
w
w

w
.c

eg
le

d
b

er
ce

l.
h

u2021. március

Híradó
CEGLÉDBERCELI

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

NŐNAP  
ALKALMÁBÓL  
TISZTELETTEL  
KÖSZÖNTÖM  
A HÖLGYEKET!

„Az élet zenéjét a nők adják,  
akik őszintén, minden feltétel  
nélkül fogadják magukba  
a dolgokat, hogy érzéseiken át  
szebbé alakítsák azokat.”
/Richard Wagner/

Török József 
polgármester
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AZ 1848-49-ES FORRADALOM EMLÉKÉRE
Petőfi Sándor 1847. februárjában 
vetette papírra ezeket a sorokat:
„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át 
A múltnak tengerén, ahol szemem 
Egekbe nyúló kősziklákat lát, 
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.”

Egy évvel később 1848. márciusá
ban a nemzet egy újabb, egekbe 
nyúló kősziklát emelt. 

Nemzeti ünnepeink közül ki
emelkedő helyet foglal el március 
15., hiszen minden magyar magáé
nak vallja, sajátjának érzi határon 
innen, és határon túl. 

A magyar nép mindig tiszta szív
vel, fenntartások nélkül ünnepli 
eme magasztos eseményt. 

Büszkén emlékezünk vissza 173 éve lezajlott forra
dalom és a szabadságharc példaértékű üzenetére. 

Március közepén minden évben újra meg újra fel
tűzzük a kokárdát, átéljük a forradalom és a szabadság
harc lelkesedését. 

A forradalom szívünkben minden évben újraszületik. 
Amikor feltűzzük a kokárdát, azt büszkeséggel 

 tesszük. 
Nem magunkra vagyunk büszkék, hanem magyar

ságunkra, hazaszeretetünkre. 

MIT IS ÜNNEPLÜNK MÁRCIUS 15-ÉN?
Ezen a napon a szabadságharc kezdetét ünnepeljük, 
mely jelképpé vált életünkben.

Újkori történelmünk meghatározó eseményét, a 
nemzeti identitás alapkövének letételét. 

Kossuth Lajos szavait idézve: „Ezredéves történel
münk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk gyermek 
nemzet; 1848i történelmünk bizonyságul szolgál, 
hogy nem vagyunk elaggott nemzet.”

Társadalmi reformjával a polgári átalakulás meg
indítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia ré
szévé vált. 

Erre az ünnepre büszke minden magyar. Méltán is 
lehetünk büszkék, hiszen 1848 március 15én példa
értékűen cselekedtek a márciusi ifjak, mikor szabadsá
gukért szembeszálltak az elnyomó hatalommal. 

Azon az esős délelőttön megszületett valami, egy 
olyan erő, amely megrengette az akkori Pest utcáit. 

A szabadságot nem egy arctalan tömeg vívta ki. 
A polgári forradalmat az emberek összefogása vívta 

ki. Az összefogás akaratukat összekovácsolta, erejüket 
megsokszorozta, mert tudták, hogy nagy dolgokra 
lesznek képesek. Ennek az összefogásnak eget rengető 
ereje volt. 

Azokra emlékezünk e napon, akik felismerték az 
egység eget rengető erejét. Tetteikben a végsőkig bízva, 
elszántan, reménnyel telve cselekedtek. 

Legyünk hát büszkék azokra a magyarokra, akik ki
nyilvánították akaratukat 1848ban,

EGY EMBERKÉNT ÁLLTAK A SZABADSÁG  
ELNYERÉSÉÉRT AZ ELNYOMÁSSAL SZEMBEN !

A hősök iránti tisztelet késztet, hogy minden év már
cius idusán kokárda kitűzésével megemlékezzünk. 
Fontos, hogy eme elismerő tiszteletet továbbadjuk a 
felnövekvő nemzedéknek. 

Ünnepi megemlékező műsorokkal és az események 
felelevenítésével megértessük gyermekeinkkel a forra
dalom magasztos eszméit, hiszen ez nem csupán a tör
ténelem tanítása, hanem jelenünk kötelessége a jövő 
számára. 

