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Híradó
CEGLÉDBERCELI

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

MEGJELENT ÉS RENDELHETŐ  
BIHARI ZOLTÁN:  

MI, SVÁBOK CÍMŰ KÖNYVE

A Nemzeti Értékek Könyvkiadó Bihari Zoltán: Mi, svábok 
című kötetével indította el a hazai nemzetiségeket bemu
tató riportkönyv sorozatát. Közel másfélszáz  településen, 
frissen készült portrékban történeteket, közösségeket, 
csoportokat, helyi személyiségeket  mutatnak be a szer
zők, reprezentálva a magyarországi németek mai kulturá
lis életét, önszerveződését. Az írásokból megismerhet
jük a falvak, városok sváb múltját, de még erőteljesebben 
megjelenik az elmúlt esztendőkben látványosan meg
erősödő jelen, az egyre gazdagabb színeket öltő hagyo
mányőrzés, elveszettnek hitt szokások újraélesztése,  
az épített örökség gondozása, az ének, zene és tánc
csoportok sokfélesége, a neve lésioktatási intézmények 
nemzetiségi bővülése. Ceglédbercel 6 oldalon szerepel 
a kiadványban.

 Forrás: https://nemzetiertekekkiado.hu/ 
termek/misvabok/

A könyv második kiadása Áprilisban jelenik meg, ára 10.000, Ft. 
Megrendelhető 2021. február 26. ig a misvabok@cegledbercelph.hu email címen. 

Az emailben kérem feltüntetni a megrendelő nevét, elérhetőségét (telefon, email cím). 
A megrendelést 5.000, Ft előleg befizetésével tekintjük véglegesnek. 

Az előleg befizethető személyesen 2021.március 01én hétfőn  
a Cegléd berceli Polgármesteri Hivatalban.

Szeidl Veronika CNNÖ elnök
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TÁJÉKOZTATÓ A 2021. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL

Helyi iparűzési adó
Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy 2021. január 1. 
napjától az adózók a helyi iparűzési adóbevallásukat ki-
zárólag a Nemnezi Adó és Vámhivatalon (továbbiakban 
NAV) keresztül kötelesek benyújtani az önkormányzati 
adóhatóság részére. Ezalól kivételt képeznek egyéni 
vállalkozónak nem minősülő magánszemély adóala-
nyok, ők az iparűzési adóbevallási nyomtatványt pa-
píralapon is benyújthatják az önkormányzati adóható-
sághoz.

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos változásokat a ko-
ronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatá-
sának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedé-
sekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet az aláb-
biakban szabályozza.

–  A helyi iparűzési adó mértéke 1 % azoknak a vállalko-
zásoknak, melyeknek a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tör-
vény (a továbbiakban: KKV törvény) 3. § (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott nettó árbevétele vagy 
mérlegfőösszege a 4 milliárd forintos értékhatárt 
nem haladja meg (továbbiakban: mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozás), ha a 2021. évben végződő adóévben 
alkalmazandó önkormányzati rendeletben megálla-
pított adómérték több mint 1 %.

–  A mikro-, kis- és középvállalkozások a 2021. évben, az 
adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. sze-
rint bevallott és a 2021. évben az önkormányzat ren-
delet szerinti 2 %-os adómértékkel bevallandó –
adóelőleg 50 %-át kell az egyes esedékességi időpon-
tokban megfizetni.

A fenti engedmények akkor alkalmazhatóak, 
amennyiben:
–  A vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telep-

helye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a 
NAV-on keresztül (21NYHIPA) nyilatkozik arról, 
hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül.  
A nyilatkozattétel az egyéni vállalkozókra is vonatko-
zik, azon KATA-s adózók kivételével, akik főszabály 
szerint nem adnak bevallást.

Ha az adózó a NAV-nál a KATA-s adózási formát 
 választotta, ebben az esetben az önkormányzati adó-
hatóság részre is külön be kell jelenteni a bejelentés 
nyomtatványon. 

KATA adóalanyiság választásának, változtatásának 
bejelentési határideje 2021. február 15. 

A kisadózó vállalkozás tételes adója hatálya alá tarto-
zó vállalkozó (KATA), ha tevékenységét adóéven belül 
egy vagy több alkalommal szüneteltette, az adóévet kö-
vető január 15-ig iparűzési adóbevallást kell benyújta-
nia NAV-on keresztül az önkormányzat részére. Az adó 
törlésére időarányosan ez alapján van lehetőség.

2021. évi gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés
2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) veszi 
át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkor-
mányzati adóhatóságoktól. 

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld 
a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az 
új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már 
csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél változás 
történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és 
emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a 
második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizet-
ni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 
számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. 

Az önkormányzati adóhatóság gépjárműadóban 
fennálló hatásköre a 2021-től kezdődő adókötelezett-
ségre megszűnik.

A 2021-től kezdődő gépjármű adókötelezettséggel kap-
csolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el, a 
2021-től kezdődő időszakra járó gépjárműadót az álla-
mi adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az 
adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata sze-
rint. 

A GJADO jelű adatlapot a gépjárműadó alóli men-
tesség kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, a 
gépjárműadóval kapcsolatos adókedvezmény kérelme-
zésekor vagy annak megszűnésekor, valamint az adófi-
zetési kötelezettség szünetelésekor (például ha a gép-
járművet ellopták) kell benyújtani a NAV-hoz.

Minden gépjárművel kapcsolatos bejelentést 
(adás-vétel, tulajdonos-, lakcím változás) a Pest Megyei 
Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Kormányablak 
(Okmányiroda) felé kell megtenni.

Azon adózók, akik gépjárműadó fizetési kötelezett-
ségüknek 2020. évben nem tettek eleget, illetve gépjár-
műadó hátralékkal rendelkeznek, tartozásukat a Ceglé-
dbercel Önkormányzat Gépjárműadó számlára 
(11742025-15730277-08970000) haladéktalanul 
egyenlítsék ki.

