszel, a  
7. évfolyam kosárlabdázással, a 8. évfolyam kispályás 
labdarúgással kezdett, majd forgószínpad szerűen vál-
tották egymást az évfolyamok a különböző helyszíne-

ken. Így minden évfolyam, minden helyszínt végig láto-
gatott.  Lézengő diák nem volt, mert aki nem fért be  
a csapatba, vagy nem akart játszani, annak kisjátékokat 
tanítottak a pedagógusok, ill. közös játékokat kezdemé-
nyeztek. 
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A bemelegítés, a futásra felkészülés, a futás, és a relaxá-
ció az egész felső tagozatnak egyszerre zajlott. A zenés be-
melegítést két 7. évfolyamos diáklány vezényelte le. 

A felmentett tanulók szervezési feladatokban segí-
tettek.

A 2019 méter futást a felső évfolyamosok a község 
utcáin teljesítették (megj.: térkép mellékelve), biztonsá-
gukról rendőrök, polgárőrök, pedagógusok gondos-
kodtak.

Célunk az volt, hogy minden résztvevő kellemesen 
elfáradva, pozitív élménnyel térjen haza. 

Az alsó tagozatos osztályok programja a sportnapon:

 Reggel ½ 8-tól az elsősök és másodikosok az iskola Pe-
tőfi utcai épületében, a harmadikosok, negyedikesek 
pedig a Pesti úti osztálytermükben gyülekeztek. Az osz-
tályfőnökök itt mondták el a tanulóknak a sportnappal 
kapcsolatos tudnivalókat. Külön felhívták a figyelmet  
a szabályok betartására, a baleseti veszélyekre. 

Reggelizés után a két épületből 8-kor indultak az osz-
tályok a községi sportpályára. Érkezés után minden 
csapat elfoglalta helyét a kijelölt pihenőhelyén. ¼ 9-kor 
az osztályok felsorakoztak, az osztályfőnökök pedig be-
mutatták a gyerekeknek azokat a helyszíneket, amelye-
ken a különböző sportágak zajlanak majd. Közben egy 
tanító bójákkal kijelölte a futókört a futballpálya 4 sar-
kán, amiket a futóknak meg kellett kerülni. Az így kije-

lölt futókör hossza: 300m volt. A tanulóknak hétszer 
kellett megkerülni a bójákat, hogy az előírt 2019 m-ert 
teljesítsék. 

¾ 9-kor Mátrai Tamásné vezetésével közös beme-
legítést végeztek a gyerekek a pályán.

Futás közben az osztályfőnökök a rajtvonalnál álltak 
névsorral a kezükben. Amikor egy kör lefutása után át-
haladt előttük egy tanítványuk, húztak egy strigulát an-
nak a neve mellé. Így pontosan nyomon követhető volt, 
ki mikor teljesíti a távot. A gyerekek nagy lelkesedéssel és 
becsülettel le is futották a 2019 métert. A felmentett ta-
nuló is végigsétálta! A gyerekeknek annyira tetszett a 
program, hogy volt, aki nem is akart a végén hazamenni. 

Időpont Helyszín Tevékenység

9:00 Futókör
A focipálya melletti füves terület

A focipálya jobb- illetve balfelén

1. o.: futnak

2. o.: kötelet húznak, hulahopp karikáznak, 
ugróköteleznek, labdáznak

3. o.: váltóversenyeznek

4. osztályosok sorversenyeznek

9:30 Első és második osztályosok helyet cserélnek

10:00 Az osztályok pihenőhelyén Tízórai, folyadékpótlás

10:30 1. o.: váltóversenyeznek

2. o.: sorversenyeznek

3. o.: futnak

4. o.: kötelet húznak, fociznak, ugróköteleznek

11:00 1.a 2.-kal, 3. a 4.-kel helyet cserél.

11:30 sportpálya A sporteszközök összegyűjtése, rámolás

11: 45 sportpálya Sorakozó, a sportnap eseményeinek, a tanulók 
teljesítményének értékelése

12:00 Indulás vissza a Petőfi utcai iskolába
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Az iskola tanulói nevében köszönjük a CKSE-nek, 
hogy az alsó tagozatosok rendelkezésére bocsátotta a 
spotpályát. Köszönet illeti a polgárőrséget és az  
Albertirsai Rendőrőrsöt az útvonal biztosításáért.  

Segítségünkre volt még az asztalitenisz szekció működ-
tetésében Kaiser János, köszönjük! A sportnap szerve-
zője, irányítója, motorja felsőben Szabadvári Ilona, al-
sóban Versitz Györgyné volt.

Versenyeredmények

Aszódi Kira és Rapi Réka a 7. b osztályból, sportakrobatika 
Európa bajnokságon Balatonfüreden párosban 4. he-

lyen, négyes formációban  1. helyen végeztek.
Pék Norbert 6.b osztályból, birkózás
Augusztus végén Dorogon a KO-VA Gép Kupán  

1. helyezés 75 kg
Szeptemberben Abonyban a Skultéty Sándor Emlék-

versenyen 1, helyezés 76 kg
Szeptemberben a felvidéki Gútán nemzetközi verse-

nyen 1. helyezés 83 kg
Belkó Kristóf 6.a osztályból, Ashihara karate 
Országos korosztályos versenyen nehézsúlyban  

4. helyezést ért el.
Gratulálunk!