Széchenyi gondolata erősít meg bennünket ebben:
„Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendő.”
A nemzeti összetartozásának tudata 1848 óta a leg

gazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. 
Tekintsük hát tanításnak, megélt tapasztalatnak a 

múlt eseményeit. 
„Ha a jelent a múltból fakadó tudással éljük, nem kell 

félnünk a jövőtől!”
Ahhoz, hogy a múltban és napjainkban kitűzött cél

jainkat meg tudjuk valósítani, bíznunk kell egymásban. 
Ez az egyetlen helyes út, melyen járva meg tudjuk való
sítani közösen elképzelt terveinket. 

„Míg magyar él, 
míg szabad ember él e honban, 

kegyelettel fognak visszagondolni ez évre, 
annak történelmére s történetalkotó alakjaira.”

/Jókai Mór/
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TÁJÉKOZTATÁS AVAR ÉS KERTI HULLADÉK  
ÉGETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Ceglédbercel Község Önkormányzata a helyi környe
zet és természetvédelméről szóló 13/2004.(VIII.11.) 
önkormányzati rendeletében 2020.12.31ig szabályoz
ta az „Avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonat
kozó szabályokat.” A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LVIII. törvény 48.§ (4) be
kezdés b) pontjának hatályon kívül helyezésének figye
lembevételével Ceglédbercel Község Önkormányzatá
nak Polgármestere a 15/2020. (XII.01.) önkormányzati 
rendeletével 2021. január 01től hatályon kívül helyezte 
avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó 
szabályokat.

A Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, 
levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 
549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete alapján a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1jétől a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a 
települési önkormányzat képviselőtestületének hatás
körébe rendelte a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és 
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelet
tel történő megállapítását.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédber-
cel Község Önkormányzata 2021.január 1-től a ve-
szélyhelyzet megszűnéséig nem rendelkezik önkor-
mányzati rendeletben az avar és kerti hulladékok 
égetésére vonatkozó szabályokról, az országos jog-
szabályok az irányadóak.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014.(XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 
225.§a értelmében: „Ha jogszabály másként nem ren
delkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesz
téssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külte
rületen lévő zártkerti ingatanok használata során kelet
kezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

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: 18696554113•  SION Alapítvány 2737 Cb., Pesti út 2. adószám: 
18673807113•  „Siklódi Alapítvány” Édes Anyanyelvünkért 
2737 Cb., Pesti út 160. adószám: 18702350113•  Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány 2737 Cb., 
Ifjúság u. 4. adószám: 18670969113•  Ceglédberceli Zeneegyesület 2737 Cb., Pesti út 
105. adószám: 19166902113

•  Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúr-
egyesület, 2737 Cb., Tótét 2. adószám: 18710807
113•  Ceglédberceli Óvodáért Alapítvány, 2737 Cb. 
Pesti út 103. adószám: 18686957113•  Ceglédberceli Polgárőr Egyesület, 2737 Cb. 
Pesti út 96. adószám: 18691061113•  Ceglédberceli Faluvédő és – Szépítő Alapít-
vány, 2737 Cb. Homokrész 2sz. Tanya 3805. adó
szám: 18272499113•  Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány, 2737 Cb. 
Pesti út 160. adószám: 18694411113•  Ceglédberceli Községi Sportegyesület, 2737 
Cb. Dózsa György út. 2. adószám: 19831057113•  Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági 
Egyesület, 2737 Cb. Pozsonyi u. 3. adószám: 
18720239113 
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Ceglédbercel Község Önkormányzat  
Polgármesterének

1/2021. (II. 16.) számú rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Ceglédbercel Község Önkormányzatának polgármes
tere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján Ceglédbercel Község Önkormányzata Képvi
selőtestületének feladat és hatáskörében eljárva, a 
 veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézke
dések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) 
Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pont
jában meghatározott feladatkörében eljárva – Cegléd
bercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
és valamennyi Bizottság tagjainak véleményét kikérve 
a következőket rendeli el:

1. § A RENDELET HATÁLYA
(1)  A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bi

zottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkor
mányzat irányítása alá tartozó költségvetési szer
vekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
(1)  A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi 

költségvetését:
975.958.000 Ft Bevétellel,
975.958.000 Ft Kiadással

ezen belül:
496.538.000 Ft
479.420.000 Ft

Költségvetési bevétellel
Finanszírozási bevétellel

697.878.000 Ft
278.080.000 Ft

Költségvetési kiadással
Finanszírozási kiadással

állapítja meg.

