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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2019.október 22-én tartotta alakuló ülését. 

Napirend előtti témákban Nagy Károlyné a Helyi Vá-
lasztási Bizottság Elnöke tájékoztatta a jelenlévőket  
a helyi önkormányzati képviselők, és a polgármester 
választás eredményéről.

Polgármester választás esetében a választás eredmé-
nyes volt, Ceglédbercel polgármestere 2019. október 13-
tól a független jelöltként indult Török József polgármester.
Települési önkormányzati képviselő választás eredmé-
nyes volt, a megválasztott képviselők:

Dr. Nagy Gáborné
Megyeri Katalin
Bogyay Katalin Erzsébet
Mányoki Ádám
Polónyi Péter                
Dr. Csizmás Máté             

Települési nemzetiségi önkormányzati képviselők vá-
lasztása eredményes, megválasztott képviselők:

Szeidl Veronika             
Hadas Partik                 
Hanák Csaba                  
Pálné Fehér Marianna   
Rajs László                       

Első napirendi pontban az önkormányzati képviselők 
eskütételére került sor.

Második napirendi pontban Török József polgármes-
ter letette esküjét.

Harmadik napirendi pontban Török József polgár-
mester ismertette a 2019-2024. terjedő időszakra vo-
natkozó polgármesteri programot, melyet a Képvise-
lő-testület támogatott.

Negyedik napirend keretében az alpolgármester 
megválasztására és eskütételére került sor.

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 
149/2019. (10. 22.) ÖK. sz. határozata
(Alpolgármester megválasztása)

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megállapítja, hogy a külön jegyzőkönyvben rögzí-
tett titkos szavazás eredményeként a Képviselő-testület 
Dr. Nagy Gábornét alpolgármesternek választotta.

Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület el-
fogadta Török József polgármester illetményét és költ-
ségtérítését.

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 
150/2019 (10. 22.) ÖK. sz. határozata
(A polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítása)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján 
2019. október 13. napjától Török József polgármester 
illetményét bruttó 548.400 Ft/hó, költségtérítését 
82.260 Ft/hó összegben fogadja el.
Felelős: Szeidl Józsefné aljegyző

Hatodik napirendi pontban a Képviselő-testület elfo-
gadta Dr. Nagy Gáborné alpolgármester tiszteletdíját.

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 
151/2019 (10. 22.) ÖK. sz. határozata
(Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása)

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-a alapján 2019. 
október 13. napjától az alpolgármester tiszteletdíját 
200.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős: Nagy Károlyné aljegyző

Hetedik napirend pontban a Képviselő-testület módo-
sította a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (V. 3.) önkormány-
zati rendeletet. (A rendelet az újságban megjelenik.)

Nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület 
megválasztotta a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint  
a Kulturális és Népjóléti Bizottság tagjait és a bizottsági 
elnököket.  

Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás, va-
lamint az Albertirsai Humánszolgáltató Társulás társulási 
tanácsába Török József polgármestert delegálja.

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2019.október 28-án tartotta ülését, me-
lyen Török József polgármester tájékoztatta a jelen-
lévőket az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb 
eseményeiről:

Török József polgármester:
Utolsó rendes Képviselő-testületi ülésünket 2019.szep-
tember 30-án tartottuk. 

2019.09.30.
A Napsugár Óvoda magyar munkacsoportja a CÁMK 
Kultúrház és Könyvtárban szervezte meg a Magyar 
Népmese Napja alkalmából „Mesés délutánját.”

2019.10.01.
Az Idősek Világnapja alkalmából a CÁMK Kultúrház 
és Könyvtárban megrendeztük Idősek Napi rendezvé-
nyünket. A műsort Magyar Rózsa adta.
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2019.10.02.
Bali Rebeka, Deák Ninett, Hoffer Mira Fanni, Horváth 
Hunor, Murarik Flóra Henrietta, Seres-Nagy Lara Alíz, 
Szondi Zalán újszülötteket és szüleiket köszöntöttük.

2019.10.04-05.
A Szabó Pál Szabadidőparkban megrendezésre került  
a XII. Gerjementi Vadásznapok rendezvény.

2019.10.05.
Ceglédbercel Község Önkormányzata és a Ceglédber-
celi Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület megrendez-
te hagyományos Szüreti felvonulás rendezvényt.

2019.10.13.
Ceglédbercel községben zavartalanul lezajlottak az Álta-
lános helyi és nemzetiségi Önkormányzati választások.

2019.10.19.
A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület 
Sváb Bált tartott.

2019.10.21.
Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
megtartotta alakuló ülését.

2019.10.22.
Ceglédbercel Község Önkormányzata megtartotta ala-
kuló ülését.

2019.10.27.
Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kórus fennállásá-
nak 30 éves jubileuma alkalmából Nemzetiségi Kórus-
találkozót tartott.
Az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről szó-
ló tájékoztatót, az átruházott hatáskörben hozott dön-
tésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló írásos beszámolókat a Képviselő-testü-
let elfogadta.

Első napirendi pontban a Képviselő-testület megis-
merte és elfogadta a DTkH Nonprofit Kft. hulladék 
közszolgáltatásról szóló tájékoztatóját. 

Második napirendi pontban a Képviselő-testület 
megismerte és elfogadta a BÁCSVÍZ ZRT. Viziközmű 
szolgáltatásokról szóló tájékoztatóját.

Harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület 
megismerte és elfogadta a „COMBOS” Településtiszta-

sági Bt. nem vezetékes szennyvízgyűjtésről szóló tájé-
koztatóját.

Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület tár-
gyalta a Szent Ilona Idősek Gondozóházának 2020.ja-
nuár 1-től történő működtetését.

Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a Humánszolgáltató Társulás által mű-
ködtetett Albertirsai Kistérségi Szociális segítőház, ön-
kormányzatunk által érintett feladatellátásban résztve-
vő közalkalmazottak jutalmazására, a bepótlást bizto-
sítja a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Hatodik napirendi pontban a Képviselő-testület dön-
tése alapján a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola felvételi körzete a 2020/2021. tanévben változta-
tás nélkül Ceglédbercel közigazgatási területe.

Hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület a Civil 
szervezetek számára kiírt pályázatokkal kapcsolatos eljá-
rással (bírálat, döntés és elszámolás) kapcsolatos felada-
tok végrehajtásával a Pályázati Bizottságot bízta meg.
 A Pályázati Bizottság tagjának választotta•  Dr. Nagy Gáborné alpolgármestert (Pályázati Bizott-

ság elnök)•  Polónyi Pétert a PÜB elnökét (Pályázati Bizottság tag)•  Bogyay Katalin Erzsébetet a KNB elnökét (Pályázati 
Bizottság tag)•  Szeidl Veronikát a CNNÖ elnökét (Pályázati Bizott-
ság tag)•  Szabó Lászlónét a PÜB tagját (Pályázati Bizottság tag)

Egyebek napirendi pont keretében szó volt•  Szent Ilona Idősek Gondozóháza bővítésére vonat-
kozó módosított tervdokumentáció bemutatásáról.•  a helyi rendelet alapján Levegőtisztaság-védelmi sza-
bályozás. Avar és kerti hulladék ártalmatlanítására 
vonatkozó szabályokról.•   a középületek, köztéri alkotások Graffitivel való ron-
gálásának ügyéről.•  a november 3-án tartandó Falunapi megemlékezésről.

Kérdések, Interpelláció napirendi ponthoz észrevé-
tel nem érkezett.

Ceglédbercel, 2019. október 30.    
          

 Török József s. k.
        polgármester

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. október 21.-én tartotta ala-
kuló ülését. 

Első napirendi pontban a Helyi Választási Bizottság el-
nöke tartotta meg tájékoztatóját a 2019. október 13.-i  he-
lyi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról.
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Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete Magyarország Alaptörvényének a helyi 
önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiak-
ban: Möt) 53.§. (1) bekezdésében biztosított jogköré-
ben eljárva a képviselő-testület és szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (V.3.) ön-
kormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mó-
dosítására a következőket rendeli el:

1.§.  A Rendelet 55.§. (1)-(4) bekezdése helyébe lép
(1) A képviselő-testület a képviselőknek havi tisztelet-
díjat állapít meg. A tiszteletdíj mértéke havonta 
55.000,- Ft (alapdíj).

(2) A bizottsági tagság esetén az alapdíj 31.000- Ft-tal 
növekszik függetlenül attól, hogy a testületi tag hány 
bizottságban fejti ki tevékenységét.
(3) A bizottság elnökét az alapdíjon felül 40.000.- Ft 
illeti meg havonta.
(4) A bizottság nem képviselő tagjai 31.000.- Ft tiszte-
letdíjban részesülnek havonta.

2. §. A rendelet a kihirdetést követő napon lép ha-
tályba és a következő napon hatályát veszíti. 

 Török József  Nagy Károlyné 
 polgármester aljegyző

KITÜNTETŐ DÍJ
Ceglédbercelért Kitüntető díjat kapott Heim Ja-
kabné Ceglédbercel Község Önkormányzatától, 
amelyet 2019. november 03-i Falunapi megemlé-
kezésen vett át.    

Heim Jakabné (sz.: Szeidl Terézia) 1926-ban született 
Ceglédbercelen. 

Reszi néni tevékenységével több évtizede szerepet 
vállal a nemzetiségi hagyományok ápolásában, segí-
tette a német nemzetiségi tánccsoportok szereplését, 
szívesen fogadja a csoportokat a Falumúzeumban, az 
ő tudása, emlékei segítségével lettek összeállítva  
a Ceglédberceli Füzetek kötetei.

1989 óta - amikor unokája osztálya előadta a „Ber-
celi lakodalmast”, és Ő készítette a ruhát és segített lá-
nyának öltöztetni a menyasszonyt - aktívan segíti  
a német nemzetiségi csoportok munkáját. Miután 
unokája átvette a gyermektánccsoportok vezetését, 
mindig lehetett rá számítani. Jött, és öltöztette - min-
den ellenszolgáltatás nélkül - azokat a gyerekeket, 
akiknek nem volt hozzáértő szülője, nagyszülője. 17 
éve segíti a Báránytáncnál a csipkekendők (Spizni-
tiehl-k) rendbetételét - az eredeti csipkekendők csip-
kéjét ugyanis speciálisan kell tekerni (krauzolni).

Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (X. 23) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosítására 

Második napirendi pontban a Ceglédberceli Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek esküté-
telére és a megbízólevelek átadására került sor.

Harmadik napirendi pontban a Ceglédberceli Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete 
Szeidl Veronikát  elnöknek választotta meg.

Negyedik napirendi pontban a Ceglédberceli Né-
met Nemzetiségi  Önkormányzat Képviselő- testülete  
Rajs Lászlót elnök- helyettesnek választotta meg .

Ötödik napirendi pontban a Ceglédberceli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzatát vizsgálta felül és döntött annak 
aktualizálásáról.

Egyebek napirendi pontban szó volt a képviselők va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről, a köztartozás-
mentes adózói adatbázisba történő felvételi kérelemről, 

a nemzetiségi képviselői képzésről, valamint a megren-
dezésre kerülő  önkormányzati és nemzetiségi rendez-
vényekről. 
Ceglédbercel, 2019. október 30.

Szeidl Veronika 
CNNÖ elnök sk.

2019. október 21-től a Ceglédberceli Német Nemze-
tiségi Önkormányzat tagjai:

Szeidl Veronika elnök
Rajs László elnök-helyettes
Hadas Patrik
Hanák Csaba
Pálné Fehér Marianna
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Évek óta számíthatunk rá a Falumúzeumban is. Nap-
ról napra megjelent a 2008-ban és 2009-ben lezajlott 
leltározás során. Segített a régi használati tárgyak sváb 
megnevezésében, valamint leírásukban magyarul és 
svábul. A leltározás végén részt vett a Falumúzeum 
rendbehozatalában is. Keze munkájával segített a Falu-
múzeum rendbetételénél, mikor azt néhány éve egy pá-
lyázat során felújították és ki kellett pakolni, majd  
a mesterek elvonulása után takarítani. De az idei takarí-
tás sem mehetett végbe nélküle. 

Közreműködik a Falumúzeumba érkező csoportok, 
az egyéni vendégek fogadásában, kalauzolásában.  
A legnagyobb ilyen rendezvény a Gerje-menti Sváb 
Piknik volt, amikor reggel 10 órától este 6 óráig várta ott 
szeretettel a vendégeket. Idős kora ellenére a mai napig 
aktívan részese a Falumúzeum életének. Minden hét-
főn ott van 9 órától 11 óráig és várja az érdeklődőket. 

Néhány éve a Faluhíradóban megjelentek a falu ha-
gyományairól szóló írások: ő volt az – nevének említése 
nélkül - aki idejét nem sajnálva mesélt a régi időkről. 
Ezekből az elmondásokból születtek meg a Ceglédber-
celi Füzetek első részei: Ő volt a Ceglédberceli Füzetek 
csendes segítője. Mesélt a régi életről, ruháról, esemé-
nyekről. Segítette a régi eszközök, események, ruhada-
rabok sváb szavainak a pontos lejegyzését. Ha kellett, 
képeket keresett, és türelmesen magyarázott a gyere-
keknek is.