Októberi események lesznek:•  7-én 15:00 óráig van iskola, utána 18:00 órakor meg-
emlékezés az aradi vértanúkról a Kossuth utcai ha-
ranglábnál. Az ünnepség nyitott, mindenkit szeretet-
tel várunk!•  10-én tanítási szünet lesz, ügyeletet kérésre biztosí-
tunk a Petőfi úti épületben. Ebédet is kérhetnek  
a napközisek, menzások és iskolaotthonosok.•  15-én az első „Iskolába csalogató” foglalkozás lesz  
a nagycsoportos ovisoknak és szüleiknek. Minden is-
kolába készülőt szeretettel várunk!•  Őszi szünet lesz október 28-tól 31-ig. Utolsó tanítási 
nap a szünet előtt október 25-e péntek, első tanítási 
nap a szünet után november 4-e hétfő.

Köszönetnyilvánítás:
Hálásan köszönjük Zátrokné Etelkának az iskolának felajánlott  50 db KIP-es  eszközök tárolására alkalmas kosa-
rakért a Napsugár papír-írószer ajándék üzletből.

Iskolavezetés

KATOLIKUS HÍREK
KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS áldozópap és hitvalló……..

János a  dél- i tál ia i 
Capestranóban szüle-
tett 1386-ban, tanulmá-
nyait kora leghíresebb 
jogi karán, a perugiai 
egyetemen végezte. Is-
kolái befejezése után ki-
emelkedő tehetsége el-
ismeréséül már nagyon 
fiatalon a nápolyi király-

ság főbírája lett, majd Perugiában bíráskodott és a város 
kormányzója lett. Úgy tűnt, ragyogó világi karrier vár 
rá, és már családalapításra készült, amikor döntő fordu-
lat következett be életében. Egy helyi háborúban elfog-
ták, börtönbe vetették és a tömlöc mélyén látomása tá-
madt: Szent Ferencet látta. Ennek hatására teljesen sza-
kított a világgal, felbontotta eljegyzését, és belépett  
a ferences rendbe, mégpedig az akkor újonnan induló 
obszervánsok közé. Minden tehetségét és erejét Krisz-
tus ügyének és a ferences rend megújításának szentelte. 
Ezekben az évtizedekben ugyanis komoly küzdelem 
folyt azért, hogy a ferences rendnek legalább egy része  
a Szent Ferenc által adott szigorú regula szellemében 
éljen.  Nagy szükség volt ekkor hiteles egyházi szemé-
lyekre, mert az 1378 óta tartó nyugati egyházszakadás 
idején Európa erkölcsi nehézségekkel küzdött. Kapiszt-

rán Szent János és barátja, Sziénai Szent Bernardin az 
újra életre hívott vándorprédikátorsággal járultak hoz-
zá a földrész morális újjászületéséhez. János negyven 
éven át prédikált, városok és fejedelmek hívták meg, 
bejárta egész Nyugat- és Közép-Európát. Prédikációi-
nak egy része írásban ránk maradt, ezek egyszerű stílus-
ban, de rendkívüli képgazdagsággal magyarázzák hi-
tünk legnehezebb kérdéseit. A nép nemcsak beszédeit 
hallgatta, hanem csodálatos gyógyító erejét is felfedez-
te. Azt hihetnénk, hogy a prédikáció mellett már nem is 
maradt másra ideje a mi Kapisztránunknak. Hát pedig 
volt! 19 könyvet írt, és ha nem két fejezet írása között 
volt, éppen csodákat tett. Csak egy párizsi kódex sze-
rint közel kétezer gyógyulást sorol fel a csodatétel he-
lyével, dátumával és a tanúk adataival. Egy átlagembert 
ennyi hírnév és gyógyítás biztos beképzeltté tett volna, 
de nem úgy hősünket! Minden gyógyulást az akkor már 
szentté avatott barátja, Sziénai Bernardin javára írt. Kü-
lönböző rendkívüli megbízásoknak is eleget tett, me-
lyeket pápáktól és bíborosoktól kapott. Szolgálatának 
ideje alatt bejárta a Német-római Birodalom, Csehor-
szág és Magyarország területét. Huzamosabb időt töl-
tött IV. Kázmér lengyel királynál is. A 15. század itáliai 
prédikátorai közül az egyetlen volt, aki Itálián kívül is 
nagy hatást gyakorolt. Az inkvizíció vezetőjeként az 
eretnekek üldözését irányította Lengyelországban,  
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Németországban, Csehországban, Magyarországon és 
Moldvában, ami sok ezer ember kivégzését jelentette. 
Mindenekelőtt azonban a csehországi husziták német 
és magyar földön is rohamosan terjedő vallási mozgal-
mának kiirtását tűzte ki célul. Sokat harcolt kora gazda-
sági életének rákfenéje, az uzsorakamat ellen. A feren-
ces harmad rendben Szeretetszövetséget és több kór-
házat is alapított. Magyarországra először 1452-ben 
jött a rendek meghívására, hogy Isten igéjét hirdesse. 
Ekkoriban kezdte hangoztatni felismerését, hogy a tö-
rök veszedelem miatt Magyarország megsegítésén mú-
lik Európa és a kereszténység jövője. Európa több ural-
kodójának is felhívta erre a figyelmét és szorgalmazta  
a török elleni össze fogást. Végül, miután 1453-ban 
Konstantinápoly elesett, 1454-ben III. Kallixtusz pápa a 
hetvenes éveihez közeledő Kapisztrán Jánost küldte, 
hogy prédikációjával főként Németországban az Osz-
mán Birodalom ellen gyűjtsön kereszteseket.   1455-
ben Magyarországra érkezett és a török elleni széles 
nemzeti össze fogás létrehozásán fáradozott. A korábbi 
sikertelenséggel nem törődve 1456 tavaszán újra lelke-
sen fogott hozzá a keresztesek toborzásához. A sikere-
sen összegyűjtött sereggel 1456 nyarán Hunyadi János 
táborába sietett, hogy segítse a nagy hadvezért Nándor-
fehérvár (Belgrád-Szerbia) megvédésében, melyet ak-