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

(3)  A bevételek és kiadások előirányzatcsoportok, 
 kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező felada
tok, önként vállalt feladatok, államigazgatási fela
datok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellék
letek szerint állapítja meg.

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

(5)  A működési hiány belső finanszírozásának érdeké
ben a képviselőtestület az előző év(ek) költségveté
si maradványának igénybevételét rendelheti el.

(6)  A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az 
adott évi saját bevételek 20%át, de legfeljebb  
10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adóssá
got keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány 
hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevéte
lek 20%át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg 
nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető 
ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesz
tési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési 
 maradványának igénybevételével történhet.

3. § A KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költség
vetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1)  Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek

ből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 
nincsen. 3. melléklet

(2)  Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését 
az adósságot keletkeztető ügyletből származó tár
gyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 
4. melléklet tartalmazza.

(3)  Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető 
fejlesztési céljai nincsenek. 5. melléklet

(4)  Az Önkormányzat költségvetésében szereplő be
ruházások kiadásainak beruházásonkénti részlete
zését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)  Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújí
tások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint 
részletezi.

(6)  Az EUs támogatással megvalósuló programokat és 
projekteket, valamint az önkormányzaton kívül 
megvalósuló projektekhez való hozzájárulást  
a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)  A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és 
kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, 
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását,  
és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a köz
foglalkoztatottak létszámát költségvetési szerven
ként, feladatonként és azon belül kötelező felada
tok, önként vállalt feladatok, államigazgatási fela
datok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hatá
rozza meg.

(8)  Az Önkormányzat a kiadások között 1.524.000 Ft 
általános tartalékot állapít meg az előre nem látható 
kiadásokra.

4. § A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK  
SZABÁLYAI
(1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtá

sáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos 
feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért 
a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűsé
géért a polgármester felelős.
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(3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében 
 évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a 
kiadások csökkentésének és a bevételek növelé
sének lehetőségeit.

(4)  A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítha
tó és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rend
szeres személyi juttatások előirányzatának 10 %át. 
Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi meg
takarítása és a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon 
túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállomá
nyának mértéke két egymást követő hónapban eléri 
az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%át vagy 
a százötven millió forintot, az irányító szerv a költ
ségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki..

(6)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellék
letében foglalt adatlapon köteles a tartozásállo
mányról adatot szolgáltatni.

(7)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképes
séget veszélyeztető helyzet esetében a polgármester 
gondoskodik, külön képviselőtestületi döntés 
alapján.

(8)  A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kap
csolatos hatásköröket a Képviselőtestület gya
korolja.

(9)  A (8) bekezdéstől eltérően diszkontkincstárjegy 
 vásárlásról, értékesítésről, beváltásról a polgármes
ter dönthet.

5. § AZ ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA
(1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mó

dosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcso
portosításról a Képviselőtestület dönt.

(2)  A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt 
előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosí
tást hajthat végre.

(3)  A képviselőtestület a költségvetési rendelet 5. § (2) 
bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirány
zatátcsoportosítás átvezetéseként  az első negyed
év kivételével legkésőbb az éves költségvetési be
számoló elkészítésének határidejéig, december 31
ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha 
év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támo
gatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, 
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladék
talanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását.

(4)  A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szel
lemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében tör
ténő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat 
csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költség
vetési rendelet készítésekor nem ismert többletbe
vételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmarad

nak, arról a polgármester a képviselőtestületet tá
jékoztatja.