Ceglédbercel, 2021. január 26.
Önkormányzati Adóhatóság
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FELHÍVÁS KOMMUNÁLIS ADÓ BEVALLÁSÁRA

TISZTELT ADÓZÓK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy önkormány
zati adóhatóságunk adóellenőrzést tervez 
a magánszemélyek kommunális adója 
 vonatkozásában.

Magánszemélyek kommunális adójának 
megfizetésre kötelezett az a magánsze
mély, aki Ceglédbercel illetékességi terü
letén a naptári év első napján az építmény/
telek tulajdonosa, vagy nem magán
személy tulajdonában álló lakás bérlője, 
beépítetlen belterületi földrészlet tulajdo
nosa, vagyoni értékű jog gyakorlója (ha
szonélvező, özvegyi jog) a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény, valamint Cegléd
bercel Község Önkormányzat Képviselő 
testületének magánszemélyek kommuná
lis adójáról szóló 21/2004. (X.15.) rendele
te alapján.

Az adózónak az adókötelezettség kelet
kezését, illetve változását (adásvétel, 

öröklés) követő 15 napon belül be kell 
 jelentenie adóhatósághoz az adózás rend
jéről szóló 2017. évi CL. törvény szerint.
Ha Ön ezt a bejelentést eddig elmulasz-
totta, az adóellenőrzés megkezdéséig, 
de legkésőbb 2021. március 31-ig mu-
lasztási bírság felszámítása nélkül 
megteheti.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány  
a Polgármesteri Hivatalban elérhető, vagy a 
www. cegledbercel.hu oldalról tölthető le. 

A bevallással kapcsolatban segítség a 
53/578003 telefonszámon hétfő, szerda, 
pénteki napokon, ügyfélfogadási időben 
kérhető.

Önkormányzati Adóhatóság

ADOMÁNY A SZENT ILONA  
IDŐSEK OTTHONA RÉSZÉRE

Nagy örömmel fogadtuk Rozmüller László és neje Ceglédberceli lakosok felajánlását. 
A Szent Ilona Idősek Otthonában ellátott mozgásukban korlátozottak részére  

1 db villamos hajtású kerekesszéket adományoztak. 

A FELAJÁNLÁST TISZTELETTEL KÖSZÖNJÜK! 

Örömmel tapasztaljuk, hogy ezekben a nehéz időkben is a segítő szándék  
része mindennapjainknak. Továbbra is számítunk a Lakosság összefogására,  

felajánlásaira. 

Köszönettel:
Szent Ilona Idősek Otthona  

és Ceglédbercel Község Önkormányzata
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2020. ÉVBEN MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK

A zártkerti besorolású földrészletek mezőgaz-
dasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 
hátterét biztosító fejlesztések
Ceglédbercel Község Önkormányzata sikeresen vett 
részt az Agrárminisztérium 2019. évi Zártkerti 
Program jában (ZP-1-2019) melyben a támogató 
szervezet által biztosított forrásból megvalósult a  
„A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biz-
tosító fejlesztések támogatása” elnevezésű projekt. 

Támogatási összeg: 19.990.601,- Ft. 

A projekt keretében földmunkák, útfelújítási munkák, 
valamint szigetüzemű napelemes rendszer került ki-
alakításra. 

Támogató:
– Agrárminisztérium
– Magyarország Kormánya

Magyar Falu Program 2019. – Járda építés  
és felújítás I. szakasz

Kapott támogatási összeg: 4.985.099,- Ft

Támogató: Magyarország Kormánya

Magyar Falu Program – Óvoda udvar fejlesztése, 
Mini KRESZ-PARK
A Magyar Falu Program keretében elkészült a Cegléd-
berceli ÁMK Napsugár Óvoda „mini” Kresz-parkja, 
melynek átadására 2020. augusztus 28-án került sor. 

Kapott támogatási összeg: 4.945.526,- Ft

Támogató: Magyarország Kormánya
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FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

A Magyar Falu Program – Közösségi tér  
fejlesztése
keretében a Ceglédberceli ÁMK Kultúrház és Könyvtár 
fejlesztése, felújítása.

Első lépésben a napelemes rendszer bővítése meg-
történt.

Kapott támogatás: 20.732.503,- Ft

Támogató: Magyarország Kormánya

Magyar Falu Program – Vasút utca Egészségház
Folyamatban van a Magyar Falu Program keretében 
megvalósuló Ceglédbercel, Vasút u. 2. szám alatti 
egészségház felújítása, egészségügyi szolgáltatási 
 eszközfejlesztése.

Elkészült: 
- Háziorvosi rendelő
- Fogászati rendelő

Folyamatban:
- Védőnői feladatellátási hely felújítása

Támogatási összeg:  27.398.776,- Ft
Támogató: Magyarország Kormánya

Belügyminisztériumi támogatás – Szent Ilona  
Idősek Otthona bővítése

Kapott támogatás: 145.000.000,- Ft

Támogató: Magyarország Kormánya

2021. ÉVBEN MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

„C” típusú Sportpark létesítése
A Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési 
és Közbeszerzési Zrt. megvalósításában 2021. évben 
megvalósuló fejlesztés: 

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
 Program keretében „C” típusú sportpark telepítése.
Támogató: Magyarország Kormánya 

Járda Felújítás II. szakasz
A Magyar Falu Program keretében 2021. évben meg-
valósuló Járdafelújítás II. szakasz. (Pesti út)
Járdaépítéshez anyagbeszerzésre kapott támogatás: 
4.999.650,- Ft

A kivitelezéshez Ceglédbercel Község Önkormányzata 
saját forrást biztosít.
Támogató: Magyarország Kormánya

Belterületi utak felújítása
Belügyminisztériumi támogatással 2021. évben bel-
területi utak felújítására kerül sor.