kor már II. Mehmed szultán serege ostromolt. Hunya-
dival együtt seregével sikeresen törve át a török hajó-
zárat bejutott a várba, ahol az ostromlottak nagy lelki 
segítségére volt. Az ostrom alatt mindvégig buzdította 
a harcolókat, akik sikerrel verték vissza a megújuló ro-
hamokat. A sikeren felbuzdulva bátor tettre szánta el 
magát. Keresztjét a magasba emelve vezette lelkes ke-
resztes seregét a meglepett törökre. Ezt látva Hunyadi 
is kitört, és az egyesült sereg elsöpörte az ostromlókat. 
A török felett aratott győzelem hírére a pápa elrendelte 
Urunk színeváltozása ünnepét augusztus 6-ra, és szo-
kássá tette a déli harangszót. Három héttel később 
meghalt Hunyadi János, Kapisztrán János nem sokkal  
a diadal után a táborban dúló pestis áldozata lett. Be-
tegágyán a Szerém vármegyei Újlakon maga V. László 
király is meglátogatta. Kívánságára a pápától küldött 
kereszttel ékesített ruhában temették el. Kapisztrán Já-
nost 1690-ben VIII. Sándor pápa avatta szentté. Bár 
holtteste a török uralom zavaros éveiben örökre eltűnt, 
a magyar katolikus egyház ma is saját szentjeként emlé-
kezik rá. Szobrát 1921-ben a budai várban a helyőrségi 
templom előtt állították fel. Halálának napja, egyben 
emléknapja is október 23.  

Héregi

REFORMÁTUS HÍREK 
A reformáció ünnepe, október 31.

A protestáns egyházak világszerte ezen a napon emlé-
keznek meg arról, hogy 1517-ben a wittenbergi vártemp-
lom ajtajára Luther Márton – bibliamagyarázó profesz-
szor, Ágoston rendi szerzetes – kifüggesztette 95 tételét. 
(Újabb kutatások szerint ez előtt feletteseinek is elküld-
te.) A tételek a vallásjavítást szolgálták. 

A mi kis gyülekezetünk életében ehhez az ünnephez 
fontos események is kötődnek. 1996-ban a templom 
alapkőletétele, 2004-ben a harangszentelés és a Balassi és 
Bocskai címerekkel díszített karzatmellvéd leleplezése. 

Az 1948. február 15-én készült jegyzőkönyv szerint 
egyházszervező közgyűlést tartottak az általános isko-
lában. Dr. Kovács Sándor lelkipásztor elnökletével 
megtörténik az egyházközség megalakulása, a presbité-
rium megválasztása. A presbiterré választott egyházta-
gok leteszik az esküt a lelkipásztor kezébe.  

A betelepítések következtében a faluban élő refor-
mátusok létszáma meghaladja a 300-at. Felvidékről 14 
református család érkezett. Később ez a közösség lesz a 
gyülekezet magja. Juttatott házban alakítják ki a gyüle-

kezeti termet, s hosszú évtizedekig itt folynak az isten-
tiszteletek. Több sikertelen próbálkozás után 1996-ban 
elkezdődik a református templom építése, az alapkő 
letétele október 27-én hálaadó istentisztelet keretében 
Villányi Péter esperes úr szolgálatával.  2004 Pünkösd-
jén szentelte fel Dr. Szabó István főtiszteletű püspök úr 
templomunkat. Ebben az évben a reformáció ünnepét 
harangszentelés és a karzatmellvéd festett kazettáinak 
leleplezése koronázta meg. Ez a hálaadó istentisztelet 
Komlósi Péter esperes úr szolgálatával történt. Ezt kö-
vetően még sok teendő várt ránk. A mai napig szüntele-
nül szépítjük, tesszük komfortosabbá templomunkat.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit alkalmainkra!
Uherkovichné Perge Timea lelkipásztor                               

Gimesi Jánosné presbiter

Istentiszteletek rendje:
Vasárnap 9 óra, bibliaóra csütörtökön 5 órakor.
November 3-án, újbori úrvacsora és megemlékezés a 
reformáció napjáról. 

A kötelezően választható hit-és erkölcstan oktatás 
2013. szeptember 1.-én került bevezetésre az általános 
iskolákban, felmenő rendszerben. 2016. szeptemberé-
től  az általános iskolai oktatásban már mind a nyolc 
évfolyamon kötelező hit- és erkölcstant, vagy erkölcs-
tant választani a szülőknek gyermekeik számára. Ceg-
lédbercelen református hit-és erkölcstan oktatásban 

2019/2020-as iskolai évben 38 gyermek részesül szüleik 
választása alapján. Az oktatást Uherkovichné Perge  
Tímea református lelkipásztor és Kissné Ecsedy Nóra 
református hittanoktató végzi. Az óvodában is van  re-
formátus hittan foglalkozás. Hetente egy alakalommal 
péntek délelőtt  30 perces alkalomra várja  a gyerekeket 
októbertől Kissné Ecsedy Nóra.
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EGYESÜLETI HÍREK
A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület 
2019. szeptember 28-29-én 13. alkalommal rendezte 
meg a Nemzetiségi Napokat. 