(6)  A képviselőtestület által jóváhagyott kiemelt 
előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv kö
teles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi 
 felelősséget von maga után.

(7)  Az önkormányzat saját forrásai terhére  a polgár
mesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vo
natkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – 
az illetményalapot 60.389 Ftban állapítja meg.

6. § A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI
(1)  A költségvetési szervek rendeletben meghatározott 

bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmé
nyek vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel 
rendelkeznek.

(2)  A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szol
gáló előirányzatokkal a munkamegosztási megálla
podásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3)  Az önkormányzat szabályzatai kiterjednek az intéz
ményeire is. Ezen túlmenően valamennyi költségve
tési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzí
teni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a 
gazdálkodás vitelét meghatározó további szabályo
kat, a mindenkor érvényes központi szabályozás 
 figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításo
kat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a 
felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4)  A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési 
szervek az évközi előirányzatmódosításairól a 
munkamegosztási megállapodás alapján a polgár
mesteri hivatal vezet nyilvántartást.

7. § A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK  
ELLENŐRZÉSE
(1)  Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőr

zése a belső kontrollrendszer keretében valósul 
meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a 
jegyző, az intézmények esetében az intézmény
vezető felelős.

(2)  Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról 
a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanács
adó Kft útján gondoskodik. A megfelelő működte
tésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köte
les gondoskodni.

8. § ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK
(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály

ba, és 2022. december 31én hatályát veszíti.

Török József sk. polgármester  
Nagy Károlyné sk.  jegyző
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Ceglédbercel Község Önkormányzat  
Polgármesterének

2/2021. (II.26.) önkormányzati  
rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának polgármes
tere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, 
valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló
dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglaltak fi
gyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez
désében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvá
nos könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 83/A. §ban kapott felhatalma
zás alapján, valamint Magyarország helyi önkormány
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
A rendelet célja, hogy Ceglédbercel Község Önkor
mányzat ( a továbbiakban: Önkormányzat) a község 
lakossága művelődési érdekeinek és kulturális szük
ségleteinek figyelembevételével meghatározza a helyi 
lehetőségek, sajátosságok alapján az Önkormányzat 
közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, mód
ját, mértékét és finanszírozását.
2.§
(1)  A rendelet hatálya kiterjed Ceglédbercel község 

közigazgatási területén található közművelődési in
tézményre, közösségi színterekre, azok fenntartói
ra, működtetőire, alkalmazottaira, valamint a köz
művelődési tevékenység megvalósulásában részt 
vevőkre.

(2)  Az önkormányzat elismeri, hogy a község minden 
polgárának joga van kulturális örökségünk meg
ismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a 
művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális 
értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlő
séghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelős
ségteljes kötelező feladatának tekinti.

(3)  Ceglédbercel Község Önkormányzata a helyi köz
művelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletét 
ötévente felülvizsgálja, a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődés
ről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A §. (2) pontja 
figyelembevételével szükség szerint módosítja.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KÖZ-
MŰVELŐDÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
3. §
(1)  Az Önkormányzat által biztosított közművelődési 

alapszolgáltatások meghatározása és a feladatellá
tással kapcsolatos célok:

a)  a község kulturális élete sokszínűségének megtar
tása, fejlesztése;

b)  a község művelődő közösségeinek létrehozásának 
támogatása, működésüknek helyszín biztosítása;

c)  a településen élő lakosság közösségi és társadalmi 
részvételének fejlesztése;

d)  az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biz
tosítása;

e)  a hagyományos közösségi, kulturális értékek át
örökítésének feltételeinek biztosítása;

f )  amatőr alkotó és előadóművészet feltételeinek 
biztosítása;

g)  tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek 
 biztosítása;

h) kulturális alapú gazdaságfejlesztés;
i)  új kulturális értékek létrehozásának támogatása az 

önkormányzat közművelődési feladataival, ellátási 
formáival, finanszírozásának formáival és mérté
kével összhangban.