Néhány éve az iskolában a német szakos pedagógu-
sok helyi hon-és népismeretek munkafüzeteket állítot-
tak össze. Ezeknek a munkafüzeteknek a helyi szoká-
sokra vonatkozó részét szintén Ő mondta el. 

Egyik legfontosabb tevékenysége, hogy továbbadja 
ismereteit. Azért van ennek megkülönböztetett jelen-
tősége, mert kevesen vannak már e tudás birtokában. 
Reméljük, hogy áldozatos és önzetlen munkáját még 
sokáig folytatja! 

Ceglédbercel Közszolgálatáért kitüntető díjat ka-
pott Márki Sándor zenepedagógus Ceglédbercel 
Község Önkormányzatától, amelyet 2019. novem-
ber 03-i Falunapi megemlékezésen vett át.   

 
Márki Sándor 1970.06.12-én Karcagon született. Az 

általános iskolát az Arany János Általános Iskola zenei 
tagozatán kezdte, majd negyedik osztályos korában fel-
vételt nyert a karcagi Erkel Ferenc Állami Zeneiskolába, 
választott hangszere a vadászkürt volt. 1982-84 között 

szinte minden városi, megyei, területi és országos ver-
senyen elindult és dobogós helyezéseket ért el. 1984-
ben felvételt nyert a Magyar Néphadsereg Zeneművé-
szeti Tiszthelyettes Képző Szakközépiskolájába. 1988-
ban sikeres érettségi vizsgát tett, melyet még egy év 
katonai képzés követett, így 1989-ben avatták hivatásos 
katonazenésszé,- őrmesteri rendfokozatban- és beke-
rült a Veszprémi Helyőrségi Zenekarba.

 1990 szeptemberétől kezdte meg zenetanári pálya-
futását a Pápai Zeneiskolában, szerződéses óraadóként. 
1992-ben áthelyezését kérte a Magyar Honvédség Szol-
noki Helyőrségi Zenekarába, ahol szólamvezető első 
kürtösi beosztást kapott.

1994-ben - Honvédelmi Minisztériumi ösztöndíjjal 
- felvételt nyert a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zene-
művészeti Intézetébe, ahol 1998-ban végzett, mint va-
dászkürttanár, Summa cum Laude.

1994-ben megalapította a Szolnok Huszárzenekart, 
mely Szolnoki Fúvósegyüttes és Huszárzenekar néven 
azóta is működik. Közel 20 évig volt elnöke és karmes-
tere ennek a zenekarnak, mellyel számtalan hazai és 
külföldi rendezvényen vettek részt, öregbítve a magyar 
fúvószene kultúrát itthon és külföldön egyaránt.

1996 szeptemberétől a szolnoki Laurus Művészeti 
Iskola tiszaföldvári, majd a cibakházai tagozatában 
folytatta pedagógusi hivatását, mely komoly kihívást 
jelentett számára.

2004-től önképzési formában zeneszerzéssel kezdett 
foglalkozni: elsősorban 

fúvószenekari, kamarazenei alkotásokkal, de elkez-
dett  nőikari és gyermekkari műveket is írni. Ma már 
számtalan alkotását játsszák ifjúsági fúvószenekarok, 
katonazenekarok, és éneklik női- és vegyeskarok 

2006 januárjától – először óraadóként, majd 2007 
szeptemberétől részmunkaidős 

alkalmazottként – a  Ceglédberceli Eötvös József 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola tanára lett.
2011-ben felvételt nyert a Debreceni Egyetem, Zene-

művészeti Kar, karmester – fúvószenekari karnagy sza-
kára, ahol már a zeneszerzést is tanulhatott. 

2012 óta a Magyar Honvédség Alaki Szabályzatában 
szerepel a „Szent Korona induló”- mely a Magyar Hon-
védség Szent Koronaőrségének hivatalos indulója- és 
az „Őrmester Úr!” című induló,- amely a Magyar Hon-
védség Altiszti Karának hivatalos indulója. Így ezen al-
kotásai az állami ünnepeken, és katonai rendezvénye-
ken, eskütételeken rendszeresen felcsendülnek.

Ma a Légierő Zenekar Szolnok karmesterhelyettese. 
Főállása mellett, pedagógiai feladatait nagy lelkesedés-
sel és hozzáértéssel végzi. Egyéni hangszeres óráin 
trombita, kürt és furulya tárgyakat oktat. Következetes 
munkájával, személyiségével kötelességtudatra, rend-
szerességre, ugyanakkor a zene szeretetére neveli  
a keze alatt megforduló gyermekeket.

Karmesteri, fúvószenekari karnagyi végzettségét az 
Ifjúsági Nemzetiségi Fúvószenekar irányításában és 
működtetésében kamatoztatja. Tanítványai rendszere-
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sen fellépnek az iskolai és községi ünnepélyeken, pék-
dául a Siklódi Alapítvány Édes anyanyelvünkért verse-
nyein minden évben trombitások fújják a nyitányt. Ta-
nítványaival együtt, minden évben, Mikulás napja kö-
zelében interaktív mini koncertet és hangszer bemuta-
tót tart az óvodában, ezzel is felkelti a nagycsoportosok 
érdeklődését az iskola iránt.

Kamaraóráin a legtehetségesebb tanulókat készíti fel 
versenyekre és fellépésekre. Ha a tanítványai életkora és 
szorgalma engedi, fúvószenekari versenyekre viszi di-
ákjait, ahol szép eredményeket érnek el, pl. Újhartyán-
ban, Cegléden. Legeredményesebb trombitával foglal-
kozó tanítványa területi versenyeken 3 alkalommal első 
helyet, megyei versenyen 2 ízben első helyet, országos 
versenyen 5. helyezést ért el. Az Ifjúsági Zenekar szám-
talan alkalommal érdemelt ki „kiemelt arany”, „arany” 
és „ezüst” minősítéseket a Német Nemzetiségi Kama-
razenei és Zenekari versenyeken, melyeket Gödön, 
Taksonyban és Biatorbágyon rendeztek meg. 

Ceglédbercel nemzetiségi életében jelentős szerepet 
vállal, együttműködik a nemzetiségi csoportokkal.  
A zenekar vagy a kamaraegyüttesek fellépnek a Nemze-
tiségi Napokon, a Farsangszobán.  A Báránytánc állan-
dó szereplője az Ifjúsági Zenekar, a kamaracsoportok és 
szólisták is. 2017-ben„Báránytánc polka” címmel egy 
fúvószenekari darabot komponált, amely a rendezvény 
zenei védjegye lett, és amelyet minden évben eljátszik  
a zenekar a májusfa alatt.

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
gyümölcsöző együttműködést folytat, melynek kapcsán 
több ízben jutott az ifjúsági zenekar új hangszerekhez.

2019 májusában Ceglédbercel Község Önkormány-
zata, és a Ceglédberceli Német 

Nemzetiségi Önkormányzat gondozásában, és  
a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági 

Egyesület kiadásában megjelent a „Ceglédberceli fü-
zetek” hetedik kötete, mely Hollós Lajos, és Plutzer Lé-
nárd gyűjtését tartalmazza. E könyvnek nem csak a ze-
nei lektorálását, hanem a teljes grafikai, és kottagrafikai 
részét is Márki Sándor készítette. Véleménye szerint 
helytörténeti szempontból kiemelkedően fontos, hogy 
ezek a jellemzően ceglédberceli nemzetiségi művek 
fennmaradjanak!

Nagy jelentőségű tevékenysége a berceli fúvószene-
kari kották összegyűjtése és digitalizálása, mellyel hoz-
zájárul ezeknek a pótolhatatlan dokumentumoknak  
a fennmaradásához.

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egye-
sülettel összefogva meghirdették a Ceglédberceli Nem-
zetiségi Fúvószenekari Versenyt. 2017-ben a Kultúr-
házban lebonyolított első rendezvény nagy sikerrel zaj-
lott, 8 zeneiskola részvételével. Terv szerint minden 
második évben megrendezésre kerül, neves zsűrivel és 
színvonalas versenyszámokkal. A verseny szakmai irá-
nyítója Márki Sándor.

A pedagógus hivatást szívügyének tekinti, a gyerme-
keket a zene művelésére, értő élvezetére és szeretetére 
neveli. Elkötelezett a ceglédberceli nemzetiségi zene és 
a helyi hagyományok megőrzése, művelése mellett.

Gratulálunk a díjazottaknak.

Tisztelt Ceglédberceli Választópolgárok!
Köszönöm mindazoknak a bizalmát, akik az október 13-i önkormányzati választáson személyemre adták le vok-
sukat. Jó érzéssel tölt el, hogy szavazataikkal megerősítették eddigi tevékenységemet és lehetőséget adtak arra, 
hogy a továbbiakban – a képviselő-testület egyetértésével – alpolgármesterként folytathassam munkámat. A le-
tett eskü szellemében szeretném szolgálni Ceglédbercelt és az itt élőket.

dr. Nagy Gáborné

Kedves Ceglédberceliek! 
Nagyon szépen köszönöm 2019. október 13-i támogatásukat. Köszönöm, hogy ismét bizalmat szavaztak szá-
momra a következő öt évre! Gratulálok megválasztott képviselőtársaimnak! Az elkövetkezendő öt évben Önö-
kért, Ceglédbercelért fogunk együtt dolgozni! 

Bogyay Katalin 
képviselő

Kedves Ceglédberceliek! Tisztelt Választók!
Köszönöm mindenkinek, aki ajánlásával és szavazatával támogatott a helyi önkormányzati választások során!
         Polónyi Péter

    képviselő

Szeretném megköszönni mindenkinek a szavazatát. Belevetettük magunkat a munkába, az ígéreteimet elkezdtem 
előkészíteni, hamarosan jelentkezem ezekkel kapcsolatosan. 

Mányoki Ádám

Ceglédbercel Község Önkormányzata, valamint a Ceglédberceli Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2019. december 16-án 17 órától KÖZMEGHALLGATÁST és FALUGYŰLÉST 

tart a polgármesteri hivatal tanácstermében.
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Tisztelt Ceglédberceliek!
Ezúton szeretném megköszönni bizalmukat, támogatásukat! Önkormányzati képviselői munkám során mindig 
községünk hosszútávú érdekeit tartom majd szem előtt. Amennyiben építő vagy kritikus észrevétele lenne önkor-
mányzati vagy állatorvosi témákban, akkor írjon nekem az alábbi elérhetőségen, ahol legjobb tudásom szerint 
igyekszem majd válaszolni: csizmasm@gmail.com

Üdvözlettel, 
Dr. Csizmás Máté

Tisztelt Ceglédberceliek! 
Köszönöm mindenkinek a bizalmat, akik rám adták le szavazatukat. Képviselõi munkám során arra törekszem 
majd, hogy rászolgáljak. 

Megyeri Katalin
Tisztelt Nemzetiségi Választópolgárok!
Köszönetünket fejezzük ki a választásokon való aktív részvételükért és támogató szavazataikért. Képviselőként 
mindent megteszünk, hogy rászolgáljunk bizalmukra!

Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői

SZOCIÁLIS TŰZIFA
Az önkormányzat 2019. évben is sikeresen pályázott a Belügyminisztérium által meghirdetett települési önkor-
mányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására.

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 24.) ön-
kormányzati rendeletének 17.§ (1) bekezdése alapján:

A téli fűtésproblémák enyhítését célzó tűzifa támogatásra állapítható meg annak a szociálisan rászoruló sze-
mélynek, aki

a) 3, vagy több gyermekes családban él, vagy
b) gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy
c) 70 éven felüli, vagy
d) aktív korú munkanélküli, vagy
e) egyedülálló, vagy
f ) jövedelemmel nem rendelkezik.

(2) Támogatás a vegyes tüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező kérelmező részére állapítható meg.

TŰZGYÚJTÁS
Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004.(VIII.11.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet és természetvédelméről 
III. fejezet

4.§
Levegőtisztaság-védelmi szabályozás

Avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályok

1. Avart és helyben keletkezett szerves kerti hulladékot csak olyan helyen és     területen szabad elégetni, ahol az 
égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni csak úgy szabad, hogy 
a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Avart és helyben keletkezett 
szerves kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem.
2. Az égetést kizárólag 10. 00 és 18. 00 óra között lehet végezni hétköznap, valamint szombaton, szélcsendes idő-
ben. Ünnepnapokon és vasárnap avar és helyben keletkezett szerves kerti hulladék égetése tilos!
3. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan 
eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az 
eloltható.
4. A tűz felügyeletét cselekvőképes, nagykorú személy(ek) köteles(ek) ellátni.
5. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni!
6. Az elégetendő avar és helyben keletkezett szerves kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve 
ipari eredetű hulladékot /műanyag, gumi, PVC, stb./.
7. Az avar és kerti hulladék kivételével mindenfajta hulladék nyílttéri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben 
történő égetése tilos!
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Elhunytaink:

Verseczi István 55 év,  Cserői út 11.,  
Bobay Józsefné 84 év, Ady E. u. 36., 
Ecseri István 50 év, Cserői út 19.