Elsőként a legifjabbak, a Schmetterling tánccsoport 
táncosai az Óvodások szerepeltek. 

A következő fellépő a Ceglédberceli Német Nemze-
tiségi Kórus volt.

Harmadikként az Örömcsapat produkciója követke-
zett, akik együtt táncoltak az Általános Iskola alsó tago-
zatos táncosainak egy részével. 

Ezután az Eötvös József Általános Iskola és AMI Fro-
he Kinder Tánccsoportja lépett fel. 

Őket követte a Ceglédberceli Német Nemzetiségi 
Ifjúsági Egyesület Fantasztikus sok x 4-es tánccsoport-
jának műsora. 

A Nemzetiségi Ifjúsági Díjat idén Bartúcz Anna ve-
hette át, aki német nyelvi versenyeken kimagasló ered-
ményt ért el a 2018/2019-as tanévben. 

Másik kitüntetett a Frohe Kinder Tanzgruppe volt.  
A kitüntetetteknek szívből gratulálunk, további  ta-

nulmányaikhoz sok sikert kívánunk! Bartúcz Anna fel-
készítő pedagógusa Novák Károly volt, a tánccsoport 
vezetője Molnár Lászlóné, köszönjük munkájukat!

A díjak átadását követően a Pilisvörösvári Rozma-
ring Hagyományőrző Tánccsoport műsorát az Ikladi 
Német Nemzetiségi Kulturális közhasznú Egyesület 
Blaublumen Tánccsoport produkciója követte. 

A Leányvári Német Nemzetiségi Egyesület Tánccso-
portjának fergeteges műsorát követően Örömtáncra 
invitáltuk fellépőinket, egy keringőre. Csodás érzés, és 
gyönyörű látvány volt, ahogy az összes csoport egyszer-
re, együtt táncolt a színpadon.  

Programunkat közös vacsorával zártuk. a fellépő 
csoportok tagjaival és segítőinkkel.

A rendezvény ideje alatt az előtérben Ceglédberceli 
Népviseltbe öltöztetett babák, régen viselt gyermekru-
hák, és régi fényképek kiállítása volt megtekinthető.  

Vasárnap a 10 órai szentmisét a német nemzetisé-
gért, a hagyományok megőrzéséért és fennmaradásáért 
ajánlottuk fel.

Kultúregyesületünk vezetősége köszönetet mond a fel-
lépő csoportoknak, hogy elfogadták meghívásunkat, 
Koncz Viktóriának a konferálásért, Városi Zoltánnak a 
hangosításért, a polgárőröknek a biztonságunkért, a Kul-
túrház dolgozóinak, Szabó Lászlónénak, és Solymári Jó-
zsefnénak a segítségért, a kiállítás összeállításáért Scheffer 
Ferencnének, Szondi Ferencnek, és Szondi Ferencnének, 
a babák kölcsönadásáért Balatoni Róbertnénak, Bánkúti 
Mihálynénak, Birinszki Józsefnénak, Farkas Ferencnének, 
Folláth Mátyásnénak, Gázer Ferencnének, Heim Jakabné-
nak, Hochrein Mihálynak, Kiss Mihálynak, Kormos Má-
tyásnénak, Scheffer Ferencnének, Sipos Istvánnénak, Sze-
gedi Ádámnak, Szeidl Ritának, és Szondi Ferencnének!

Nagyon sajnáljuk, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt a 
Freude Kapelle és a Kisparty Zenekar nem tudott részt 
venni rendezvényünkön.

Rendezvényünk fő támogatói: Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt Nemz- Kul-19-1092 
Ceglédbercel Község Önkormányzata  

Kassakürtiné Domány Katalin CNNK elnök

A XIII. Ceglédberceli Nemzetiségi Napok Támogatói:

Az Örömcsapat tagjai 2019. október 1-én délelőtt a Ceglédi Gyógyfürdőben 
az idősek világnapján Takáts László Cegléd Város polgármestere, és dr. Tarkó 
Irén a Ceglédi Gyógyfürdő Gyógyászati Vezetőjének köszöntője után cegléd-
berceli táncokat mutattak be a szép számban megjelent közönségnek, akik  
a gyógymedencékből csodálhatták meg gyönyörű népviseletünket, és táncun-
kat, amit vastapssal jutalmaztak.

Délután a Ceglédberceli Kultúrházban Török József polgármester Úr és Kovács 
József köszöntője, és Magyar Rózsa énekesnő fellépése után ismét bemutattuk 
táncainkat a telt házas lelkes közönségnek. Három férfi tagunk kedvenc éneküket 
is elénekelték a jelenlévőknek.  Örömmel táncoltunk, énekeltünk, reméljük örö-
met szereztünk mindkét kedves közönségnek.      

Kassakürtiné Domány Katalin CNNK elnök
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MEGHÍVÓ

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Öröm-
csapata szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

2019. november 23-án szombaton  
SVÁB DISZNÓVÁGÁS programjára.

A rendezvény helyszíne: Művelődési Ház udvara 
2737 Ceglédbercel Pesti út 96.