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK
4. §
(1)  Az Önkormányzat kötelező feladata a muzeális 

 intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény  
(a továbbiakban: törvény) 76. §ában foglaltak figye
lembe vételével:

a)  iskolarendszeren kívüli öntevékeny önképző, 
szakképző tanfolyamok, életminőséget és élete
sélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 
megteremtése;

b)  a település környezeti, szellemi, művészeti érté
keinek, hagyományainak feltárása, megismerte
tése, a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazda gítása:
ba)  megismerő folyamatokban segítség nyújtása  

a település lakói számára,
bb)  a helyi művelődési szokások gondozása, gaz

dagítása, továbbfejlesztése, megőrzése,
bc)  a település és a régió természeti, környezeti és 

kulturális közösségi értékeinek és azok állapo
tának, adottságainak közismertté tétele,

bd)  a helyi információk cseréje,
be)  a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások 

ösztönzése, hatékonyságának segítése,
bf )  a helytörténeti, települést megismertető kiál

lítások, művészeti napok, helyi ünnepek, mű
sorok, találkozások, ötletbörzék, fesztiválok, 
vetélkedők, a község életéhez tartozó nagy
rendezvények szervezése,

c)  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 
 kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek 
kultúrájának gondozása:
ca)  a színházi előadások, hangversenyek, művé

szeti kiállítások kínálata, irodalmi estek, mű
vészeti baráti körök szervezése,
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cb)  a népdal, néptánc és hagyományőrző közösség 
életre hívása, illetve működtetése, segítése, 
 találkozók, fesztiválok rendezése,

cc)  a világi és egyházi ünnepek közismertté tétele,
cd)  a különböző korosztályok eltérő szórakozási 

és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek 
biztosítása,

d)  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 
 közösségek tevékenységének támogatása:
da)  az amatőr művészeti csoportok, tanfolyamok, 

alkotó műhelyek, kézművestevékenységek tá
mogatása,

db)  a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók köz   
is mertté tétele, fejlődésük szakmai támogatá
sának biztosítása,

e)  a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közös
ségi életének, érdekérvényesítésének segítése:
ea)  az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, 

művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gon
dozása,

eb)  a helyi együttműködésekhez, szolidáris szán
dékokhoz a közművelődési intézmény igény
bevételéhez közösségenként ingyenes lehető
ség biztosítása,

f )  a kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítése:
fa)  a közművelődés és a helyi művészeti élet mecé

násaival együttműködés kialakítása,
fb)  kapcsolat építése a közművelődés megyei, 

 országos szervezeteivel,
g) egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.

(2)  Ceglédbercel Község Önkormányzat könyvtári ellá
tással kapcsolatos feladatai:

a)  nyilvános könyvtári feladatok ellátása, mely fel
adatának az önkormányzat integrált közművelő
dési intézmény fenntartásával tesz eleget;

b)  a könyvtári dokumentumok, a gyűjtemények fo
lyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, feldol
gozása, gondozása, a felhasználók rendelkezésére 
bocsátása;

c)  a könyvtári dokumentumok közvetlen és köz
vetett szolgáltatása, könyvtárközi kölcsönzés; 

d)  részvétel a könyvtárak közötti dokumentum és in
formációcserében;

e)  rendszeres tájékoztatás biztosítása az olvasó
közönség számára a könyvtár dokumentumairól, 
azok elérhetőségéről, egyéb szolgáltatásairól;

f )  gyermekkönyvtári, iskolakönyvtári szolgáltatások 
támogatása;

g)  működésközösségfejlesztés, elsősorban a gyer
mek és ifjúsági korosztály körében.

KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK 
MÓDJA, FORMÁI
5. §
(1)  Az Önkormányzat a kultúrával, közművelődéssel, 

annak támogatásával, valamint a nyilvános könyv

tári ellátás biztosításával kapcsolatos feladatait  
a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ 
Művelődési Ház és Könyvtár többfunkciós közmű
velődési intézmény fenntartásával és működtetésé
vel látja el.