Házasságkötések: 
2019.10.04. 
Flórián Dorottya Orsolya és Bardóczki Erik
2019. 10.12. 
Darázsi Andrea és Balla Attila
2019.11.02.
Zátonyi Ágnes és Zámbó Sándor

ANYAKÖNYVI HÍREK

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki Harmath Mihály temetésén részt vett, sírjára koszorút he-
lyezett el, és részvétét fejezte ki.

A gyászoló család

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Bobay Józsefné temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút helyeztek el, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

IFJÚ TEHETSÉGEINK
„Mi mindig a nehezebb utat választjuk!”

Ashihara karate technikái az utcai önvédelemben ha-
tékonyak és mivel az ellenfél harcképtelenné tételére 
törekszik- minél gyorsabban- versenyeken nem alkal-
mazhatók! 

Ezért a versenyszabályokat megalkotva, figyelve 
arra, hogy a versenyzők testi, lelki épsége a lehető leg-
nagyobb biztonságban legyen az életellenes illetve  
a maradandó sérülést okozó technikáktól. 

A Ceglédi Ashihara Karate Sportegyesület sporto-
lóinak nem kötelező a verseny, de bármely versenyre 
felkészülünk és indulunk, képviselve stílusunkat, or-
szágunkat, városainkat.

Bujdosó Roland vagyok 2010 01.01.-én születtem. 
2017 óta az Ashihara Karate Sportegyesület tagja va-
gyok. Edzőm Abuczky Csaba 4 danos sensei. Az első 

edzés óta nagyon szeretek karatézni. Sok mindenre 
megtanít, szellemileg és fizikailag nem csak a vereke-
désre. Minden évben övvizsgát teszünk, ahol bemu-
tatjuk tudásunkat. Sikeres vizsga után csíkot vagy  
a következő övfokozatú színes övet kapjuk meg. Én 
Lila öves lettem Júniusban. Több versenyen részt vet-
tem hazánkban: Győri Karate Gála Sporttal a drogok 
ellen, Karate Országos Bajnokság, Aiko Oyama Kupa, 
Mikulás Kupa Cegléd, Vik Kupa Utánpótlás, Diáko-
limpia 4. helyezés. Külföld: Holland Kodo Cup :Full 
Contact Bronz érem. Minden versenyen dobogós he-
lyezést értem el. 5 Arany,4 Ezüst, 1 Bronz és 1 Különdíj 
Arany a legtechnikásabb versenyzésért. Minden he-
lyezésemre nagyon büszke vagyok.

(3) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és 
háztartások számától.

(4) A támogatásként legfeljebb 5m3 tűzifa állapítható meg.
(5) A támogatás iránti kérelmek elbírálása során előnyt élvez

a) az aktív korúak ellátására, vagy
b) az időskorúak járadékára, vagy
c) a lakásfenntartási települési támogatására, vagy
d) a rendkívüli és eseti települési támogatásra jogosult kérelmező, vagy
e) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(6) A támogatásról átruházott hatáskörben a Kulturális és Népjóléti Bizottság dönt.
(7) A bizottság döntése a támogatási keret mértékéig terjedhet.
(8) A szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatás nem kérhető.

A fenti támogatás formanyomtatványa polgármesteri hivatal 6-os irodájában vehető át. 2019.november 20-ig 
adható le.
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RENDŐRSÉGI HÍREK
BONTSA A VONALAT! 

A bűnelkövetők körében nem vesztett népszerűségéből 
az úgynevezett „UNOKÁZÓS” csalás. Az elkövetés 
módszerének lényege, hogy a csalók közeli hozzátarto-
zónak (pl. unoka) kiadva magukat hívják fel vezetékes 
telefonon az idős embereket, és valamilyen krízishely-
zetre, például tartozásra, balesetre hivatkozva kész-
pénzt vagy pénzzé tehető értéket csalnak ki tőlük. 

A csalók minden esetben:
• Az idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek meg-

szerezni.
• Telefonon (vezetékes) keresik fel őket.
• Legendával állnak elő, amely történet alapja egy kö-

zeli családtagot ért krízishelyzet vagy baleset.
• Lelki nyomást gyakorolnak, kihasználják az idős em-

berek hiszékenységét, jóindulatát.
• Idős áldozataikat véletlenszerűen, de akár előre el-

tervezett módon is kiválaszthatják.

Fontos! 

Amennyiben hozzátartozó-
val, unokával kapcsolatban 
keresik, szakítsa meg a tele-
fonhívást!   

BONTSA A VONALAT! 

Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a megneve-
zett családtaggal, mert így tudja ellenőrizni a hívás va-
lódiságát! 

Ne adjon át pénzt, értéktárgyat senkinek!
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse  

a rendőrséget a 107 vagy 112-es segélyhívószámon! 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály

sensei Abuczky Csaba:
„Nagyon sok tehetséges feltörekvő fiatal sportolónk 

van, most a teljesség igénye nélkül Bujdosó Rolandról 
néhány gondolat: A Ceglédi Ashihara Karate Sportegye-
sület 2017-ben tartotta első bemutató edzését sensei 

Abuczky Csaba 4 dan vezetésével Ceglédbercelen. Roland 
már az első edzések óta töretlen lelkesedéssel és kitartással 
jár, vesz részt az edzéseken, oszlopos tagja a ceglédberceli 
dojónak.

Lépésről lépésre tanulta, sajátítja/ sajátította el a stí-
lus technikai, mentális anyagát, jelenleg 9 kyu övfoko-
zattal rendelkezik. Mára már ő is részt vesz a kezdők 
képzésének segítésében. Tehetsége mellett, szorgalma 
is kiemelkedő, odafigyelve, betartva az edzői utasításo-
kat, útmutatásokat, mind edzéseken mind versenyeken 
kiválóan teljesít, legyen az bármilyen szabályrendszer. 
Hozzáállása mind mentálisan, fizikálisan, technikailag, 
mindig hozza a maximumot. Roland fegyelmezett, alá-
zatos, elkötelezett a karate sport iránt.  Ezen tulajdon-
ságok sora,  sorra hozza az eredményeket mind hazai 
mind külföldi versenyeken.”

Osu!

Tisztelt Lakosság!

2019. november 23-án, szombaton

CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT

lesz az Egészségházban

Bejelentkezés, időpont kérés: 

hétfő  és csütörtöki napokon 8-10-ig az alábbi telefonszámon lehetséges: 
+36 20 553 8572.

A vizsgálat díja: 1800Ft
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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.

INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS

Tisztelt Betegek, Tisztelt Lakosság, Tisztelt Szülők!          

Közeledik a hideg időszak, az influenza szezon. Tájékoztat-
juk Önöket, hogy az idei szezonra megérkeztek az influenza 
elleni védőoltások, melyet a 60 éven felüliek, valamint élet-
kortól függetlenül egyes krónikus betegségben szenvedő 
személyek térítésmentesen vehetnek igénybe. Oltás javasolt 
minden kisgyermeknek, aki közösségbe jár. Különösen aján-
lott a védőoltás azoknak, akiknek alapbetegségét a magas 
lázzal járó betegségek ronthatják.

Kiknek ajánlott az influenza elleni védőoltás?
Minden 60 évesnél idősebb személynek, továbbá életkortól függetle-

nül a krónikus légzőszervi betegségben szenvedőknek, pl. asztmás bete-
geknek, szív-, érrendszeri betegségben szenvedőknek (gyerekeknél sö-
vényhiányok), cukorbetegnek, anyagcsere problémák esetén, krónikus 
máj- és vesebetegeknek, daganatos vagy más betegség miatt csökkent 
védekezőképességű személyeknek.A kórokozó változékonysága miatt 
minden évben új oltóanyagot állítanak elő és az oltást is minden évben 
újra be kell adatni. A hazai influenza vakcina élő vírust nem tartalmaz, 
így megbetegedést nem okozhat. Az oltást követően csak igen ritkán lép-
nek fel olyan nem kívánt mellékhatások, mint láz, fejfájás. Helyi reakció 
(bőrpír, duzzanat az injekció helyén) az oltottak mintegy 20%-ánál jelent-
keznek, de ezek a reakciók általában enyhék és 1-2 napon belül elmúlnak.

Két csoportja van az oltóanyagoknak. A magyar 3Fluart, 3 féle vírus-
komponenst tartalmaz, kicsit erősebb védelmet vált ki (az oltás hatékony-
sága korfüggő, 60-80%), kicsit több helyi reakcióval. A nem teljes vírust 
tartalmazók közül a Vaxigrip tetra 4 komponensű, árnyalattal kisebb vé-
delmet ad, jóval kevesebb helyi reakció és láz mellett. Mindkettő megfelelő, 
a Vaxigrip 3200, a 3 Fluart 2500 Ft körül van. Természetesen a betegek ré-
szére (fenti betegségek) 3 éves kor alatt a Vaxigripet, 3 év felett a 3 Fluartot 
ingyen biztosítja az "ÁNTSZ". A többieknek felírjuk kérés esetén. Addig 
célszerű beadni, amíg relatíve jó idő van, kevés a hurutos betegség.

Aki 12 év alatti és még nem kapott életében influenza oltást, annak  
2 adag jár 4 hét különbséggel.

Az egészségük megőrzése az Önök döntése.
Dr. Kőházi Anikó, Dr. Nagy Gábor, Dr. Antal András

Őszi dekoráció üvegpalackból Egy-két kiürült színte-
len üvegpalackot tisztára mosás után faforgáccsal 
(vagy rafiával, esetleg szalmával) színültig úgy meg-
töltve, hogy az még a bemeneti nyíláson is túl nyúljon, 
majd az üveg nyaka köré zsákvászonból tekert kis 
kalapot képezve, végül a palack oldalára szemeket, or-
rot és szájat festve, vagy ragasztva - az alábbi képen 
láthatóhoz hasonlatos -hangulatos őszi dekoráció ké-
szíthető, aminek a költségigénye a nullához közelít. 

 
Forrás: https://mentootlet.blogspot.com/2018/09/oszi-dekoracio-uvegpa-

lackbol.html

KREATÍV SAROK
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Naspolyalekvár
Hozzávalók:
• 2 kg érett naspolya
• 60 dkg cukor

A naspolyát váltott vízben meg-
mossuk, lecsöpögtetjük. Lábosba 
tesszük, kézzel összenyomkodjuk, 
majd 4 dl vizet öntünk rá, és csu-
májával héjával együtt addig főz-
zük, amíg az egész szét nem esik. 
Szitán átnyomjuk, és levével együtt 

másik edénybe tesszük. Rászórjuk 
a cukrot és folytonosan kevergetve 
sűrűre főzzük. Forrón üvegekbe 
töltjük, azonnal lekötjük és száraz 
gőzbe hagyjuk 24 órán át.
Megjegyzés: Kellemes, pikáns íze 
miatt majdnem mindenfajta süte-
ményt tölthetünk vele, de készít-
hetünk belőle krémet, ízesíthetünk 
vele pudingot és parféba is kever-
hetjük.

Frank Júlia: Házi befőzés

RECEPT KLUB

BERCELI KÖLTŐK KLUBJA
Kedves Olvasók!

Érkezett néhány aktuális vers a postaládánkba. Előke-
rült egy régi fiókból egy verstöredék - aki találta, nem 
tudta, hogy ki írta, mindenesetre édesanyja kézírásával 
maradt ránk. Kétségkívül azokról szól, akik a málenkij 
robotból nem tértek haza. Aztán egy másik, amit egy ha-
zatérő gyermeke írt, és végül egy, ami ott született a lá-
gerban. Ebből a kis versből dal lett, amit azóta is énekel-
nek az asszonyok a faluban, emlékezésképpen. A versek 

beküldőinek kívánságára a szerzők neve nélkül álljanak 
itt ezek a versek. 

Szép költeményeket kaptunk ebben a hónapban is Bu-
dai Jánostól, Nagy Imrétől és a titokzatos Sch-tól. Kö-
szönjük!

Várjuk továbbra is a verseket az Ady Endre utca 3. pos-
taládájába vagy a flowersmuhely@gmail.com e-mail 
címre.

Megyeri Kata

A FÁK

hova sietnek a fák
ennyire?
- a télbe
mennek talán 
messzire
azt gondolják
hogy a forró nyár után
jó lesz majd a hó a jég –
a hidegről túl sokat
nem tudhatnak még

Budai János

ÍGY MARADJ 
 
Így légy, 
így maradj, 
magtalan 
öntudat; 
magadat 
ne mérd; 
aki volt, 
aki lesz, 
mind igaz. 
 