(Szép u. I. szakasz, Rákóczi út, Cserői út - 46124-es 
számú főúttól Pinceszövetkezetig) 

Támogatási összeg: 30.000.000,- Ft
Támogató: Magyarország Kormánya
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Napsugár Óvoda - fény és sóterápiás szoba 
 kialakítása
A Magyar Falu Program keretében az Óvodáért Alapít-
vány sikeresen pályázott a Napsugár Óvoda és Alma 
bölcsődében megvalósuló egészségterápiás szoba ki-
alakítására.

Támogatási összeg: 5.998.526,- Ft
Támogató: 
– Bethlen Gábor Alapkezelő
– Magyarország Kormánya

Községi temető urnafal és kerítés építése
A Magyar Falu Program keretében 2021. évben 
megvalósuló Községi temető urnafal és kerítés építése.

Kapott támogatás: 4.929.913,- Ft
Támogató: Magyarország Kormánya

Pesti út 174/A Orvosi rendelő felújítása
A Magyar Falu program keretében 2021. évben 
megvalósuló fejlesztés:

–  Ceglédbercel, Pesti út 174/A orvosi rendelő fel-
újítása

–  Ceglédbercel Háziorvosi, gyermekorvosi, fog-
orvosi online időpontfoglaló rendszer kiépítése.

Kapott támogatás: 28.991.785,- Ft
Támogató: Magyarország Kormánya

TÁJÉKOZTATÓ
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁST  

AZONOSÍTÓ MATRICÁS RENDSZERRŐL

A DTkH Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény és Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendeletnek való megfelelés miatt, 
a hulladékkezelési- és szállítási szolgáltatás minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá 
tétele érdekében szolgáltatási területén több lépcsőben, matricás rendszer kerül bevezetésre. 

2021. február elején az NHKV Zrt. által kibocsátott, 2020. utolsó negyedéves hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási díjról szóló számlával együtt a 2021. évre érvényes matricát az alábbi településeken nyilván-
tartásban szereplő, aktív szolgáltatással rendelkező Ügyfeleink részére juttatjuk el:

Ágasegyháza, Ballószög, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Csengőd, Dánszentmiklós, Ecser, Farmos, 
Felsőlajos, Fülöpszállás, Gyömrő, Harta, Izsák, Jakabszállás, Kaskantyú, Káva, Kerekegyháza, Kóka, 
Kunadacs, Kunbaracs, Ladánybene, Maglód, Mikebuda, Monor, Monorierdő, Nyársapát, Orgovány, 
Páhi, Pánd, Pécel, Péteri, Pilis, Solt, Soltszentimre, Sülysáp, Szabadszállás, Szentlőrinckáta, Tabdi, 
Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Törtel, Újsolt, 
Újszilvás, Úri, Vasad.

Azokon a településeken, amelyek a felsorolásban nem szerepelnek, a matricás rendszer bevezetése 
későbbi időpontban várható!

Az ingatlanhasználók a matricán szereplő adatok ellenőrzését követően, amennyiben annak tartalmát 
 helyesnek találják, a kézhezvételtől számított 30 napon belül azt a gyűjtőedényre jól látható módon 
kötelesek felragasztani.
A 4 gyűjtőedénynél többre szerződött ingatlanhasználó terjedelmi okokból nem a számlával együtt, hanem 
közvetlenül a közszolgáltatótól kapja meg – szintén postai úton – a matricákat.
A rendelkezés az egyedi gyűjtőedényt használó ingatlantulajdonosokra vonatkozik. A tömbházas (társas-
házi) ingatlanhasználók esetében a közös képviselőkkel történik az egyeztetés. 

Az ingatlanhasználó, aki – fenti kivételektől eltekintve – 
•	 nem kapott matricát
•	 eltérés mutatkozik a matricán szereplő űrtartalom (liter) és a használt edényzet űrtartalma között,
•	 a kapott matricán szereplő adatok nem megfelelőek, 
•	 vagy társasházi ingatlantulajdonos (közös edényzetet használók) egyedi matricát kapott
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kérjük jelezze azt a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, és a jogosultság, és adategyeztetést követően szükség 
szerint pót matricát kap.

A szolgáltatás igénybevételében történő változás (ingatlan adás-vétel, új bejelentés stb.) esetén a matricát  
a közszolgáltató ügyfélszolgálata biztosítja.

A matrica tehát egyértelműen azonosítja a szolgáltatást jogosan igénybe vevőt, valamint az ürítésre kihe-
lyezett edényzetet, melynek meg kell felelnie a nyilvántartásban szereplő szerződött – a díjszámítás alapját 
is képező – mennyiséggel. 

Összegezve: A számlán szereplő liter mennyiségnek, a gyűjtőedény (kuka) méretének és a matricán 
szereplő méretnek egyeznie kell!
Fentiek alapján amennyiben eltérés mutatkozik:
- vagy a gyűjtőedényt szükséges cserélni a számlán szereplő űrméretűvel megegyezőre,
- vagy a számlázandó litermennyiség módosítása szükséges az alkalmazott űrméretű edény liter-
mennyisége szerint.

A megfelelő űrtartalmú edényzet beszerzéséről/cseréjéről az Ingatlantulajdonos köteles gondos-
kodni. A számlázandó litermennyiség módosítása miatt forduljon a közszolgáltatóhoz. 

A hulladékgyűjtő edények könnyebb beazonosításához segítségül a legyakoribb edények jellemzőit mutat-
juk be.
Szín tekintetében mérettől függetlenül a fekete, zöld, barna az általánosan elfogadott kommunális hulladék 
gyűjtésére!