Program:

5 órakor találkozás a Művelődési Ház udvarán, ahol az előző este leszúrt és megtisztított disznó feldolgozását 
végzik az Örömcsapat tagjai, mely megtekinthető.
Az alapanyagokból savanyú májat, sült húst, húslevest, hurkát, kolbászt, töltött káposztát, töpörtyűt készítenek.
Az elkészült ételek kóstolójegy ellenében megvásárolhatók 12 órától 15 óráig.
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt!
        

Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Vezetősége

FREUDE KAPELLE HÍREI!

Solymár - Svábzenei hangulat a Freude Kapelle és  
a Krigli Band zenekarokkal

2019. szeptember 29-én Solymárra kaptunk meghí-
vást, ahol a szervezők péntektől vasárnapig tartó nem-
zetiségi programokkal kedveskedtek az érdeklődők-
nek. A vasárnapi záró programban vettünk részt zene-
karunkkal. 16.00 órától két órán keresztül szórakoztat-

tuk a sörsátor vendégeit. Kétórás műsorunk végén ba-
rátainkat, a Krigli Band zenekart köszöntöttük 20 éves 
születésnapjuk alkalmából. Sikerült örömteli meglepe-
tést szereznünk. Többen az idősebb generáció tagjaiból 
elismerően gratuláltak zenekarunknak. Jó érzés töltötte 
el szívünket, amikor egy solymári születésű, de a né-
metországi Wüstenrot településen élő idős bácsi kö-
szönte meg az élményt, hogy tradicionális magyaror-
szági német fúvószenét hallhatott tőlünk. Könnyes 
szemmel és örömmel fogadta zenekarunk CD-jét vala-
mint a „Fúvószenekarok Ceglédbercelen” című kiadvá-
nyunkat. 

Első alkalommal viseltük a napokban elkészült fekete 
színű fellépő pólónkat, amelyet a szívünk fölé hímzett 
aranysárga „Freude Kapelle Ceglédbercel” felirat vala-
mint településünk címere díszített. 

Köszönetet mondunk a Magyar Kormány és a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. által a 

NEMZ-CISZ-19-0252 számú pályázaton nyújtott 
támogatásért, amelyből egyesületünk részére hímzett 
fellépő pólókat és egy Nikon D3500 18-140mm VR di-
gitális fényképezőgépet vásároltunk, valamint hang-
szereink részleges javításának költségeit fedeztük. 

Kaposi József Ceglédberceli Zeneegyesület elnöke

Nemzetiségi Napok 

Szeptember utolsó hétvégéjén Ceglédbercelre kapott 
meghívást az Eötvös József Általános Iskola felső tago-
zatos tánccsoportja, a XIII. Nemzetiségi Napokra.  
A délután 3 órakor kezdődő rendezvényen a Fantaszti-
kus Sok×4-es Tánccsoport 10 fővel szórakoztatta a kö-
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MEGHÍVÓ

a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2019. október 19-én 19 órai kezdettel  

a Művelődési Ház és Könyvtárban tartandó

SVÁB BÁLBA
zenél

a SCHÜTZ KAPELLÉBŐL létrejött 
PLATIN ZENEKAR

Belépődíj: 2.000 Ft/fő 14 év felett.
A 14 év alatti gyermekeknek, valamint az Ifjúsági Egyesület táncosainak 

(14 év alatt szülői kísérettel) ingyenes! 
Támogatójegy: 500 Ft

 
 FŐ TÁMOGATÓNK: NEMZ-KUL-19-1170

Jegyelővétel és asztalfoglalás:
Művelődési Ház és Könyvtár 
nyitvatartási idejében, és a 100 
Forintos Üzletházban.                                            

Büfé, tombola, játék, totó! Jöjjön el és éljük át újra a tavalyi bál fergeteges hangulatát!

zönséget. Műsorukban először egy gyorspolkát, majd 
egy magyarországi német nemzetiségi gyermektáncot, 
keringőt, végül pedig újra egy gyorspolkát láthattak a 
jelenlévők.  Az utolsó táncnál a közönség végig tapssal 

jutalmazta a gyermekek produkcióját. Vendéglátóink-
tól minden fellépőnk csokit és üdítőt kapott. Köszönjük 
szépen a meghívást az ajándékokat!

Polónyiné Zsuzsandor Ibolya

Szüreti fesztivál Törtelen

2019. szeptember 21-ére meghívást kaptunk Törtelre a 
XVII. Szüreti Fesztiválra. Sajnos nem éreztem jól maga, 
így a csoportot férjem, Polónyi Péter kísérte el. A feszti-
válnak helyet adó Malom udvara zsúfolásig megtelt,  
a jó hangulatú rendezvény már messziről hallható volt.

A megérkezés után indultak is öltözni a gyerekek, 
mert az óvodások nyitó előadása után már a berceli tán-
cosok következtek. A Fantasztikus Sok×4-es csoport 
táncait nagy tapssal jutalmazta a közönség. A fellépés 
után a gyerekeket süteménnyel és üdítővel vendégelték 
meg a szívélyes házigazdák.

Köszönjük a meghívást, és reméljük, hogy jövőre is 
visszatérünk majd!

Polónyiné Zsuzsandor Ibolya
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POLGÁRŐRSÉG TÁJÉKOZTATÁS
Felhívás- Tájékoztatás, Tisztelt lakosság, tisztelt meg-
emlékezők!