Nagy Imre

ÖREGEDNI ŐK 
NEM FOGNAK

…Öregedni ők nem fognak
Mint azok, kik megmaradtak.
Aggkor nem sorvasztja,
Utókor nem hibáztatja,
Amikor a nap lenyugszik,
Vagy a hajnak megérkezik,
Emlékeink őrzik őket…

Schmidt Jani

SZABADON

szomorú szívem szálldos
szélben százszor szökken
széles szólam szól
szabadon
szivárványos színeivel színezett
szövevényes szavakban szedett
szendergő szépség szunnyad
szabadon
szívet szorongató szenvedély
szellő szárnyán száguld
szilaj szózatot szór
szabadon

                                 -szsch-
HAZATÉRÉSÜNK 60. ÉVFORDULÓJÁN

Hálát adunk,
Hogy visszajöttek.
A pokolban is győztek.
Szól a dalunk.

Uram, a templomodba gyűltünk.
Halkan, szorongva, hálát rebegve.
Az arcokon lassan csepegve
Emléktől buggyan a könnyünk.

Szemünk olvas, nyílik a szánk.
Templomunk szépen kifestve,
Ünneplőben a lélek és a teste:
Magyarul és svábul száll imánk.

Régen, nagyon régen volt:
Szép falunk virága,
Legszebb ifjúsága
Vagonokban zakatolt.

A torz háborúnak végre vége,
Az ország levegőt kapott,
Jóvátételt is adhatott
Vesztesként a béke örömére.

Gyógyult a magyarok sebe,
Csak néhány falu, főleg sváb
Szenvedte a tartozást
Eke elé, csille elé kötve.
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Tőlünk is több, mint hatszáz
Szorult vagonokba,
Egymásra borulva
Várták a jövőt, a halált.

Jött az hamar, hívni se kellett.
Egy év-majd száz halott.
Betegség is kopogtatott
Éhség, kín és hideg mellett.

Szegény népek voltak ott is.
Nekik mutogatták
Fiaik barakkba zárt
Német és sváb „gyilkosait”.

Gyerekeket, anyákat, apákat,
Kik fegyvert sose fogtak,
Csak sokat robotoltak
És csak haza, csak haza vágytak.

Az anya messziről is látta:
Kicsi fia otthon sír a réten,
Árván maradt és szegényen
– Simogatta volna , de hiába.

Félt az apa, rémült a lánya,
Szívüket húzta a bánat.
De egyre nőtt a vájat.
Fogytak, de épült a bánya.

Egymást segítve, amikor
Gyengülten feküdve,
Betegséggel küzdve
Támadt a halálos kór.

Lassan múltak az évek.
Minden nap új kínt hozott,
Újabb próbát hordozott.
– Mégis éltek, reméltek.

Volt ki szökni merészelt,
Kereste otthonát.
Jaj volt, ha elfogták.
Verték, sok elenyészett.

Volt, ki száz veszélyen át
A határig is eljutott,
Honi földnél elbukott,
A puska elébe állt.

Újabb robot, újabb tábor…
De még mindig élt!
S míg él, addig remél:
Átlép majd a határon.

Egyszer a pokol is véget ér,
Sok túlélő jöhetett haza,
Sokat várt a férj, az ara,
Sokat várt az egyedüllét.

Itthon változott a világ:
Volt kinek nem maradt háza,
Ruhája, ágya, családja,
Egy hely, honnan kilát.

Őrizték a titkot csendesen
Dolgoztak, nagyon sokat,
Behozták „lemaradásukat”.
Építettek, szültek, neveltek.

Társaikkal a faluban
Ők a mindennapon győzők,
Ők a példák, az igazi hősök
– Néked köszönjük Uram!

HULLADÉKBÓL ÉRTÉK - LOMBKOMPOSZTÁLÁS 

A KISKERTBEN
Manapság egyre többen figyelünk a környezetünkre és 
próbálunk tenni valamit, hogy a minket körülölelő közeg 
minél egészségesebb maradhasson. Szelektíven válogat-
juk a szemetet, kevesebb csomagolóanyagot használunk, 
energiatakarékos háztartási eszközöket vásárolunk.

A környezettudatosság azonban nem kell, hogy véget 
érjen a vászontáska használatával!

Az ősz beköszöntével az addig élénken zöldellő leve-
lek lassan színt váltanak, hogy néhány hét szemet és 
szívet gyönyörködtető pompa után végül a földre hull-
janak. A természet ezen csodája azonban a legtöbbször 
már nem folytathatja az útját. 

A célja az lenne, hogy betakarja a földet, lebomló 
szerves anyagaival táplálja azt, búvóhelyet biztosítson a 
kisebb élőlényeknek, megőrizze a föld nedvességét, 
visszafogja a gyomok növekedését és megkímélje a ta-
lajt a szélsőséges hőmérsékletingadozástól is. 

Ezt a sokoldalú folyamatot szakítjuk meg akkor, ami-
kor az akkurátusan összehúzott levélkupac alá gyúj-
tunk. Az avar égetésével ráadásul saját magunknak is 
ártunk: jókora káros anyag mennyiség jut a levegőbe, 
tovább növelve a levegő szennyezettségét.

Mi lehet a megoldás?
Több jó megoldás is létezik, ezek közül biztosan min-

denki talál olyat, ami számára is kivitelezhető:
• Hagyjuk az avart a kertben. Persze nem feltétlenül  

a gyepen, de ha behúzzuk őket a bokrok aljába, a fák 

törzsei köré vagy a kert egyik eldugott sarkába, akkor 
tavaszra szépen leülepszik és akár le is bomlik.

• Akik már komposztálnak, ők apránként belekever-
hetik az összegyűjtött faleveleket a komposztba.

• Ideális megoldás a lombkomposztálás is, amikor 
csak a falevelekből készítünk értékes anyagot. Ezt 
nem kell forgatni és átpakolni sem. A keletkező, kivá-
ló minőségű humusz bedolgozható a veteményes 
kert talajába vagy felhasználható palántázásra és bal-
konnövények ültetésére is.

Hogyan álljunk neki a komposztálásnak? 
Vásárolhatunk komposzttárolót, de ez drága és álta-

lában nem elég nagy. Építhetünk keretet a komposzt 
számára raklapokból is. Talán a legegyszerűbb és legol-
csóbb megoldás, ha magunk készítjük négy karóból és 
néhány méter csirkehálóból a komposztkeretet. A keret 
mérete alkalmazkodjon a kertünkben felgyűlő lomb 
mennyiségéhez.
Hogyan készül a komposzt?

Ha belehordtuk a leveleket a tárolónkba, szórjunk rá 
földet 2-5 cm vastagságban, és rétegezzük így, amíg 
meg nem telik. Száraz időjárás esetén ősszel, tavasszal 
és nyáron öntözzük meg 2-4 hetente. Nyáron a fűnyese-
déket is rászórhatjuk, csak arra ügyeljünk, hogy ne le-
gyen túl vastag ez a réteg, mert könnyen befülled. Ezt is 
takarjuk mindig földdel és öntözzük, ahogy a lombot. 
Jövő őszre elkészül az első osztályú, morzsalékos, tá-
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panyagdús komposztunk. Kiszedjük a keretből, és jöhet 
a helyére az újabb adag lomb.

Egyszóval, kár kidobni, megsemmisíteni a lombot, 
hiszen kis fáradsággal és befektetéssel értékes anyagot 
állíthatunk elő, amit a növényeink meg fognak hálálni!
Mire vigyázzunk?

Kertészeti kórokozókkal fertőzött, beteg leveleket ne 
tegyünk a komposztba, mert a gombák, baktériumok, 
sőt a kártevők is áttelelnek benne és tavasszal újabb fer-
tőzéseket okoznak. Az ilyen leveleket tegyük inkább a 
zöld zsákba és szállíttassuk el.
Komposztálható-e a diólevél?

Sokan gondolják azt, hogy nem, ettől mindenképpen 
meg kell szabadulni. Pedig a diólevélből is jó minőségű 
komposzt készíthető, csak több idő kell hozzá. Érdemes 
külön komposztkeretet építeni a diólevél számára, ahol 
két évig érleljük.

Ez a hangulatos, hagyományaiban gazdag “Okosfalu” 
könnyen lehetne Környezettudatos Falu is, ha minden-
ki csak egy kicsit változat az eddigi, esetleg nem túl kör-
nyezetbarát hozzáállásán.

A FLOWers Életmód Műhelyben minden hónap első 
szerdáján ingyenes Környezetvédelmi Kerekasztal be-
szélgetéseket tartunk, ahol szakértőtől kaphatunk se-
gítséget abban, hogyan óvjuk, védjük környezetünk 
egészségét.

Bálintné Balogh Edina
Megyeri Kata

 

30 éves a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Énekkar 

ÓVODAI HÍREK

 Kerek évforduló megünneplésére kapott meghívást az 
óvoda Szivárvány csoportja, 30 éves fennállását ünnepli 
a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kórus. Szép, hosz-
szú, eseményekben, sikerekben és élményekben gazdag 
időszakot ölel át ez az időszak a német nemzetiségi kul-
túrát ápoló örökifjú csoport számára.  Ők is a berceli ha-
gyományok őrzői, mintaképek lehetnek a fiatalabb gene-
rációk számára.  De nemcsak a régi hagyományok ápo-
lói,- hanem, ha lehet mondani közel tíz éves kapcsolat 
után-, új hagyományok teremtői is, a találkozókra való 
legkisebbek meghívásával.  A legidősebb és legfiatalabb 
nemzedék egymás mellett, szép gondolat, szép hagyo-
mány.  Ebben az évben is sok örömmel és izgalommal 
készült csoportunk apraja-nagyja a fellépésre. Műsorunk 
kiválasztásánál figyelembe kell vennünk minden évben 
az adott csoport gyermekeinek életkorát és fejlettségi 
szintjét, hogy a felkészülés és maga a fellépés is élményt, 
örömet jelentsen a kicsiknek és az őket megtekintő kö-
zönségnek is. Az óvodáskorú, 3-6 éves gyerekek számára 
a mese, ének, „zenélés”, játék, dramatizálás mindig él-
ményt jelent, örömet okoz. Ebben az évben a „Hetedik 
petty” című mese feldolgozásával léptünk színpadra. A 
fellépést megelőzően érezhető volt a várakozás izgalma a 

gyerekek körében, de a jól ismert játék feloldotta ezt, és 
nagy élményt nyújtott számukra, hogy ilyen nagy és lel-
kes közönség előtt mutatkozhattak be. Köszönjük a meg-
hívást a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kórusnak, 
vezetőjüknek Sasvári Istvánné Teréznek. Sikeres fellépé-
sünk nem jöhetett volna létre segítőink nélkül.  Köszön-
jük a díszletek, kellékek szállítását a GAMESZ dolgozói-
nak, a segítséget a Kultúrház dolgozóinak, a hangosítást 
Városi Zoltánnak. A kórus számára pedig további sok-
sok együtt töltött sikeres évet, tagjainak és vezetőjének jó 
egészséget kívánunk. 

Balatoni Róbertné,  Birinszki Tiborné, Bujdosó Mónika 

Állatok Világnapja

Október 4 az Állatok Világnapja. A négy világnapra 
mindig megemlékezünk, így ez alól az Állatok Világ-
napja sem lehet kivétel. Az óvodai élet egészét áthatja 
az állatok védelme és szeretete. A csoportokban ki-

emelten odafigyelünk a madárvédelemre, mindig te-
szünk ki számukra eleséget, és friss vizet. A gyermekek 
imádják az állatokat, és bennük is azt tudatosítjuk, hogy 
az állatokat szeretni, tisztelni és óvni kell. Október 
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4-ikére minden csoportban zajlott a ráhangolódás, és 
csoporton belül mindenki megünnepelte. Az óvoda elő-
terében tündöklő őszi erdőbe a Tulipán csoportos gyer-
mekek nagy örömmel és lelkesedéssel készítettek külön-
féle, erdőben fellelhető állatot, így is megünnepelve ezt  
a napot. Készítettek gesztenyéből pókokat és csigákat, 
fonalból sündisznókat, baglyokat, valamint a bokrok és 
fák mögül egy-egy huncut róka is kikukucskál.

Dóczi Sztella
óvodapedagógus

ERNTEDANK  IST  HEUTE

Óvodánkban a német nemzetiségi csoportok idén is 
megünnepelték a Terményünnepet- Erntedankfest- 
2019.10.22-én.

Az ERNTEDANKFEST hagyományának gyökerei  
a kereszténységet megelőző korszakokig nyúlnak vissza.  
A germánok ugyanúgy megünnepelték a bő termést, 
mint az ókori görögök. 

Német területen évszázadokon át megmaradtak az 
ehhez kapcsolódó hagyományok a kereszténységgel ösz-
szefonódva, és amikor a 18. században a svábok megtele-
pedtek közöttünk, hazánkban is eljutottak a szokások és 
a szertartások.

Az ,,Erntedankfest" olyan alkalom, amin köszönetet 
mondhatunk az idei termésért és sikeres, bő terményt 
adó újabb évet kívánhatunk.