60 literes 80 literes 110 literes 120 literes

Magasság: 92 cm   92 cm   95 cm   93 cm
Mélység: 51 cm   51 cm   50 cm átmérő  55 cm
Szélesség: 44 cm   44 cm   50 cm átmérő  48 cm
Jellemzők:
kerék:  2 kerekű  2 kerekű  nincs kereke  2 kerekű
kuka alakja: szögletes  szögletes  kerek   szögletes
  kukatesten törés
  űrtartalom belül szűkítve 

Felhívjuk a figyelmet, hogy azon ingatlanhasználók, (beleértve a gazdálkodó szervezeteket is) akik a köz-
szolgáltatást jogosulatlanul veszik igénybe – azaz matricával nem rendelkező gyűjtőedényt helyeznek ki a 
gyűjtési napon – a gyűjtőedény tulajdonosának vagy használójának beazonosítását követően jogosult a 
közszolgáltató hetente legalább egy alkalommal a hulladék gyűjtését vélelmezni, és azt az NHKV Zrt. felé 
jelezni a közszolgáltatási díjról szóló számla kiállítása érdekében.

Intézkedésünk a rendezettség megteremtését és a rendszeresen fizető Ügyfelek védelmét szolgálja!
DTkH Nonprofit Kft.
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Tisztelettel és hálás szívvel köszöni minden cegléd-
berceli szervezet az elmúlt évben felajánlott 1%-os 
támogatást!

Egyúttal kéri, hogy akinek módjában áll, az idei 
esztendőben is támogassa a szervezet tevékenységét.

A 2020. rendelkező évre regisztrált SZJA 1%-os 
Ceglédberceli kedvezményezettek neve, címe, 
 adószáma: •  Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület 

2737 Cb., Pesti út 96. adószám: 18696554-1-13•  SION Alapítvány 2737 Cb., Pesti út 2. adószám: 
18673807-1-13•  „Siklódi Alapítvány” Édes Anyanyelvünkért 
2737 Cb., Pesti út 160. adószám: 18702350-1-13•  Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány 2737 Cb., 
Ifjúság u. 4. adószám: 18670969-1-13•  Ceglédberceli Zeneegyesület 2737 Cb., Pesti út 
105. adószám: 19166902-1-13

•  Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultú-
regyesület, 2737 Cb., Tótét 2. adószám: 
18710807-1-13•  Ceglédberceli Óvodáért Alapítvány, 2737 Cb. 
Pesti út 103. adószám: 18686957-1-13•  Ceglédberceli Polgárőr Egyesület, 2737 Cb. 
Pesti út 96. adószám: 18691061-1-13•  Ceglédberceli Faluvédő és – Szépítő Alapít-
vány, 2737 Cb. Homokrész 2sz. Tanya 3805. adó-
szám: 18272499-1-13•  Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány, 2737 Cb. 
Pesti út 160. adószám: 18694411-1-13•  Ceglédberceli Községi Sportegyesület, 2737 
Cb. Dózsa György út. 2. adószám: 19831057-1-13•  Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági 
Egyesület, 2737 Cb. Pozsonyi u. 3. adószám: 
18720239-1-13 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
2021. január 29.
Fazekas Nóra és Hadas Szabolcs

2021. január 29. 
Háfra Alexa és Steiner Benjamin János

ELHUNYTAINK:
Bánki-Horváth Béla Mihályné  
(sz.: Markos Margit Piroska) 83 év,  
Vasút u. 1/a.

Bori Mihály 76 év, Mély u. 1/a.

Szántó Ferencné (Rehor Borbála) 87 év,  
Béke u. 50.

Rapi László Balázsné  
(sz.: Király Juliánna) 71 év,  
Madách u. 4.

Sáfrány Albert 65 év,  
Pozsonyi u. 18.

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE (HELYESBÍTÉS)

2020. november 26. napján 90. születésnapja  
alkalmából köszöntöttük  

Fehér Mihálynét (született: Schweier Anna)

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE

2020. december 25. napján köszöntöttük  
Gázer Ferencét (született: Starck Anna)

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE

2021. január 14. napján köszöntöttük  
Jenei Ferencnét (született: Sipos Terézia)

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Ti-

szavölgyi Józsefné temetésén részt  vettek, sírjára koszo-

rút, virágot helyeztek el,  fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család
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CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
HÍREI

JANUÁR 19. - GEDENKTAG DER  
VERSCHLEPPUNG UND VERTREIBUNG  
DER UNGARNDEUTSCHEN
A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK  
ELHURCOLÁSÁNAK ÉS ELŰZETÉSÉNEK  
EMLÉKNAPJA
2012. óta január 19. hivatalos emléknap Magyarorszá-
gon, amelyen a Németországba elűzött magyarországi 
németekre emlékezünk. 1946-ban ezen a napon indul-
tak el az első marhavagonok az ismeretlen felé ezzel a 
magyar felirattal: „Isten veled édes hazánk!” a megalá-
zott, kisemmizett, házaiktól, vagyonuktól megfosztott 
emberekkel. Emlékezzünk arra a több, mint 200.000 em-
berre, akiknek itt kellett hagyniuk családot, házat, hazát!
Valeria Koch: Gedenkzeilen über die Vertreibung (Auszug)

Wir feiern mit leisen, versöhnenden Tönen,
gedenken des Schicksals von Vätern und Söhnen,

von mißbrauchten Kindern, die wir damals waren,
wir wollen der Zukunft jeden Haß ersparen.