2019 11.01.-én 11:00-tol a jármű és gépjármű forga-
lom elöl lezárásra kerül a temető utca, kérem a tisztelt 
megemlékezőket, hogy a Szél utcai nagy parkolót hasz-
nálják járművek és gépjárművek elhelyezésére. Termé-
szetesen, akinek van érvényes mozgás korlátozást iga-
zoló  engedélye annak kollegák segítenek a Temető ut-
cára a behajtásban. Továbbá kérjük önöket, hogy a kör-
nyező utcákban maradéktalanul tartsák be a KRESZ és 
a helyi parkolási szabályokat a baleset, anyagi kár és a 
torlódások elkerülése érdekében. Fokozottan vigyázza-
nak, értékeikre ne hagyjanak értékes tárgyakat a jármű-
vek-gépjárművek kívülről jól látható helyein őrizetle-
nül a síremlékein vagy annak környékén az esetleges 
szabálysértés és bűncselekmények megelőzése érdeké-

ben. Kérdés-kérés segítségnyújtás kérésében fordulja-
nak a szolgálatot teljesítő egyenruhás kollegákhoz. 
Együtt működésüket köszönjük 

Krecsák Attila elnök 
0670 934 4467

ÍJÁSZ HÍREK
A naptár zsúfoltsága megszűnő-
ben, de azért van még jó néhány 
verseny az őszi szezonban. Szep-
temberben három helyszínen kép-
viseltettük magunkat. Taksonyban 
egy homokbánya ad otthont a szer-

vezőknek, változatos terepviszonyokkal, növényvilág-
gal. A magas dombokat, mély árkokat ligetek, borókás, 
füves puszta választja el. Mostanra kiegészült a terüle-
tük egy jókora fenyves és tölgyerdő részlettel. Nagy 
szintkülönbséggel, távoli, rafinált célokkal építettek egy 
átlagosnál jóval hosszabb pályát. Nehéz, de nagyon iz-
galmas verseny volt. Kis csapatunk szépen szerepelt. 
Bezzeg Dorka II. helyezést ért el. Felnőtt férfi kategóri-
ában Bezzeg Zsolt II., Szabó Károly III. helyezett lett.

Sima István sikeresen kvalifikálta magát a Kassai 
völgyben megrendezésre kerülő Országos és Nemzeti 
Bajnokságra is. Kategóriájában, előbbiben IV., utóbbi-
ban VI. helyen végzett.

A Zsákai Nomád Íjászcsapat immár hetedik alka-
lommal rendezte meg az Aranynyereg íjászversenyt. 
Ezen a versenyen kezdetektől részt veszünk, jó barátság 
van a két egyesület és tagjai között. Az eredmények ke-
vésbé számítanak, mint inkább az együtt töltött nap. 
Ennek fényében egy fergeteges hangulatú, mókával, ka-
cagással bővelkedő napunk volt. Azért érem nélkül in-
nen sem jöttünk haza. Bezzeg Dorka II. helyezést ért el.

Ceglédberceli Hagyományéltető Íjászegyesület

Fellépés a Kökény Borászatban

Egy kedves meghívásnak tettünk eleget szeptember 
elején. Kökény Benő hívta meg a Ceglédberceli Német 
Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület táncosait, hogy a szol-

noki MH 86 Helikopter Bázis katonáinak és vendégei-
nek adjunk műsort. Mivel sok külföldi katona is volt a 
csoportban, így egyesületünk elnökhelyettese, Polónyi 
Péter angolul köszöntötte a vendégeket és szólt néhány 
szólt Ceglédbercelről és a tánccsoportól. Ezután követ-
kezett előadásunk, mely négy kedvelt táncunkból állt. 
A közönségnek nagyon tetszett, főleg a záró Jetzt geht’s 
los gyorspolkánk: nagy taps és folyamatos videózás kí-
sérte.

Köszönjük Kökény Úrnak, hogy ránk gondolt, vala-
mint a finom pogácsát és szörpöt is, mellyel megvendé-
gelte táncosainkat! 

Polónyiné Zsuzsandor Ibolya
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SZABÓ PÁL CEGLÉDBERCELI DIÁKSPORT EGYESÜLET 
ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY HIREI

2019. augusztus 31-n egyesületünk Asztalitenisz Szak-
osztálya 7 fővel (Kaiser János, Patakfalvi István, 
Jeszenszki Kata, Szeidl Attila, Tari János, Czinege La-
jos, Pipicz Sándor) vett részt a XIII. alkalommal kiírt 
ÚJSZÁSZ KUPÁN.

A verseny célja volt a sportág népszerűsítése, ver-
senyzési lehetőség biztosítása, sportbaráti kapcsolatok 
ápolása erősítése, az Újszász Város Bajnokcsapata és 
az ÚVVSE Bajnok csapata cím, és az Újszász Város 

Vándorkupa elnyerésének eldöntése. A kupára 75 fő 
nevezett 25 csapatban.
A verseny az alábbiak szerint került lebonyolításra: 

 „Újszász Város Bajnokcsapata” versenyben cso-
portmérkőzéseken a tovább jutó csapatok további cso-
port meccseken döntötték el a főtáblára jutást, ahol 
már egyenes kiesés rendszerben folytatódtak a küzdel-
mek. Az Újszász Város Bajnokcsapata 1 évig jogosult  
a cím és a Vándor Kupa megtartására. Az Egyesületünk 

CKSE HÍREK
Felnőtt csapat

Vezeti a bajnokságot csapatunk
A 2019/2020-as szezon a Pest megyei IV. osztály délke-
leti csoportjának élén jelenleg a Ceglédberceli KSE áll. 
Öt fordulót követően 4 győzelemmel  és egy vereséggel 
állnak a fiúk az első helyen. 