Intézményünkben terménybáb kiállítást szerveztünk, 
október 21-re vártuk a szülők és gyermekeik által készí-
tett alkotásokat. Erre a napra hoztak még a gyerekek őszi 
terményeket, amelyekkel  megtöltöttük a katolikus temp-
lomunk oltárára elhelyezendő kosarunkat, valamint fel-
díszítettük a kiskocsinkat. Az ünnepet valamennyi kis-
gyermek izgatottan várta. Kedden  délelőtt első utunk  
a templomba vezetett, ahol Havasiné Kassakürti Anikó 
már várt minket. Néhány szóval ő is beszélt a gyermekek-
nek az ünnep jelentőségéről és orgonán kísérte közös 

énekünket. A templom után a kultúrház volt a következő 
állomás, ahol közösen elfogyasztottuk a tízórait és a meg-
mosott, feldarabolt őszi gyümölcs-és zöldségféléket. Ezt 
követően vidám, játékos délelőtt részesei voltunk. Külön-
féle őszi termésekhez kapcsolódó  mozgásos, gondolko-
dást és figyelmet fejlesztő játékokkal játszhattak a gyere-
kek. A délelőtt zárásaként közös ebéd volt a három nem-
zetiségi csoport tagjainak az óvoda étkezőjében. Desz-
szertként a szülők által- őszi gyümölcsökből- készített 
süteménnyel és gyümölcslével kínáltuk a gyerekeket. Po-
zitív élményekkel gazdagodva zártuk ezt a szép, napsüté-
ses napot.

Szeidl  Rita
német nemzetiségi óvodapedagógus

„Minden gyermek tehetséges lehet 
valamiben, csak fel kell azt fedezni.” 

Október 24 –től 
indul óvodánkban az 

OVI – FOCI 
TEHETSÉGMŰHELY 

Nagycsoportos korú gyermekek jelentkezését várjuk. 
Időpont: csütörtökönként 15.30 – 16.00-ig 
Helyszín: Napsugár Óvodában / jó idő esetén a szabadban a nagy udvaron, 
a hűvös idő beköszöntével a tornaszobában / 
A foglalkozásokat tartja: Héregi Mihály fociedző 
A részvétel ingyenes, az óvodai Pedagógiai Program nevelési céljaival 
összhangban valósul meg. 
Jelentkezni lehet: az óvó néniknél aláírással a csoportnaplóban 
Felvehető gyermeklétszám: max. 15 fő 

Ovi-foci tehetségműhely célja, hogy az óvodás gyermekeket az egészséges 
életmódra, a mozgás szeretetére nevelje. Minél korábban megismerkedhet-
nek különböző mozgásformákkal, annál nagyobb hatást érünk el a koordiná-
ciós képességek, erőnlétük, kitartásuk fejlődése terén, s talán rejtett tehetsé-
gük is idejében napvilágra kerülhet. Az ovi – foci a labdagyakorlatok a koor-
dinációs képességek fejlesztésére kiválóan alkalmas, valamint fejleszti a mo-
toros képességeket. Óvodáskorban tehetjük le a sportjátékok alapjait is. 

Szeretettel várjuk az érdeklődő gyermekeket!
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„Minden gyermek tehetséges lehet valamiben, 
csak fel kell azt fedezni.” 

 
November 1 –től indul óvodánkban a „PÁRÁCSKA” 
KÖRNYEZETISMERETI TEHETSÉGMŰHELY 
Iskolába menő gyermekek jelentkezését várjuk óvoda-
pedagógusok javaslata alapján. 
Időpont: keddenként 15.30 -16.30 /havi 2 alkalommal/ 
Helyszín: Napsugár Óvoda fejlesztő szoba  
A foglalkozásokat tartja: Szlezákné Székely Marianna 
óvodapedagógus, szakvizsgázott óvodai környezeti nevelő 
A részvétel ingyenes, az óvodai Pedagógiai Program 
nevelési céljaival összhangban valósul meg. 
Jelentkezni lehet: a csoportos óvó néniknél 
Felvehető gyermeklétszám: max. 13 fő 

A Tehetségműhely célja: A kör-
nyezettudatos magatartás mélyítése 
játékos tevékenységeken keresztül, 
fenntarthatóságra nevelés, ökológi-
ai szemléletmód alapozása. Az átlag 
feletti, intellektuális képességekkel, 
kreativitással és feladat elkötelezett-
séggel rendelkező, a természet iránt 

fokozottan érdeklődő tehetségígéreteknek olyan fog-
lalkozást szeretnénk biztosítani, ami az érdeklődési te-
rületüket tovább bővíti. (játékos kísérletek, sokoldalú 
vizsgálódás, megfigyelések, komposztálás, kirándulá-
sok erdőn, mezőn – helyszíni foglalkozások, termé-
szetvédő-óvó magatartás formálása, élőlényekre való 
tudatos odafigyelés, egészséges táplálkozás, szelektív 
hulladékgyűjtés, jeles napok stb.)                                  

Szeretettel várjuk az érdeklődő gyermekeket!

Őszi, szüreti mulatság

Magyar munkacsoportunk vezérfonala a nevelési év 
során az évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök és a jeles 
napok. Nevelőmunkánk fontos részei az ünnepek sajá-
tos hangulata, a hozzákötődő hagyományok, szokások 
felelevenítése. A gyerekek megszokják, hogy minden 
évben minden ünnepnek, jeles napnak megvan a maga 
ideje, ami évről évre ismétlődik.  Minden ilyen alkalmat 
hosszabb előkészület előz meg, amikor a gyerekek kí-
váncsiságára építve változatos tevékenységet biztosí-
tunk. Ez a tevékenység, készülődés teszi az ünnepeket 
örömtelivé és felszabadulttá, amit tevékenyen együtt 
élünk át. Így volt ez október 25-én is az őszi, szüreti mu-
latságunk alkalmával is. A Tulipán, Pillangó és Csi-
ga-biga csoportos gyerekek közösen gyülekeztek az 
óvodánk udvarán egy közös játékos délelőttre. Elsőként 

mindannyian különböző erdei kisállatok bőrébe bújva 
gyűjtögettük a terményeket, majd megpróbáltuk el-
csenni a „mérges mókusoktól”  a télire gyűjtött elemó-
zsiáit. Ezt követően drámajáték keretében az őszi mun-
kákkal ismerkedhedtek meg a gyermekek. Az őszi 
munkák sorából, kiemeltük a szőlő szüretelését, amely 
régebben vidámsággal töltötte meg a ceglédberceli sző-
lőhegyeket. A gazda családja, rokonok összegyűltek  
a szőlősben, majd ott hangulatos tevékenység kezdő-
dött, dalolva mindannyian tették a dolgukat. Az asszo-
nyok (lányok) szedték, taposták míg a férfiak (fiúk) 
hordták,  préselték a szőlőt. Majd a szüret végeztével  
a csőszé lett a főszerep és együtt játszottuk a Lipem, lo-
pom a szőlőt. Zárásként egy közös szüreti táncházra 
hívtuk a gyermekeket és közösen elfogyasztottuk a daj-
ka nénik által elkészített őszi gyümölcsös tálakat.  Mint 
a régi szép időkben szüretelés közben, itt is öröm és vi-
dámság járta be az egész délelőttöt, élményekben gaz-
dag, tartalmas napot zártunk. Köszönjük a szülőknek  
gyermekeikkel közösen készített terménybábjaikat, 
mellyel igazán széppé varázsoltuk óvodánk előtérét!

Készítette: Gaálné Kecskeméti Judit
intézményegységvezető-helyettes
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AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK…

A köznevelési törvény által megha-
tározott pedagógus életpálya része-
ként a pedagógusoknak kötelezően 

részt kell venniük a pedagógusok mi-
nősítési rendszerében. A pedagó-
gusminősítési rendszer legfontosabb 
követelményei közé tartozik, hogy a 
gyakornoki fokozatba sorolt peda-
gógusok két év szakmai gyakorlat 
megszerzését követően minősítő 
vizsgán vesznek részt a Pedagógus I. 
fokozat elérése érdekében. A Peda-
gógus I. fokozatba sorolt kollégák-
nak pedig hat év szakmai gyakorlat 
megszerzését követően minősítési 
eljárásban kell számot adniuk kom-
petenciáikról  annak érdekében, 
hogy a sikeres minősítési eljárást kö-
vetően a Pedagógus II. fokozatba ke-
rülhessenek. A Pedagógus II. fokozat 
elérése minden pedagógus számára 

kötelező. A pedagógus életpálya to-
v á b b i  s z a k a s z a i n a k ,  
a Mesterpedagógus és a Kutatótanár 
fokozatoknak az elérése már nem 
kötelező a pedagógusok számára.

Intézményünkből Dóczi Sztella 
óvodapedagógus szeptember 24 –
én sikeres minősítő vizsgát tett, így 
megszerezte Pedagógus I. fokozat-
ba sorolását. Gratulálunk a kiváló 
szakmai munkához, kitartást és si-
keres, boldog éveket kívánunk ezen 
a gyönyörű pályán.

Óvodánk dolgozói nevében
Horsik Zsuzsanna

intézményegység –vezető

EÖTVÖS HÍREK
Az elmúlt időszak eseményei voltak:

• Szeptember 26-án a Diákönkormányzat papírgyűj-
tést szervezett. Köszönjük a szülők, rokonok segít-
ségét! 

• Szeptember 26-én a Ceglédi Községi Sportegyesület 
rendezte meg az iskolai labdarúgó bajnokság őszi 
fordulóját.

• Az iskolában több sportágban bemutató foglalkozá-
sokat tartottak. Ennek eredményeképpen elindultak 
a következő edzések: gyermek zumba a Petőfi utcai 
épületben, sport aerobik foglalkozások a Pesti úti 
épület tornatermében.

• 4-én pénteken az 5. évfolyam tanulóit látta vendégül 
a vadásztársaság a ceglédberceli vadászháznál. A ke-
rékpártúrán a kísérők az osztályfőnökök voltak, Kő-
mívesné Szalisznyó Angéla és Vas Viktor. A gyerme-
kek bemutatókat láthattak és versenyezhettek a tér-
ség más iskoláinak képviselőivel. A berceliek elhoz-
ták az első két helyezést. Köszönjük a meghívást és  
a gazdag programot!

• 5-én a szüreti felvonulásra az iskola tanulói a harang-
lábnál készültek, magyar tánccal Tóth Ferenc vezeté-
sével és nemzetiségi tánccal Molnár Lászlóné ve-
zényletével. Sajnos az esős időjárás miatt valamennyi 
megállóhelyen elmaradtak a fellépések.

• 7-én 18:00 órakor megemlékezés volt az aradi vérta-
núkról a Kossuth utcai haranglábnál. Az ötödik osz-
tályosok először adtak műsort nagyközönség előtt.  
A debütálás jól sikerült, felkészítők voltak Kőmíves-
né Szalisznyó Angéla és Vas Viktor osztályfőnökök.

• 10-én tanítási szünet volt, tantestületi szakmai prog-
ram miatt.

• 15-én az első „Iskolába csalogató” foglalkozáson ve-
hettek részt a nagycsoportos ovisok és szüleik.  

A gyermekek nagy lelkesedéssel, figyelemmel és ügye-
sen dolgoztak. A foglalkozást Ulics Melánia vezette,

• Az őszi szünet utolsó napján, november 3-án a 7.a 
osztályosok léptek fel a falunapi ünnepségen. Felké-
szítők Schmidt Ferencné és Simonné Szeleczki Ildikó 
voltak

Köszönetnyilvánítás
• Köszönjük a Nagyházi Családnak, hogy az október 

6-i műsorhoz ebben az évben is áramot szolgáltatott.
• Kaiser János segítséget nyújtott az iskolai sportna-

pon az asztalitenisz lebonyolításához. Segítségét kö-
szönjük. 

Amire novemberben készülünk:
• Pályaválasztási szülői értekezlet lesz a végzős tanu-

lóknak és szüleiknek november 6-án, szerdán 18:00 
órakor. Hagyományainkhoz híven meghívtuk a kör-
nyező középiskolák képviselőit, hogy bemutathassák 
intézményüket, és válaszoljanak a feltett kérdésekre.

• November 11-én Márton napi lámpás felvonulás 
lesz a Napsugár óvodával közösen. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!
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• November 18-án, hétfőn általános fogadóórára ke-
rül sor, alsó tagozatosoknak 16-tól 17.óráig, felső-
söknek  17-től 18 óráig. Várjuk a kedves szülőket!

• Második iskolába csalogató foglalkozásunkat no-
vember 19-én tartjuk, a Pesti úti épületben. Minden 
iskolába készülő ovist szeretettel várunk!

• November 29-én Márki Sándor zenepedagógus és a 
Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági egyesület 
szervezésében kerül sor a II. Ceglédberceli Nemze-
tiségi Kamarazenei  Verseny lebonyolítására. 