A TELEVÍZIÓBAN ÉS AZ INTERNETEN  
KÖZVETÍTETTÉK A MAGYARORSZÁGI  
NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA  
25. ÜNNEPI GÁLÁJÁT
A Magyarországi Német Önkormányzatok Napján, 
hagyományosan az új év második szombatján rende-
zett nagyszabású MNOÖ-gálát 2021 januárjában a ko-
ronavírus-járvány miatt nem lehetett a megszokott 
formában, személyes jelenléttel megtartani. Teljesen 
azonban mégsem kellett róla lemondania a magyar-
országi német közösségnek, hiszen lehetővé vált, hogy 
az országos német önkormányzat gálaműsorát tele-

vízió és internetes közvetítés keretében követhessék az 
érdeklődők. A műsor első része január 12-én került 
adásba, a második rész január 19-én. A Dokuzóna című 
magazinműsorban hamarosan egy 52 perces összeállí-
tást is láthatnak a nézők. Az adások időpontjai: január 
25-én (hétfőn) 22:30 órakor a Duna World csatornán, 
az ismétlés január 30-án (szombaton) 23:30 órakor, 
szintén a Duna World csatornán tekinthető meg, emel-
lett pedig hamarosan a Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzatának YouTube-csatornáján lát-
hatják az érdeklődők a gálaműsor teljes online-anyagát.

Forrás: www.ldu.hu

FARSANG – FASCHING
Elődeink farsangja: Február a farsang és a mulatozás 
ideje. A kisebb gyerekeket nem engedték bálba, ezért a 
hamvazószerdát megelőző vasárnap farsangszobát, 
úgynevezett „Fashingstube” rendeztek. Egy harmoni-
kás zenélt, fiatal fiúk-lányok vettek részt rajta. Az idő-
sebbek vasárnap farsangi bálba mentek, amit a faluban 
lévő négy kocsmában (Heim, Mayer, Somogyvári, Hanti) 
tartottak. A lányok ruhája változatos volt, vasárnap pi-
ros felsőszoknyát, hétfőn fehéret, kedden zöldet vettek 
fel a négy-öt keményített alsószoknya tetejére és haju-
kat „sádlizták” (15-23 tincsbe befonták és kontyba fel-
tűzték). Minden kocsmának saját zenekara volt: Thum 
banda, régi Thum zenekar, Langmayer zenekar, Heim 
zenekar. Hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjti 
időszak, ami nagyszombatig tartott. Farsang vasárnap 
– fosing szundog, farsang hétfő – fosing moundog, 
 farsang kedd – fosing ieridog.

Forrás: Polónyiné Zsuzsandor Ibolya:  
Ceglédberceli füzetek – Jeles napok, ünnepek

KRANCL KROPFN
Sajnos az idei évben a járványhelyzet miatt nem tudjuk megrendezni a hagyományos Farsangszoba rendezvé-
nyünket, ezért egy hagyományos farsangi étel, a szalagos fánk, vagyis krancl kropfn receptjével lepjük meg 
Önöket. Jó sütést-főzést kívánunk!

Hozzávalók:  4 dl tej, 6 tojás sárgája, 1 kanál rum, 5 dkg porcukor,  
½ kg liszt, 6 dkg vaj, a kovászhoz 1 dl tej, 1 kiskanál 
 cukor, 3 dkg élesztő.

A langyos tejben elkeverjük a tojássárgákat, a rumot és a porcukrot. 
Hozzáöntjük a cukros, langyos tejben kelesztett élesztőt, majd fél kiló 
meleg helyen tartott liszttel jól összedolgozzuk. Végül olvasztott vajat 
keverünk bele. Meleg helyen, letakarva kelesztjük. A kelt tésztát gyúró
deszkára borítjuk, ujjnyi vastagságúra nyújtjuk. Nagy átmérőjű 
 szaggatóval kiszaggatjuk, majd konyharuhával letakarva pihentetjük. 
Bő zsírban aranybarnára sütjük. Porcukorral megszórva, vagy barack
lekvárral megkenve tálaljuk.

Forrás: Polónyiné Zsuzsandor Ibolya:  
Ceglédberceli füzetek – Nagyanyáink főzték
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V É R A D Á S O K  I D Ő P O N T J A  2 0 2 1 - B E N
Szeretném Önökkel tudatni a 2021-ben tervezett véradások időpontját. 

március 10. • július 07. • október 13.
A helyszín, mint már évek óta mindig a Művelődési Ház, időpontja 14 órától 16 óráig.

Várjuk Önöket tisztelettel és szeretettel!

Gimesiné Eta véradószervező

EGYESÜLETI HÍREK!
A koronavírus járvány miatt elma-
radt a Mindenki Karácsonya ren-
dezvény, – ahol egy tányér halászlé-
vel szoktuk megvendégelni az ér-
deklődőket – ezért Kultúregyesüle-
tünk vezetősége úgy döntött, hogy 
elkészítjük a szokásos adag halász-
lét, amit térítésmentesen, és érin-
tésmentesen házhoz szállítottunk 
2020. december 24-én előzetes 
írásbeli jelentkezés alapján. 

Jól sikerült a kezdeményezés, kö-
zel 100 adag halászlével kedvesked-
tünk a jelentkezőknek. Több pozitív 
visszajelzést kaptunk, melyet 
örömmel fogadtunk. Bízunk benne, 
hogy sikerült hozzájárulni ezzel a 
karácsony öröméhez.

A Svábbál rendezvényünk sajnos 
a járványügyi intézkedések miatt 
elmarad, de bízunk benne, hogy az 
őszi rendezvényeink már megtart-
hatóak lesznek.

 
Kassakürtiné Domány Katalin 

elnök

KÖSZÖNJÜK A 2020. ÉVI TÁMOGATÁST!
NEMZ  CISZ  20  0225 
NEMZ  BER  20  0397

Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület



CEGLÉDBERCELI HÍRADÓ   11

FREUDE KAPELLE HÍREI!
Zenekarunk fellépéseire 2020. évben a kialakult pandé-
miás helyzet miatt csak 5 alkalommal került sor telepü-
lésünkön és településünkön kívül. Tervezett rendezvé-
nyeinket nem lehetett megszervezni. 