A Pest megyei kupából kiesett csapatunk. A második 
fordulóban  a két osztállyal feljebb játszó Örkény SE 
volt az ellenfél. A csapat helyt állt, de sajnos a bravúr 
most elmaradt.

Minden szurkolót és érdeklődőt szeretettel várunk a 
mérkőzésekre!

Pest Megyei Kupa:
1. forduló  
Ceglédbercel KSE – Örkény SE (Megye II)  1-4
g: Vizi D.

Bajnoki eredmények:
1. forduló 
Ceglédbercel KSE – Táborfalva KSE 3-1
g: Vizi D., Schmidt Á., Vándor K.
2. forduló 
Rebelog FC - Ceglédbercel KSE  1-9
g: Vándor K.(3), Détári T.(2), Vizi D.,Czinege M., Mol-
nár F., Murár T.
3. forduló 
Ceglédbercel KSE – Hernádi SE  6-1
g: Vizi D.(2), Kabai R.(2), Túróczi M., Molnár F.
4. forduló
Farmosi SE - Ceglédbercel KSE  1-2
g: Szabó L., Molnár F.
5. forduló
Ceglédbercel KSE – Jászkarajenői SC 0-3

Soron következő bajnoki mérkőzések:
6. forduló 2018.10.05. 15:00
SK Tóalmás - Ceglédbercel KSE
7. forduló 2019.10.12. 15:00
Vasadi RSC - Ceglédbercel KSE

8. forduló 2019.10.20. 14:00
Csévharaszti KSK - Ceglédbercel KSE
9. forduló 2019.10.26. 13:30
Ceglédbercel KSE – Pánd KSK

Tabella:

 U19

Ifjúsági csapatunknak nyártól új vezetőedzője van Czi-
nege Márk személyében. A felnőtt csapatban is aktívan 
játszó Márk a több, mint 200 felnőtt meccses rutinjával 
támogatja az fiatalokat.

Jelenleg még pont nélkül áll a csapat, de az ifisták na-
gyon lelkesek és elszántak, aminek hamarosan meg lesz 
az eredménye is.

1.forduló
Ceglédbercel KSE – Chévharaszti KSK 2-3
g: Törőcsik O.
2.forduló
Jászkarajenői SC – Ceglédberceli KSE 3-1
g: Bozsó D.
3.forduló
Ceglédbercel KSE – Törteli KSK 1-7
g: Bozsó D.

CKSE



CEGLÉDBERCELI HÍRADÓ   31

7 fővel vett részt a csapatbajnok-
ságban, és csoportból Kaiser Já-
nos, Patakfalvi István és Jeszensz-
ki Kata összetételű csapatunk  
a 2. helyen jutott a főtáblára. In-
nen egyenes kiesés alapján nem 
jutott tovább a csapat. Czinege, 
Pipicz csapat a vigasz ágon kettő 
mérkőzést is nyert.

A verseny legfiatalabb és legidősebb versenyzője kü-
lön díjazásban részesült. Tari János Egyesületünk já-
tékosa, mint a legidősebb versenyző díjazásban ré-
szesült és egy kupával lett gazdagabb.

Következő „állomás” Albertirsán volt 2019. szep-
tember 6.-án

Igazi Pingpongünnep volt a szomszédban Al-
bertirsa és SZILÁGY-SOMLYÓ (Șimleu Silvaniei) 
testvérvárosi kapcsolatának 15., és az ASE fennállá-
sának 100. évfordulója alkalmából megrendezett 
városnapi verseny. Három játékos érkezett a partiumi 

kisvárosból. Velük együtt összesen 26-an álltak asztal-
hoz egyéniben, míg az éjszakába nyúló páros számra 
hét kettős nevezett. A Romániából érkezett vendége-
ken és a hazaiakon kívül, mint meghívott állandó edző-
partner, mi Ceglédberceli és a Tápiósági pingpongosok 
vettünk részt az eseményen. Az indulókat négy darab 
négyes és két ötös csoportba sorolta Lehel László ver-
senybíró. A csoportokból az első két helyezett jutott  
a főtáblára, közülük az első négy kiemelt erőnyerőként. 
A többiek a vigaszágon folytathatták a versenyt.    
Az Utóbbi kategóriában a tréningeket a napokban újra-
kezdő fiatal Albertirsai versenyző, Mári Menyhért bi-
zonyult a legjobbnak, megelőzve Németh Józsefet (Tá-
pióság), és a két bronzérmest, Kaiser Jánost (Cegléd-
bercel) és Ambrózi Bencét (ASE).   

A kiváló hangulatú, barátságos légkörben lezajlott 
első Városnapi asztalitenisz-verseny az ott lévő játéko-
sainknak kellemes élményt nyújtott.

Héregi

Sajtóközlemény 

 

Új mérlegház és mintavevő létesítése a BERCELI-GABONA Kft. ceglédberceli telephelyén 

 

A Berceli Gabona Kft. a 2019-es évben jelentős fejlesztésbe kezdett. A cég egy új mérlegház és labor 
építését fogja megvalósítani, valamint a mérlegház mellé közvetlenül egy új vákuumos mintavevő 
kerül telepítésre betonalapra rögzítve, amely automatikusan a mérleg és laborházba továbbítja a 
mintát minősítés céljából. 
 