Figyelmüket köszönöm: Nagy Gáborné 
intézményvezető

KATOLIKUS HÍREK

Szent András apostol…

András apostol felismer-
te Jézusban a Messiást, és 
ezt az örömhírt megosz-
totta testvérével, Péterrel 
is. Andrásnak ez az első 
apostolkodása később 
Péter hitvallásában telje-
sedett ki. Így a két testvér 

otthagyta a halászéletet és háromévnyi tanítványságot 
vállaltak, utána pedig életük végéig tanúságot tettek 
szerte a világon, és az igazság mellett életük árán is ki-
álltak. András apostolról csak néhányszor tesz említést 
az újszövetségi szentírás. Amikor János evangéliumá-
ban szerepet kap, minden egyes alkalommal úgy látjuk, 
hogy másokat vezet oda Jézushoz. Először is rövidesen 
az után, hogy maga találkozott Jézussal, testvérét, Pé-
tert is bemutatja neki (Jn 1,39-42). Aztán ő az, aki a fiút 
az öt kenyérrel és a két hallal Jézus elé viszi, hogy ebből 
a kevés ételből nagy sokaságnak jusson (Jn 6,8-9). Har-
madszor pedig azokat a görögöket, akik a Jeruzsálembe 
felzarándokoló zsidók között voltak, Fülöp és András 
együtt kísérik oda Jézushoz, hogy beszélhessenek vele 
(Jn 12, 20-22). A feladatra, hogy András embereket 
nyerjen meg, maga Jézus biztatta fel, akkor, amikor el-
hívta, hogy feladva a halászmesterséget legyen inkább 
emberek halásza (Mt 4,18-20). András apostoli külde-
tését mindennemű feltűnés nélkül végezte. Az evangé-
liumokban András apostol a józan gondolkodású, kul-
turálisan nyitott, tettre kész tanítvány képét jeleníti 
meg, mely természete a legendákban fennmaradt élet-
történetében is kirajzolódik. Valószínűleg ezen mélyen 
emberséges tulajdonságainak köszönhető az is, hogy 
Jézus feltámadása után az isteni elhívást elsőként 
Kis-Ázsiában teljesíti, de nem a Pál által látogatott ten-
gerparti területeken, hanem Örményországban és Kur-
disztánban, tehát a Fekete-tengertől délre eső vidéke-
ken. Valószínűsíthető, hogy András szeretettel és nem 
erőszakkal végzett szolgálatának eredménye, hogy a 
világon először Örményországban lett államvallás a ke-
reszténység. Nyitottságának, megértő szemléletének 
köszönhetjük talán, hogy a különböző kultúrákban is 
képviselni tudta Jézus Krisztus evangéliumát, feltehe-
tően nem olyan formán, hogy a számára újszerűnek 
tűnő kultúrára ráerőszakolta a sajátját a hozott üzenet 
megértése végett, hanem ő vette magára az adott kultú-
rát, és annak a népnek a hagyomány-elemeit használva 

adta tovább a jó hírt. Ennél hatékonyabb misszionáriusi 
módszer, azóta sem létezik. Csak ennek tudjuk tulajdo-
nítani azt a soha felül nem múlt tettét, hogy a legendás 
és titokzatos szkíták is beengedték Jézus apostolát belső 
életükbe, miután átlépte a Dunát. A "szkíta erkölcs" és  
a "szkíta törvény" igen híresek voltak az ókorban, s ma 
már azt is tudjuk, hogy elképesztően szervezett társa-
dalmú, magas kultúrát művelő ősi és hatalmas nép vol-
tak. De András nem csak, hogy az országukban tele-
pedhetett le egy időre, hanem komoly mértékben részt 
vett Szkíta vallási életének alakításában is. András 
apostol, ahogy más kultúrák esetében, úgy a szkítáknál 
is alaposan elmerülhetett a hagyományokban, a nép Is-
ten-hitében. Nem írnak róla sokat, pedig megilletné  
a dicséret az apostolt, hogy András ezzel egyedülálló 
dolgot kísérelt és valósított meg az egész ókort tekintve! 
Ezt a teljesítményt András apostolon kívül, csak Fülöp 
apostol közelítette meg. Ezért nevezzük Andrást és Fü-
löpöt máig úgy, hogy "a két szkíta-térítő". Jellemző  
a szkítákra, hogy Jézus tanítványain kívül más történel-
mi személy nem mondhatja el magáról, hogy ilyen 
mélyre hatolhatott a titokzatos szkíták életébe. András 
apostoli műve óta keresztények a szkíták. A szkíták és 
Thrákia után András Görögországba ment, ahol megint 
kapcsolatba kerül a görögséggel. Aztán az achaiai Pátra 
(Pátrai) városába ment, ahol a királlyal hitvitát folytat-
va, az uralkodó igen alacsony szellemi erényekről bi-
zonyságot téve a hitvitájuk végeztével börtönbe vetette, 
majd keresztre feszíttette Kr. u. 60-ban, a legendák által 
tanúsított ún. "Andráskeresztre" (X-formára ácsolt ke-
reszt). Szent András ikonográfiai ábrázolása a késő kö-
zépkor óta, tipikusan ,,andráskereszttel" történik, ame-
lyet vagy átfog, vagy melyre felfeszítik. A legenda sze-
rint a saját kérésére feszítették andráskeresztre, mivel 
azt mondta, hogy nem méltó a Krisztuséval azonos for-
májú keresztre feszítésre. Szent Jeromos állítása szerint 
András ereklyéit II. Constantius parancsára 357 körül 
Pátrából Konstantinápolyba szállították. A szent fejét 
1461-ben Palaiologosz Tamás bizánci despota II. Pius 
pápának ajándékozta, az ereklyét a vatikáni Szent Péter 
bazilikában helyezték el. Ereklyéi napjainkban Pátrában 
találhatók, a vértanúság helyszínén, miután a VI. Pál 
pápa 1964-ben visszaajándékozta azt a keleti egyház-
nak a barátság erősítése végett.
Egyházi ünnepe november 30-ára került.

Héregi
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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. november 16. 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

Karácsonyi kézműves foglalkozás

Szeretettel várunk minden alkotnivágyó 
kicsit és nagyot, 

karácsonyi kézműves foglalkozásunkra

2019. november 30. szombat 10 óra

Helyszín: Ceglédberceli Kultúrház és 
Könyvtár

2737, Ceglédbercel, Pesti út 96.
Részvételi díj: 1.000 Ft

KULTÚRHÁZI ÉS KÖNYVTÁRI HÍREK 

A Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtár élete a nyári 
szünet után ismét felpezsdült. Visszatértek klubjaink, 
foglalkozásaink a pihenőről, és újult erővel vetették ma-
gukat bele kicsik és nagyok, az intézmény életébe.

Szeptember 14-én a Füzi Elek Vegyeskar 100. jubile-
umi évfordulóját ünnepelhettük. Az énekkart a helyi 
elöljárók és szervezetek mellett a barát kórusok is kö-
szöntötték. Egy emlékekkel és énekkari művekkel szí-
nesített délelőttöt tölthettünk együtt a kórussal. Remél-
jük, történelmük még sokáig folytatódik!

Az óvodai nevelési év megkezdésével minden cso-
port szülői értekezletén részt vettünk, hogy becsalogas-
suk az óvodás gyermekeket és szüleiket a könyvtárba. 
Küldetésünk, hogy a gyerekeket olvasóvá neveljük, és 
valljuk, hogy minden gyermeknek szüksége van az olva-
sott mesére.

Szeptember 30-án a Magyar népmese napjára vártuk 
a település apraját-nagyját. Különleges mesedélután 
volt, hisz olyan mesélők is helyet foglaltak mesemondó 
fotelünkben, akiket még nem hallhatott a közösség me-
sét mondani. Számunkra is különleges délután volt, 
hisz a rendezvényt közösen szervezhettük meg a Nap-
sugár Óvoda Magyar csoportjával.

Szeptember 30. és október 6. között került megren-
dezésre az Országos Könyvtári Napok, melyhez könyv-
tárunk is csatlakozott. Délelőttönként az óvodások 
nyüzsgésétől volt hangos a könyvtár. Délutánonként, 
pedig a felnőtteket vártuk szeretettel. Vendégünk volt 
Sándor Anikó írónő, L. Lázár Ildikó ifjúsági írónő, Val-
csicsák Zoltán író, és nálunk mutatta be Gerjementi va-
dásztok című könyvét a Gerjementi Vadásztársaság.  
A könyvtári napokat a Könyves vasárnapon filléres 
könyvvásárral és Planetáriumi előadásokkal zártuk. 

A könyvtári napok kapcsán több számunkra is fontos 
kezdeményezést vezettünk be az intézményben. Szep-
tember végétől csak szelektíven lehet nálunk a szemetet 
kidobni; kihelyeztünk egy hivatalos elemgyűjtő edényt 
a könyvtár ajtajába; környezetünk és madaraink védel-
mében pedig a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület kitűzőit is megvehetik szeptembertől a láto-
gatóink könyvtárunkban.

Október 9-én az Ákom-Bákom bábcsoport látogatott 
el hozzánk ismét. Az óvodások és a kisiskolások a Három 
nyúl című bábelőadást nézhették meg előadásukban.

Október 19-én ismét összegyűltünk a Fonodában. Egy 
jó kávé, és sütemény mellet textiltököt készítettünk.  Egy 
kellemes délelőtt volt az alkotni vágyó hölgyekkel.

Október 27-én egy újabb fontos jubileum kapcsán 
gyűlt össze a település közössége; a Német Nemzetiségi 
Kórus 30. fennállásának évfordulóját ünnepeltük meg  
a jelenlegi és volt tagokkal. Büszkék vagyunk Rájuk!

Bogyay Katalin
  intézményegység vezető

„JÓNAK LENNI JÓ!”

Kedves Ceglédberceliek!
Hagyományainkhoz híven idén is ajándék gyűjtést 
szervezünk. Szeretnénk, hogy Ceglédbercelen 
minden kisgyermek karácsonya mosolygós legyen. 
Az idei évben is szeretnénk a gyermekek mellett a 
berceli idős emberek és nagycsaládosok karácso-

nyát is szebbé tenni.

Tartós élelmiszereket gyűjtünk az időseknek és a 
nagycsaládosoknak. A gyermekeknek, pedig ha van 
egy felesleges csokija, könyve, játéka, bármi amiről 
szívesen lemond, hogy ezzel másoknak örömet sze-
rezzen, hozza egy cipős dobozban, de ne csomagolja 

be. A csomagolásról mi majd gondoskodunk.

2019. december 9. és 13. között 8 órától 20 
óráig 

a Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtárában

Jónak lenni jó! Legyünk jók és segítsünk!
Előre is köszönjük a támogatásokat!

Köszönettel:
Bogyay Istvánné, Éva néni és Bogyay Katalin
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A CEGLÉDBERCELI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

PROGRAMJAI

Kedves Vendégek,

A Biggie BBQ csapata mindenkit szeretettel vár november 16-án 
(szombaton) egy jó hangulatú vacsorára a Ceglédberceli Kultúrház 
és Könyvtárba! Aki ismer minket, az tudja, hogy Barbecue-val foglal-
kozunk, de aki még nem találkozott velünk az most megteheti! Van 
egy saját tervezésű BBQ sütőnk (smokerünk) ebben sütjük a finom 
húsokat, legyen az sertés, csirke vagy marha! Ezen esetén lehetősé-
ged lesz megkóstolni a klasszikus BBQ fogásokat! A vacsora menüje 
1 főre a következő: Pulled pork hamburger, csirkés Wrap, sertésolda-
las, csirkecomb, hagymás bab, majonézes krumplisaláta! Az este dí-
szvendége a Pino Pince, Albertirsáról. Ők is részt vesznek az esemé-
nyen és elhozzák nektek fantasztikus új boraikat! Kapható lesz még 
ásványvíz , üdítő, sör! Aki részt szeretne venni a vacsorán az a Kul-
túrházban előre befizetett összeggel tud regisztrálni a vacsorára, 
aminek az ára 4500 Ft/adag! Reméljük, minél többen eljöttök, addig 
is megnézhettek minket a Facebookon Biggie BBQ néven, ahol to-
vábbi fotókat találtok rólunk és szuper ételeinkről is!
BIGGIE BOYS 
Helyszín: Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtár
2737 Ceglédbercel Pesti út 96.
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MEGHÍVÓ
 

 A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Örömcsapata 
 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, tö-
pörtyűt készítenek. 

 Az elkészült ételek kóstolójegy ellenében megvásárolhatók 12 órától 15 óráig. 

 Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt!  
 

Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Vezetőség

EGYESÜLETI HÍREK 

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület tánccsoportja október 5-én részt vett a Ceglédbercel 
Község Önkormányzata és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület által szervezett szüreti felvo-
nuláson, és fellépett a Gerje Menti Vadásztársaság által szervezett XII. Gerje-menti Vadásznapokon a Szabó Pál 
Szabadidő Parkban. Október 27-én a Német Nemzetiségi Kórustalálkozón szerepelt, ahol köszöntötte a fenn-
állásának 30. évfordulóját ünneplő Német Nemzetiségi Kórust. A Kórus tagjainak további sok sikert, és jó 
egészséget kívánt.         