Közhasznú tevékenységünk keretében a régi berceli 
kották feldolgozása eredményeként elkészült a Cegléd-
berceli Partitúra Füzet IV. (ISMN 979-0-801675-72-9) 
című kiadvány a Ceglédberceli Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatásával, valamint a Ceglédber-
celi Partitúra Füzet V. (ISMN 979-0-801675-73-6) című 
kiadvány a Ceglédbercel Község Önkormányzatának 
pályázat által elnyert támogatásával.

2021. évben – a vírushelyzet figyelembe vételével - a 
következő programokat tervezzük:

Freude Kapelle 10 éves jubileum; Búcsúi Bál; „Vivát 
Bercel” flash mob szerű zenei délutánok; Berzelfest ze-
nekari találkozó és sörfesztivál; az adventi időszakban 
Kirchenmusik.

Rendezvényeinkre szeretettel hívunk és várunk min-
den kedves érdeklődőt. 

Felkérést kaptunk a Vecsési KáposztaFesztre, ahol 
reményeim szerint többekkel találkozhatunk települé-
sünkről is. A Freude Kapelle részt vesz a Művelődési 
Ház által szervezett Sörkertes zenés délutánok elneve-
zésű programokban a tervek szerint 2021. június 19-én, 
július 10-én és augusztus 14-én. 

Tervezzük a Ceglédberceli Partitúra Füzet VI. című 
gyűjtemény kiadását, továbbá lehetőségeink függvé-
nyében tervezzük a Freude Kapelle második CD lemez 
felvételét és kiadását. Mindezek mellett igyekszünk ele-
get tenni minden felkérésnek, amellyel megtisztelik ze-
nekarunkat. További részletekről a későbbiekben 
adunk tájékoztatást. 

Kaposi József
Ceglédberceli Zeneegyesület elnöke

REFORMÁTUS HÍREK
Vasárnaponként 9 órakor a református templomban  

élő istentiszteleten vehetnek részt, a járványügyi előírásokat  betartva.
Szeretettel és tisztelettel várjuk Önöket!

Áldás, békesség  
Uherkovichné Perge Tímea

Ismét eljött az idő, lassan készülnek az adóbevallások.  
A személyi jövedelemadóból felajánlható 1%a segíti alapítványunk működését,  

ami azért jött létre 1996ban, hogy segítse a berceli 
református templom építését, szépítését.  

Az elmúlt évek alatt az Önök által felajánlott összegek is ezt a célt szolgálták.  
Kérjük Önöket, az idén is gondoljanak ránk! 

adószámunk: 18673807 – 1 – 13
Köszönjük!

Gimesi Jánosné a Sion Alapítvány elnöke

Ceglédberceli HÍRADÓ
Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó:
Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44.

Főszerkesztő: 
Nagy Károlyné jegyző

Nyomdai munka:
Apáti Nyomda  

2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
Tel.: 06 53/313-565,  

06 30/9632 560 
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KEDVES LÁTOGATÓINK!
A Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtár a 
jelenlegi rendelkezések értelmében nem 
látogatható. Így a vészhelyzet idejére, míg 
nem nyithatunk ki Ablakkönyvtárat nyi-
tottunk. Az Ablakkönyvtár szolgáltatásai 
a következők:
d  könyv kölcsönzés, itt tudnak a kataló-

gusunkban online keresni: http://kis-
telepulesek.pmk.hu/kat.php?konyv-
tar=cegledbercel

d  nyomtatás, ha a cbmuvhaz@gmail.
com e-mail címre elküldik

d könyvek visszahozatala
d  beiratkozás, melyet új beiratkozóként  

a cbmuvhaz@gmail.com e-mail címen 
kell elsőnek jelezni

Az Ablakkönyvtár jelenleg 9 és 13 óra között tart nyitva hétfőtől péntekig.

BERCELI KÖLTŐK KLUBJA
Kedves Költők!
Reméljük, a közelgő tavasz megihlet benneteket és sok szép reményteli írással örvendeztetitek meg az 
olvasókat! Elkél most az öröm!
A verseket várom szeretettel a flowersmuhely@gmail.com email címre vagy az Ady Endre u. 3. postaládájába.

Megyeri Kata

HAMUSZÜRKE REGGELEK
Hamuszürke reggelek
átírják a terveket,
bágyasztanak ezerrel,
nem önmaga az ember.

Hamuszürke reggelek
a lábam csak lépeget
utam is oly szürke még…
Eltakar a szürkeség…

Hamuszürke reggelek
elfedik a lelkemet,
azt sem tudom, ki vagyok,
a napsugár nem ragyog…

Hamuszürke reggelek
hamu vagyok, szétesek…
Vulkán voltam egykoron,
a tűzzel voltam rokon…

Babik Böbe

ÁLLATI JÓ
Talpunk alatt csikorog,
hófehér a táj, s valami
mocorog.

Kicsi gombóc kuporog, csak
fénylő orra látszik a hóban,
s gyomra hangosan korog!

Ki vagy te? E zimankós
napon így elhagyva?
Talán vakond?

Kutya ez a gombóc, nem látod
Te bolond?

Valamikor valakinek kellettél,
s most Menhely a menedék,
mert kivert kutya lettél.

Csapláros Erzsébet

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

Nagy Imre
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•  2021. január 22-én véget ért az I.félév. A gyerekek megírták, a tanítók, tanárok kijavították az utolsó dolgo-
zatokat, a kétes jegyre állók feleltek a félév anyagából. A sokat lazítók bukással, vagy gyengébb eredménnyel, 
a szorgalmasok jó osztályzatokkal zárták a félévet.  Természetesen fél év alatt követ kezetes, kemény munká-
val kijavíthatók a rosszabb, és megtarthatók vagy még jobbá tehetők a jó eredmények. 