A 2011-ben alakult BERCELI GABONA Kft. fő tevékenységi köre a raktározás, amelyhez a ceglédberceli 
telephelyen mintegy 55 ezer tonna gabona tárolására alkalmas épületekkel rendelkezik. A 
gabonatároláshoz kapcsolódik a cég további tevékenységeiből több is: terménytisztítás, 
terményszárítás. A BERCELI-GABONA Kft. végez továbbá terménykereskedelmet, input anyag 
(vegyszer, vetőmag, műtrágya) forgalmazást is. 

A cég a fejlesztés keretében egy új, 70,73 m2-es hasznos alapterületű mérlegház és labor építését fogja 
megvalósítani vizes helyiségekkel (wc, mosdó). Az új épület a bejövő és raktározásra szánt termény 
mérlegelését és laborvizsgálatát egyszerre fogja ellátni, ezáltal időt takarít majd meg a forgalmas 
betakarítási időszakban. A mérlegház mellé közvetlenül egy új, HERON 3000 Gyroscopic típusú 
vákuumos mintavevő kerül telepítésre, betonalapra rögzítve. A mintavevő készülék közvetlenül 
kapcsolódik az új mérlegházhoz, hiszen a mintát a mintavételt követően automatikusan a mérleg és 
laborházba továbbítja minősítés céljából, ezáltal időt takarít meg a forgalmas betakarítási időszakban.  
 
A fejlesztés eredményeként legalább 30%-al gyorsabb betárolási időt várható, melynek következtében 
a vállalkozás raktározási szolgáltatás minősége javul, amely nagyobb kapacitást tesz lehetővé az aratási 
időszakban. A fejlesztés következtében egy minőségjavító szolgáltatással bővül a társaság raktározási 
tevékenysége, miközben három fő új munkavállalót is fog alkalmazni a cég. 
 
A fejlesztést 21,50 millió forinttal Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye 
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás 
keretében a Pénzügyminisztérium támogatta.  

A megvalósítási helyszín Ceglédbercelen, a 40-es és a 4-es főút között helyezkedik el, Albertirsához 
közelebbi határában, gépjárművel jól megközelíthető helyen.  

A fejlesztés 2019 nyarán indult és várhatóan 2020 júniusában fejeződik be.  

 

További információ kérhető: 

Mihály Éva 06-70/418-3453 

Villanybojlerok javítá-

sát, vízkőmentesítését 

vállalom és felújított 

készülékek értékesíté-

sével is foglalkozom.

30-375-9483; 
53-350-302

Sajtóközlemény 

 

Új mérlegház és mintavevő létesítése a BERCELI-GABONA Kft. ceglédberceli telephelyén 

 

A Berceli Gabona Kft. a 2019-es évben jelentős fejlesztésbe kezdett. A cég egy új mérlegház és labor 
építését fogja megvalósítani, valamint a mérlegház mellé közvetlenül egy új vákuumos mintavevő 
kerül telepítésre betonalapra rögzítve, amely automatikusan a mérleg és laborházba továbbítja a 
mintát minősítés céljából. 
 

A 2011-ben alakult BERCELI GABONA Kft. fő tevékenységi köre a raktározás, amelyhez a ceglédberceli 
telephelyen mintegy 55 ezer tonna gabona tárolására alkalmas épületekkel rendelkezik. A 
gabonatároláshoz kapcsolódik a cég további tevékenységeiből több is: terménytisztítás, 
terményszárítás. A BERCELI-GABONA Kft. végez továbbá terménykereskedelmet, input anyag 
(vegyszer, vetőmag, műtrágya) forgalmazást is. 

A cég a fejlesztés keretében egy új, 70,73 m2-es hasznos alapterületű mérlegház és labor építését fogja 
megvalósítani vizes helyiségekkel (wc, mosdó). Az új épület a bejövő és raktározásra szánt termény 
mérlegelését és laborvizsgálatát egyszerre fogja ellátni, ezáltal időt takarít majd meg a forgalmas 
betakarítási időszakban. A mérlegház mellé közvetlenül egy új, HERON 3000 Gyroscopic típusú 
vákuumos mintavevő kerül telepítésre, betonalapra rögzítve. A mintavevő készülék közvetlenül 
kapcsolódik az új mérlegházhoz, hiszen a mintát a mintavételt követően automatikusan a mérleg és 
laborházba továbbítja minősítés céljából, ezáltal időt takarít meg a forgalmas betakarítási időszakban.  
 
A fejlesztés eredményeként legalább 30%-al gyorsabb betárolási időt várható, melynek következtében 
a vállalkozás raktározási szolgáltatás minősége javul, amely nagyobb kapacitást tesz lehetővé az aratási 
időszakban. A fejlesztés következtében egy minőségjavító szolgáltatással bővül a társaság raktározási 
tevékenysége, miközben három fő új munkavállalót is fog alkalmazni a cég. 
 
A fejlesztést 21,50 millió forinttal Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye 
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás 
keretében a Pénzügyminisztérium támogatta.  

A megvalósítási helyszín Ceglédbercelen, a 40-es és a 4-es főút között helyezkedik el, Albertirsához 
közelebbi határában, gépjárművel jól megközelíthető helyen.  

A fejlesztés 2019 nyarán indult és várhatóan 2020 júniusában fejeződik be.  

 

További információ kérhető: 

Mihály Éva 06-70/418-3453 

Sajtóközlemény 
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