 
      Kassakürtiné Domány Katalin 

CNNK elnök
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FREUDE KAPELLE HÍREI

2019. október 19. Családi Zenekarok Találkozója Vé-
ménden
A Magyarországi Német Ének-, Zene-és Tánckarok Or-
szágos Tanácsa Véménden rendezte meg a Családi zene-
karok XI. országos találkozóját. „Szinte minden magyar-
országi német településen volt egy zenekar, esetenként 
minden utca saját zenekarral rendelkezett. Voltak zenész 
családok, zenész dinasztiák egy-egy faluban, akiknél 
apáról fiúra szállt a zene, a muzsikálás szeretete. Ezek  
a zenész dinasztiák nem csak átvették apáik zenei örök-
ségét, hanem aktívan művelték is, saját szerzeményeik-
kel pedig, hozzájárultak a hazai svábság zenekultúrájá-
nak gazdagításához, fejlődéséhez, biztosították annak 
továbbélését.” (Részlet a rendezvény köszöntőjéből.”)

A program délután német nyelvű szentmisével kezdő-
dött a római katolikus templomban, majd a családi zene-
karok gálaestjére került sor a Római katolikus Közösségi 
Házban, amely a nagy érdeklődésre való tekintettel picit 
kicsinek bizonyult. Az országos fesztiválra a fellépő csa-
ládok Véméndről (Familie Emmert), Somberegről 
(Familie Ulrich), Pusztavámról (Familie Katona), és Ceg-
lédbercelről (Familie Pünkösd und Kaposi) érkeztek.

A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Stefan Ihas  
a Dunamenti Svábok Világszövetségének elnöke és 
Manfred Mayrhofer a LandesratForum főszerkesztője, 
a Dunamenti Svábok Világszövetség sajtó referense.

A szervezők a gála után vacsorával várták a vendége-
ket, majd táncos mulatságot tartottak, amelyen a csalá-
dok zenészeiből összeállt fúvószenekar szórakoztatta  
a közönségét.

Köszönjük a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatnak, hogy az utazási költség átvállalásával 
részt vehettünk az országos fesztiválon.

2019. október 27. Ceglédberceli Német Nemzetisé-
gi Kórus 30 éves jubileuma
A Ceglédberceli Zeneegyesület nagy tisztelettel és 
megbecsüléssel köszönti a Ceglédberceli Német Nem-
zetiségi Kórust fennállásának 30 éves jubileuma alkal-
mából. Kívánjuk, hogy ajkukról sokáig zengjen a dal és 
még sok sikerben legyen részük. Jó egészséget kívánunk 
a kórus minden tagjának! Köszönjük Sasváriné Terike 

felkérését, hogy a rendezvény kezdetéig szórakoztat-
hattuk a vendégeket.

 
2019. október 27. Svábzenekarok VIII. Országos ta-
lálkozója – Pilisszentiván
17.00 órakor az ünnepélyes megnyitót a Himnuszok, 
majd a köszöntők követték. Az este során öt zenekar 
mutatkozott be az alábbi sorrendben: 1. Die Bergländer 
Buam / Pilisvörösvár; 2. Freude Kapelle / Ceglédbercel; 
3. Herztöne Kapelle / Pusztavám; 4. Kleinturwaller Mu-
sikanten / Biatorbágy; 5. Die 5 Dörfler.

Zenekarunk Ceglédbercelen gyűjtött darabokat ját-
szott a fellépésen nagy sikerrel. És az, hogy a tradicioná-
lis svábzene hogyan hat az emberekre azt a következő 
beszélgetés jól példázza. Frühwirth Mihály a Kulturve-
rein Vecsés elnöke a programot követően a következőt 
kérdezte: „Józsi! A harmadik műsorszámuk az mi volt? 
Mert tudja én, mint idős ember teljesen más módon vi-
szonyulok a zenéhez. Rám érzelmileg hatott az a darab, 
amit játszottak. Teljesen más érzelmi állapotba kerül-
tem, nagyon szép volt. Misi bácsi az a Winter Vöglein 
walzer volt, amelyet ceglédberceli kulturális örökség-
ként tartunk számon, viszont Vecsésről származik, és 
ennek ellenére a Vecsési Fúvószenekar már nem isme-
ri.” Mondhatom azt, hogy a dallam hazatalált. A ren-
dezvény egészét a zenei igényesség jellemezte. A kötött 
program után zenekarunk is részt vett az örömzené-
ben, amelynek csak a vasárnap esti késői időpont sza-
bott határt. Jól éreztük magunkat és örömmel tettünk 
eleget a Landesrat felkérésének. 

Kaposi József
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Sváb Bál a Platin Zenekarral 

A sváb bált hatodszor rendeztük meg, viszont a Platin 
Zenekarral ez volt az első bulink. Tavaly, amikor meg-
beszéltük a Schütz Zenekar vezetőjével, hogy az idén 
is jönnek, még nem tudtuk, hogy az a sváb bál lesz ve-
lük az utolsó. Tavasszal derült ki, hogy a Schütz Zene-
kar feloszlik. Az együttesből azonban négy fiatal 
együtt maradt zenélni, így gondoltuk, hogy velük foly-
tatjuk a bulizást. A visszajelzések alapján jól döntöt-
tünk, mert a hangulatra nem volt panasz. A bál bevé-
telét a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági 
Egyesület táncosainak utazásaira fordítjuk. A szerve-
zésben a felső tagozatos táncosok szülei segítettek. 
Szintén a szülők sütötték a különleges süteményeket, 
valamint készítették a szendvicseket, melyeket a bál 
során meg lehetett vásárolni. Minden vendégünket 
pezsgővel köszöntöttük, valamint pogácsával és egy 
kis ajándékkal vártuk. A rendezvény kezdetén a him-
nuszok elhangzása után az Ifjúsági Egyesület nevében 

megköszöntük Pető Zsolt elmúlt időszakban nyúj-
tott segítségét, és sok sikert kívántunk neki Abony 
újdonsült polgármestereként. Ezt követően az Álta-
lános Iskola tánccsoportjai nyitották meg a bált:  
a Frohe Kinder Tánccsoport és a Fantasztikus Sok×4-
es Tánccsoport tagjai mutatták meg tudásukat. Az 
ügyes gyereklábak után a vendégeké volt a táncpar-
kett, majd az este folyamán többször is játékra hívtuk 
a vendégeket: tippversenyt és báli totót osztottunk az 
érdeklődőknek. Míg előbbinél Kassakürtiné Domány 
Katalin nyert, addig a totónál több jó megoldás érke-
zett, amelyekre ajándékot tudtunk kiosztani. Nagyon 
sok felajánlás érkezett, a fődíj egy kétszemélyes well-
ness kupon volt az Aquarell Hotel Ceglédtől.  A gye-
rekek is kivették részüket a bál lebonyolításából: vol-
tak, akik a belépőjegyeket ellenőrizték, pezsgővel 
kínálták a vendégeket, tombolákat árultak. Öröm 
volt látni, ahogy mindenki segített a cél érdekében, 
kicsiktől a nagyokig. 

 Köszönjük a segítséget: A táncos szülőknek - ön-
zetlen segítségük nélkül nem rendezhettük volna meg 
ezt a bált! Külön köszönet Balassa Hajnalkának és ked-
vesének Gábornak, akik egész éjszaka árulták a sütiket 
és a szendvicseket.  A Művelődési Ház dolgozóinak. A 
polgárőröknek, akik vigyáztak ránk. A jegyek értéke-
sítésében segítségünkre voltak: Balassa Hajnalka - Fo-
rintos Üzletház, és a Művelődési Ház munkatársai.  
A fődíjat az Aquarell Hotel Ceglédtől kaptuk. 

 

CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

EB selejtezőn jártunk

Az Azerbajdzsán elleni, hazai EB-selejtezőt zárt ka-
puk mögött kellett lejátszania a magyar válogatottnak, 
egy korábbi mérkőzésen történt rendbontás miatt. Az 
UEFA zárt kapus mérkőzésekre vonatkozó szabályza-
ta azonban lehetővé teszi, hogy 14 éven aluli gyerekek 
a helyszínre bemehessenek, így a Magyar Labdarúgó 
Szövetség meghirdette a fiatalok részére a regisztráció 
utáni ingyenes belépést. A lehetőségre Tamás Attila 
hívta fel figyelmünket, melyet kihasználva gyorsan 
biztosítottuk a jegyigénylést. Amint eljött a mérkőzés 
napja, a berceli gyerekek, az iskolások és a helyi focis-
tapalánták útra keltek a Groupama Arénába. A belép-
tetés kicsit döcögősre sikeredett, de a kezdő sípszóra 
végül mi is a helyünkre keveredtünk. Remek hangulat-
ban telt a találkozó, az pedig különösen örömteli volt, 
hogy a magyar válogatott győzelemmel hálálta meg  
a fiatalok lelkes szurkolását!

Köszönjük Tamás Attilának a figyelemfelhívásért, 
Révész Imrének a toborzásért és a kíséretért, Hargitai 
Lászlónak a biztonságos utazásért, Kovács Jánosnak 

és Kovácsné Szabó Bettinek a busz gyors biztosításá-
ért, és Ceglédbercel Község Önkormányzatának az út 
támogatásáért!

Polónyi Péter
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Szüreti felvonulás 2019

2019. október 4-én és 5-én került sor a XII. Gerjementi 
Vadásznapokra, melynek részeként rendezte meg Ceg-
lédbercel Község Önkormányzata a Ceglédberceli Né-
met Nemzetiségi Ifjúsági Egyesülettel közösen immár 
hagyományosnak mondható szüreti felvonulását az 
esemény második napján. A vadásznap megnyitását 
követően indult volna a tervek szerint 11 órakor a me-
net a falun keresztül. A szüreti felvonulás előkészületei 
során a terepbejárást követően kijelölésre kerültek a 
megállóhelyek és az útvonal is. A menet elején haladó 
hintókban ült településünk polgármestere, alpolgár-
mestere, és a helyi német nemzetiségi önkormányzat 
elnöke, míg a kocsikon a Kisparty Zenekar és az Ifjúsági 
Egyesület táncosai foglaltak helyet. A szemerkélő eső-
ben sajnos nem kerülhetett sor a teljes, több órás felvo-
nulásra, így a Szabó Pál Szabadidőparkból csak egy rö-
vidített, 25 perces útvonalon indult el a menet. Útköz-
ben a táncosok sem tudták megmutatni tudásukat az 
érdeklődőknek, de a Kisparty Zenekar végig nagy lelke-
sedéssel fújta műsorát.

Köszönjük szépen Török József polgármester úrnak, 
hogy támogatta kezdeményezésünket és segített a szer-
vezésben, és mindenkinek, aki velünk együtt vonult fel, 
illetve vállalta a közreműködést a rendezvényen: Füzi 
Elek Vegyeskar, Patkós Irma Művészeti Iskola, Cegléd-
berceli Zeneegyesület, Ceglédberceli Német Nemzeti-
ségi Kultúregyesület, Ceglédberceli Német Nemzetisé-
gi Kórus, Ceglédberceli Napsugár Óvoda Tánccsoport-
jai és az egész óvoda, Eötvös József Általános Iskola 
Tánccsoportjai. Köszönjük a polgárőröknek, hogy biz-
tosították a rövidített felvonulás helyszínét. Reméljük, 
jövőre az időjárás kegyesebb lesz hozzánk, és mindenki 
be tudja mutatni az általa feldíszített sátrat és ünnepi 
programját is!

Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak (NEMZ-KUL-19-1223) támogatását! 

Polónyiné Zsuzsandor Ibolya
Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület

elnök

 Támogatóink: Bogyay Istvánné, Bogyay Kata, Breznyik János és családja, Breznyik Jánosné, Ceglédbercel Köz-
ség Önkormányzata, Ceglédbercel Községi Sportegyesület, Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület, 
Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat, COOP ABC, Déri Gábor, Dr. Kerepesi Lénárd, Dr. Nagy Gá-
bor, Dr. Nagy Gáborné, Dr. Virsinger György, Állatorvosi rendelő és kutyakozmetika, Dudás család – Primo KFT, 
Edit Illatszer, Fecske Borozó – Kovácsfi Ferenc,  Forintos Üzletház – Balassa Hajnalka, Hadas család, Hegedűs 
Jánosné, Héregi József – Adél virágai, Ibolya Ajándéküzlet - Albertirsa, Kaszás Szilvia, Koncz család – Robogó 3K 
KFT, Konczné Krokta Veronika - Fodrászat, Kövesdi Tibor és családja, La Toscana Vendéglő – Andriska István, 
Molnár Lászlóné, Móricz Mátyásné, Nemzeti Dohánybolt – Kovácsfi Zsolt, Monori Sütő KFT, Pálné Baumann 
Olga - Fodrászat, Pető Zsolt, Plutzer Lénárd, Polónyi család, REÁL Üzlet – Sebestyén Márton, Sebi Pékáru és 
Édesség Üzlet, Simigh Józsefné, Surányiné Heim Zita - Life SPA Szépségszalon, Szabó László és felesége, Szász 
család, Szeidl Tamás – Műszaki Vegyesbolt, Szeidl Erika - Sze-Sze Bt, Széllné Vágvölgyi Tünde,  Szigethi Patika, 
Szülői Munkaközösség – Iskola, Török József, Vándorné Vígh Mária, Zsuzsandor Mihályné, sok anonim felajánló.  