•  A bizonyítványok megtekintése az elektronikus naplóban lehetséges lesz, január 29-én pedig papír alapon is 
hazavihetik a tanulók, nyomtatott formában. 

•  Az első félév lezárása után február első felében az osztályfőnökök online szülői értekezleteket tartanak majd, 
melynek időpontjairól a szokásos csatornákon keresztül értesítik a szülőket.

•  A végzős tanulók és a 6 illetve 8 osztályos gimnáziumba készülők január 23-án írták meg a központi írásbeli 
felvételi vizsgát magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból. 

•  Lezajlottak a zeneiskolai vizsgák is: köszönet a felkészítő tanároknak és a lelkes gyerekeknek!
•  Február 8-án tantestületi értekezlet lesz, az első félév lezárásaként. Ezen a napon rövidített órák lesznek, de  

a zeneiskolai órák a szokásos rend szerint megtartásra kerülnek. Szükség esetén ügyeletet biztosítunk délután.
•  Az iskolai farsangot most csak rendhagyó módon, osztályonként tudjuk megtartani az iskolában. Az alsó ta-

gozatosok február 12-én, a felsősök február 19-én és március 5-én farsangolnak majd.
•  A szokásos iskolába csalogató foglalkozásokat a járványhelyzet miatt online formában tudjuk meg tartani. Sor 

került már két ilyen foglalkozásra, és lesz is még online iskolába csalogató: kérem, az érintett szülők figyeljék 
a közzétett linkeket!

EÖTVÖS HÍREK
JANUÁR

ÓVODAI HÍREK
SÓSZOBA KIALAKÍTÁSA AZ ÓVODÁBAN

A Ceglédberceli Óvodáért Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 
a 2020. évben a személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány céljainak 
megvalósítására ajánlották fel.

Céljaink között kiemelkedő helyen szerepel az óvodában egy fényterápiás 
sószoba kialakítása. 

A kisgyermekek egészségének megőrzése és fejlesztése céljából alapítvá-
nyunk indult a Magyar Falu Program keretében civil közöségi tevékenysé-
gek és feltételeinek támogatására kiírt pályázaton. Egészségterápiás szobák 
kialakítása című pályázatunk 5.998.526 Ft támogatásban részesült. A támo-
gatásból a helyiség kialakítását, átalakítását, felújítását tudjuk megvalósíta-
ni.

Anyagi segítséget kaptunk 2 vállalkozástól sófalba beépített prizma és  
2 db himalája sótégla vásárlásához, melyet ezúton is köszönünk.

A 2020. évben befolyt és a 2021. évben érkező SZJA 1% összegét a felsze-
relési, berendezési tárgyak beszerzésére fordítjuk. 

Kérjük, hogy ebben az évben is segítsék alapítványunkat  

a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával.  

Köszönjük, hogy ezzel is hozzájárulnak az egészségterápiás szobák berendezési költségeihez.

CEGLÉDBERCELI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18686957-1-13
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POLGÁRŐRÜNK ÚJRA ÉLETET MENTETT 

Január 23-án éppen a szokásos járőrszolgálatát látta el 
Krecsák Attila a Ceglédberceli Polgárőr Egyesület elnö-
ke, amikor segítséget kért tőle egy helyi lakos. Mint 
mondta, egy Cegléd melletti tanyán elszigetelten él egy 
78 éves beteg férfi, akinek ő kétnaponta bevásárol.  
A tanya területére nem szokott bemenni, csak a kerítés-
re teszi az élelmet, ám a tegnapi csomag még mindig a 
kerítésen van. A segítséget kérő azt is elmondta, hogy  
a bácsinak nincs élő rokona és a ceglédi családsegítőt is 
elutasítja. 

Azonnal elindultam a helyszínre miközben EDR-n 
értesítettem az ugyancsak szolgálatban lévő két pol-
gárőr társamat – meséli Krecsák Attila. – Annak a két 

kollégának szóltam, akik alkalmanként ellenőrizni 
szokták az adott területet, hogy induljanak ők is a ta-
nyához. Amikor a helyszínre érkeztem a tanya kerítése 
zárva, az épület ajtói, ablakai csukva voltak. Különbö-
ző zajkeltésekkel próbáltam felhívni a bácsi figyelmét 
és hangos szóval igazoltam magam, hogy a cegléd-
berceli polgárőrségtől vagyok. Rövid időn belül fel-
ismertem, hogy baj lehet. A szabadon lévő házőrző 
kutya is erősen védte a portát. Értesítettem albertirsai 
rendőrjárőrt és kértem a segítségüket. Közben meg-
érkezett Ceglédről a két polgárőr kolléga is. A Rendőr-
ség kérésére feszítő vasal kinyitottam a bejárati ajtót, 
majd a rendőrökkel és a ceglédi kollégákkal bemen-
tünk az épületbe. Villany nem lévén zseblámpával 
kezdtük meg a szobák átvizsgálást és az egyik helység-
ben, a földön fekve megtaláltuk a bácsit, akire ráadásul 
ráborult egy bútor is. Az idős ember kommunikálni 
nem tudott, de minimális életjeleket adott. Azonnal 
mentőt kértünk, közben gyors vizsgálat után stabil 
 oldalfekvésbe helyeztük. 

Mint megtudtuk, az Országos Mentőszolgálat mun-
katársai súlyos állapotban szállították be az egyedül élő 
idős embert a ceglédi kórházba. A tanyán élő kutyáról 
sem feledkeztek meg a polgárőrök, gondoskodtak, hogy 
az eb ideiglenesen a közeli állatotthonba kerüljön. 

Forrás: https://www.facebook.com/pmegye  
(Pest Megyei Polgárőr Szövetség facebook oldala)

SZOLGÁLUNK ÉS ÉLÜNK 
Hogy meddig tart? Nem tudni. De látni a végét, én hiszem. Egyszer újra lehet 
majd menni és magunkba  lehet szívni a nagyobb közösségek által nyújtott 
élet érzést. 