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN MINDENKINEK A TÁMOGATÁST ÉS A SEGÍTSÉGET!  
 

Egyesületünket a Facebook-on is megtalálhatják. 
 

Polónyiné Zsuzsandor Ibolya 
Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági 

Fő támogatóink: Aquarell Hotel Cegléd  
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NEMZ-KUL-19-1170 
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ÍJÁSZ HÍREK
Ceglédberceli Hagyományéltető 

Íjászegyesület
Előző megjelenésünk óta sok 

minden történt velünk, körülöt-
tünk. 

A Gerjementi Vadásznapokon felkérésre egyesüle-
tünk íjásztatást tartott, illetve jurtát állítottunk, mely 
nem csak az íjászat bázisaként, hanem a zord esős idő-
ben a táncosok, fellépő művészek öltözőjeként is szol-
gált. Köszönjük a Kultúrháznak, hogy a rendezvény után 
lehetőséget biztosított a szárítására.

Indultunk a Budakalászi Hollóvölgy Íjász Egyesület 
„XXXVII. MEGMÉRETTETÉS A VÁNDORZÁSZLÓ-
ÉRT” elnevezésű versenyén, mely egyben a Freddo Kft 
támogatásával megszervezett VI. KRESZ verseny is volt. 
Az erős, 125 fős mezőnyben született eredményeink: 
Bezzeg Dorka II., Sima István I., Bezzeg Mónika V., 
Meixner Richárdné VIII., Bezzeg Zsolt VI., Meixner Ri-
chárd XVI., Meixner Koppány a XXII. A vándorzászló-
ért folyó csapat küzdelemben a VI. helyet szereztük meg. 

Pár nap múlva olyan hírt kaptunk, amit ma sem tudunk 
felfogni. Egyesületünk tagja, Ecseri István, a mindig mo-
solygó, derűs íjászbarátunk örökre távozott közülünk. 

Halálhíre megdöbbentett… 
A Csemőben megrendezésre kerülő baráti Íjász pár-

bajon az ő emlékét idézve, Íjainkra fekete szalagot kötve 
versenyeztünk. Talán a sors akarta így, talán más vala-
ki,…de ezen a versenyen 13 fővel indultunk. Sajnos ritka, 
hogy egyszerre ennyien együtt lehessünk. A csapatok 
beosztásánál három felé lettünk szedve, de soha ilyen 
összhangban, egységesen nem teljesítettünk. Az ered-
mények megdöbbentőek lettek!

Gyermek: II. Bezzeg Dorka. Felnőtt nő: I. Meixner Ri-
chárdné, II. Bezzeg Mónika, III. Palásti Sarolta. Felnőtt 
férfi: I. Szabó Károly, II. Bezzeg Zsolt, III. Meixner Ri-
chárd. Senior: I. Sima István. Tiszteletreméltó Férfi: III. 
Hegedűs Mátyás. Gyermek távlövés: I. Bezzeg Dorka,

Felnőtt távlövés ffi: II. Szabó Károly, Felnőtt női táv-
lövés: I. Bezzeg Mónika. Németh Bence különdíjas.

Ezt az eredményt István emlékének ajánljuk fel.

„ahogyan a harangok konganak, mind ballagunk, 
mindig másként a csillagok mögött, a puszta körfalán,
ahányan végre így együtt vagyunk, mind elmegyünk."

Ceglédberceli Hagyományéltető Íjászegyesület

Életet mentett a Polgárőri -  

lakossági összefogás 

2019. november 4-én 13:00-kor bejelentés érkezett, 
miszerint Ceglédbercel és Cegléd között Budai úton 
egy férfi az árokban fekszik, kerékpárja az úttest szé-
lén. Krecsák Attila a polgárőrség vezetője a helyszínre 
sietett, bár az már Cegléd közigazgatási területén volt. 
Felismervén a bajt, hogy nagy valószínűséggel agyvér-
zés vagy stroke érte a férfit, a helyszínen stabilizálta  
a mentők kiérkezéséig. Köszönjük a segítséget Pintér 
Roland Ceglédberceli lakosnak és Molnárné Szellő 
Orsolya orvos asszisztensnek és a BRFK állományá-
ban szolgáló rendőr úrhölgynek - akinek a nevét saj-
nos nem tudjuk. Azzal, hogy megálltak segíteni, életet 
mentettek.  

POLGÁRŐR HÍREK
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FIGYELEM!  
Polgárőri felhívás

Községünkben a közelgő ünnepekre való tekintettel megszaporod-
tak a különböző házaló, árusító és szolgáltatást nyújtó személyek. 

Főként az idős, egyedülálló emberekre orientáltak. 

Az általuk felkínált termékek nagy része bár olcsó, 
de silány hamisítvány.

Tűzifát kocsiról ne vásároljanak, mert nagy valószínűséggel nem azt 
a mennyiséget kapják meg, amit kifizettek. Jellemző még az illegális 
vasgyűjtés is. Kérjük, semmiképp ne engedjenek be udvarukba, há-

zukba olyan ismeretlent, aki nem tudja igazolni magát. 
Felhívjuk figyelműket, hogy aki hivatalosan, karitatív szervezeteknek 

gyűjt pénzt, adományt, az a legkisebb összegről is nyugtát köteles 
adni.

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

Kérjük, figyeljünk egymásra! Ha ilyen vagy ehhez hasonló esetet tapasztalnak, lehetőség szerint je-
gyezzék fel a gépkocsi színét, típusát, rendszámát, elkövetők személyleírását, és jelentsék be a Polgár-

mesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben a +36 53 997-005 vagy haladéktalanul értesítsék az Al-
bertirsai rendőrjárőrt 0-24 óráig 

+36 20/973-9021,
Együttműködésüket köszönjük!

Ceglédberceli Polgárőrség

ÉRTESÍTŐ TÜDŐSZŰRÉSRE

Kérjük, hogy a tüdőszűrő vizsgálaton – saját érdekében – jelenjen meg.

A vizsgálat
Helye: Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtár
Ideje: 2020. január 02.-tól  – 2019. január 7.-ig - 8.00 - 17.30 -ig 
 (csütörtök, péntek, hétfő, kedd)

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, 
illetve a munkahelyei alkalmassági vizsgálatokhoz a vizsgálat díja 1.700,- Ft, mely az OEP által országosan 
elrendelt összeg. A Befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.  
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja,  
a vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felis-
merésére! Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kár-
tyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!
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CKSE HÍREK
Felnőtt csapat

Második helyen telel csapatunk
A 2019/2020-as szezon a Pest megyei IV. osztály dél-

keleti csoportjának őszi szezonja végén második helyen 
zárt a Ceglédberceli KSE. Az élmezőny rendkívül szo-
ros. Az első helyen álló Hernádi SE csak 1 ponttal előzi 
meg a berceli csapatot. A harmadik helyen 1 ponttal 
lemaradva Táborfalva és Tóalmás csapata áll.

Minden szurkolót és érdeklődőt szeretettel várunk a 
mérkőzésekre tavasszal is!

Bajnoki eredmények:
6. forduló 
SK Tóalmás – Ceglédbercel KSE  7-1
g: Malya János

7. forduló 
Vasadi RSC - Ceglédbercel KSE  1-5
g: Törőcsik O., Vizi D., Gér Á., Hörömpő N.

8. forduló 
Csévharaszti KSK – Ceglédbercel KSE 3-3
g: Vizi D., Kabai R., Czinege M.

9. forduló
Ceglédbercel KSE - Pánd KSK  4-0
g: Schmidt Á., Vizi D., Pintér R., Murár T.

Házi góllövőlista:
Vizi Dániel 7 gól
Vándor Kristóf 3 gól
Kabai Roland 3 gól
Molnár Ferenc 3 gól

 

Utánpótlás

Október 19.-én Sülysápon szerepeltek Bozsik intézményi torna keretein belül a berceli fiúk és lányok. 
A szép őszi napsütéses napon remekül szerepeltek csapataink. Novemberben várható a következő Bozsik tor-

na, ami már teremben kerül megrendezésre.

       CKSE
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SZABÓ PÁL CEGLÉDBERCELI DIÁKSPORT 
EGYESÜLET HÍREI 

2019. október Nyár-
sapát… A Szüreti Mu-
latságot kísérő rendez-
vényeként kispályás 
labdarúgó bajnokság 
szervezett a település. 
Reggel 8 órára érkeztek 
a csapatok. Sajnos 10 
csapatból csak 7 érke-
zett meg a beígért ne-
vezések ellenére, így fél 
óra késéssel tudták csak 
elkezdeni a lebonyolí-
tást a sorsolás átvariá-

lása miatt a mérkőzéseket a csapatok. Az új sorsolás után 
Tóth Tibor alpolgármester úr mondott nyitóbeszédet. 
Ezúton köszönjük neki a torna megnyitását. Csapatok: 
IQ (Csemő), SZPCDSE (Ceglédbercel), OldBoys (Nyár-
sapát), Árpád Fc (Cegléd), Alfa (Cegléd), White Power 
(Nagykőrös), Csikirippa (Nyársapát). Sorsolás után két 
csoportban zajlottak a mérkőzések, melyek legjobbjai az 
elődöntőbe kerültek. Színvonalas, izgalmas meccsek 
után, a döntőt a Csikirippa és az SZPCDSE csapata ját-

szotta, ahol a SZPCDSE csapata diadalmaskodott, így mi 
nyertük meg a III. Szüreti Kupát, harmadik helyen az 
Oldboys csapata végzett. Az első három helyezett ér-
mekkel lett díjazva, minden további résztvevő csapato-
kat oklevéllel jutalmaztak, és ízletes ebéddel láttak min-
ket vendégül. Különdíjakat is osztottak: Gólkirály: Perla-
ki Szilárd (Oldboys) Legjobb játékos: Buczkó István (Ár-
pád Fc) Legjobb kapus: Nagy István (SZPCDSE) Nyár-
sapát külön a helyi HÍRMONDÓBAN köszönte meg 
csapatoknak, hogy részt vettek a tornán! Reményüket 
fejezték ki, hogy a II. Kovács László emléktornán ismét 
hasonlóan változatos mérkőzéseket láthatnak a résztve-
vők és a szurkolók. Jól szervezett körülmények között, 
nem mindig barátságos hangulatban játszottak csapatok 
(7) és szurkoltak a nézők. A torna lebonyolításának fő 
célja volt, a baráti kapcsolatok kialakítása, és a csapatok 
sportszerű versenyeztetése. A szervezők törekedtek  
a sportág megszerettetésére, népszerűsítésére és nem 
utolsó sorban a sportkapcsolatok ápolására. A játékve-
zetőkön kívül pedig egy 5 fős szervezői csapat dolgo-
zott azért, hogy minden a lehető legnagyobb rendben 
menjen.  

 Héregi

OLVASÓI NYEREMÉNYJÁTÉK
Nincs más dolga, mint elolvasni a Ceglédberceli Híradó novemberi 
számának minden cikkét, letölteni a Ceglédbercel applikációt - ameny-
nyiben ezt még nem tette meg -, bejelentkezni, böngészni híreinket, 
programajánlónkat és megválaszolni az ott feltett kérdéseket. A kérdé-
seket az applikáció „Menü” menüpontjában, a „Berceli kvíz” almenü-
ben találhatják meg. Minden kérdésre megtalálható a válasz az újság és 
az applikáció cikkeiben. A megfejtéseket a hirado@cegledbercelph.hu 
email címre küldhetik vagy elhozhatják személyesen a polgármesteri 
hivatal 6-os irodájába. 
Kérem a helyes megfejtés mellett mindenképp küldjék el nevüket, elér-
hetőségeiket (telefonszám, email cím, postai cím.)
A helyes megfejtők közül sorsolással dől el, ki kapja a felajánlott nyere-
ményeket. 

Novemberi játék nyereményei: 
• 1 fő számára ingyenes részvételi lehetőség a Ceglédberceli Kultúr-

ház és Könyvtár Karácsonyi kézműves foglalkozására
• 1 fő számára ingyenes részvételi lehetőség a Ceglédberceli Kultúr-

ház és Könyvtár FONODA foglalkozására. 
• 2 db kóstolójegy a Sváb disznóvágás programra
• 3 ingyen Pilates óra a FLOWers Életmód Műhelyben 
• Fél éves tagság a FLOWers ötórai tea – traccsparti és könyvklubba

Ceglédberceli  
HÍRADÓ

Ceglédbercel Község  
Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó:
Apáti Bt.,  

Cegléd, Kazinczy u. 44.

Főszerkesztő: 
Nagy Károlyné aljegyző

Nyomdai munka:
Apáti Nyomda  

2700 Cegléd, Csatorna u. 8.

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



28   CEGLÉDBERCELI HÍRADÓ

KONTÉNERSZÁLLÍTÁS

(53) 562-684

Villanybojlerok javítását, vízkőmen-
tesítését vállalom és felújított készü-
lékek értékesítésével is foglalkozom.

+36 30 375 9483 
+36 53 350 302