Persze a kisebb csoportoknak is megvan az előnye: barátságosabb, sze-
mélyesebb, egyszerűbb megszervezni és természetesen (ha már a minden-
napjainkban jelen van) egészségügyi szempontból is működőképesebb. Ha 
pedig személyre szabott szolgáltatásról van szó, ezek többszörösen érvé-
nyesek. 

Úgy gondolom, mindenkinek jogában áll eldönteni, hogy a járványügyi 
intézkedések betartásával működő szolgáltatások közül mit vesz igénybe. 
Aki úgy érzi, hogy a személyes, emberi kapcsolat fontosabb, mint az eset-
leges félelem vagy bizonytalanság, az nyugodtan menjen el egy-egy ilyen 
alkalomra. A visszafojtott feszültség és a bezártság okozta letargia nagyobb 
kockázattal járhat, mint egy személyes látogatás adott szolgáltatónál. Mer-
jünk élni és ha van rá legális lehetőség, vegyük igénybe a szolgáltatásokat! 
Természetesen a hatályos egészségügyi szabályok betartásával.

Nálunk, a FLOWers-ben, egyéni illetve kiscsoportos foglalkozásokra is 
van lehetőség. 

Éljetek vele, figyeljétek az eseményeket. Várunk benneteket szeretettel!

Bálintné Balogh Edina
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RENDŐRSÉGI HÍREK

ÚJ MÓDSZERREL ÁLLTAK ELŐ A CSALÓK,  
FIGYELJENEK!

A járványhelyzettel kapcsolatban új csalási módszer jelent meg a Ceglédi Rendőrkapitányság 
 illetékességi területén. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi felhívásunkat!

Tápiószőlősön, 2021. január 31én ismeretlen férfi 
jelent meg egy idős asszony házánál, ahol különbö
ző, a COVID 19 oltással kapcsolatos kérdéseket 
tett fel, majd közölte, hogy aki nem megy el az 
 oltásra, annak büntetést kell fizetni. Az asszony el
mondta, hogy az oltáson meg jelenni egészségügyi 
problémái miatt nem tud. Az elkövető ígéretet tett, 
hogy a napokban küld egy betegszállítót, aki elviszi 
őt és lányát az oltás helyszínére, fejenként mindez 
20.000 forintba kerül. A gyanútlan nő a férfi részére 
átadott 40.000 forintot, az így kicsalt összeggel az 
elkövető elhagyta a helyszínt.

MEGELŐZÉSI STRATÉGIA:
•  Legyen tájékozott a koronavírussal kapcsolatos napi hírekben, a koronavírus elleni oltás  

INGYENES! Fogjon gyanút, ha pénzt kérnek az oltásért! 
•  Legyen körültekintő, ha házánál/lakásánál ismeretlenek jelennek meg, és a járványhelyzettel kapcsolat

ban újabb, fizetős lehetőséget kínálnak fel az Önök részére!
•  Amennyiben gyanús esemény történik, vagy csalás áldozatává vált, azonnal hívja a 112es  központi 

segélyhívószámot!
Ceglédi Rendőrkapitányság

NE DŐLJÖN BE A CSALÓKNAK!

Mindennapjaink jelenségévé vált az a „TRÜKKÖS” bűn elkövetési módszer, amely nem csak az egyedül élő időskorú-
akat érinti. Az elkövetők az esetek többségében telefonon keresik fel áldozataikat, de személyesen is megjelenhetnek.

Gyakori a trükkös csalások esetében, hogy az elkövetők különféle szolgáltatók munkatársainak vagy hivatalos 
személynek adják ki magukat és hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kérésekkel (villanyóra, vízóra, gázóra leolvasás, 
túlfizetés …stb.) próbálnak a sértett bizalmába férkőzni, bejutni a lakásba vagy pénzváltás ürügyén nagyobb összegű 
készpénzt,  illetve pénz átutalását kérni

AZ ELKÖVETŐK ÚJ TÖRTÉNETEK KITALÁLÁSTÓL SEM RIADNAK VISSZA.
Kérjük, ha Végrehajtó Iroda nevében keresik Önt, és nagy összegű tartozás azonnali végrehajtásának el-

kerülése érdekében pénz átutalásra kérik, a már jól ismert szlogent alkalmazza, és BONTSA A VONALAT!

•  Ne bízzon meg a váratlanul telefonon vagy személyesen jelentkező idegenekben!
• Ha gyanús telefonhívást kap, azonnal szakítsa meg a hívást! 
•  Amennyiben családtagra hivatkozással keresik meg, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az érintett hozzá-

tartozóval. 
ELLENŐRIZNI A HÍVÁS VALÓSÁGTARTALMÁT!

•  Soha ne adjon át pénzt vagy más értéket, ne utaljon pénzösszeget idegenek számára! 

Bűncselekmény gyanúja esetén, kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107 vagy 112  
segélyhívó számon.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály



ÁCS- BÁDOGOS 
MUNKÁKAT  
VÁLLALOK

✔  gépkocsi beálló

✔  féltető készítés 

✔  akár kőműves  
munkával 

✔  fából kerti tárolók 
készítését vállalom

Elérhetőség:  
+36 70 388 1179

KONTÉNERSZÁLLÍTÁS

(53) 562-684

AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGET RÖVID HATÁRIDŐVEL VÁLLALJUK
✔ Fűkaszálás ✔ bozótirtás ✔ fűnyírás ✔ sövényvágás ✔ nem veszélyes fák 

kivágása ✔ kiskerti rotálás ✔ hulladékbútor elszállítása ✔ rönkfa aprítás

KÉRJÜK KERESSEN BIZALOMMAL!

Elérhetőség: +36 70 240 0998