(2)  A település közművelődési színterei:
a)  Az önkormányzat a közművelődési alapszolgálta

tások biztosításához közművelődési intézményt 
tart fenn :
Általános Művelődési Központ Művelődési Ház 
és Könyvtár épülete (rövidített nevén Cegléd
berceli Művelődési Ház és Könyvtár)
székhelye: 2737 Ceglédbercel Pesti út 96.
telephelye(i):
Helytörténeti Ház 2737 Ceglédbercel Pesti út 54.

b)  bevonható színterek: Ceglédberceli Általános 
Művelődési Központ Napsugár Tagóvodája és 
Alma Bölcsődéje, Szabó Pál Szabadidőpark, Re
formátus templomkert, Katolikus Templomkert, 
Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nem
zetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, Szent Ilona Idősek Otthona.

(3)  Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátása 
során együttműködik a civil szervezetekkel, biz
tosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő 
közösségei megfelelő rendszerességgel és idő
tartamban vehessék igénybe a települési közműve
lődési színtereket, az Önkormányzat által elfoga
dott használati szabályzat szerint.

(4) A használati szabályzat tartalmazza:
a)  az első és másodlagos színterek használatára vo

natkozó általános előírásokat,
b)  a költségvetési támogatásban részesített, továbbá 

az önerőből működő csoportok, befogadott civil 
szerveződések tevékenységével és működtetésé
vel kapcsolatos egységes rendező elveket,

c)  a helyiségeinek bérbe adás útján történő hasznosí
tására vonatkozó szabályokat,

d)  bérleti díj megállapítását, annak képzésének rend
jét.

(5)  Az Önkormányzat éves szolgáltatási terv és munka
terv alapján szervezi a közművelődési feladatellá
tást, illetve a művelődési intézményének működé
sét. A tárgyévre vonatkozó éves szolgáltatási terv és 
munkaterv, valamint a használati szabályzat min
den év januári képviselőtestületi ülésre való elké
szítéséért a közművelődési feladatokat ellátó intéz
mény vezetője felelős.

(6)  Az éves szolgáltatási tervben és munkatervben el
fogadott közművelődési feladatok és alapszolgálta
tások megvalósulásáról tárgyévet követő január 
 hónapban az intézmény vezetője köteles az Önkor
mányzat Képviselőtestületének beszámolni.
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KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
6. §
(1)  Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott 

közművelődési feladatok megvalósítására a törvény 
követelményeinek megfelelő jogi és természetes sze
mélyekkel közművelődési megállapodást köthet.

(2)  Azzal az intézménnyel lehet közművelődési megálla
podást kötni, amelynek alapító okirata szerinti alap
tevékenysége összefüggésbe hozható az e rendelet
ben meghatározott feladatokkal és az intézmény 
munkatársai között van az erre vonatkozó jogsza
bályban meghatározott szakirányú felsőfokú végzett
séggel rendelkező közművelődési szakember.

(3)  Jogi személlyel közművelődési megállapodást csak 
akkor lehet kötni, ha

a)  legalább öt éves közművelődési szakmai gyakor
lattal rendelkezik és

b) nincs köztartozása.

A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA
7. §
(1)  Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos 

kötelező feladatait az éves költségvetéséből finan
szírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből 
származó állami hozzájárulás, az elkülönített állami 
pénzalapokból és pályázati úton elnyerhető támo
gatás, az intézmény saját bevétele.

(2)  Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgálta
tások támogatására kiírt pályázatokhoz szükséges 

önrész mértékét az éves költségvetési rendeletében 
határozza meg.

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK SZEMÉLYI 
ÉS SZAKKÉPZETTSÉGI FELTÉTELEI
8. §
(1)  Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátá

sára a Ceglédberceli Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményi keretein belül teljes vagy részmunka
idős foglalkozású, továbbá megbízási jogviszony
ban álló szakember alkalmazását biztosítja, legalább 
középfokú végzettséggel.

(2)  Az intézmény vezetőjének felsőfokú szakirányú 
végzettséggel kell rendelkeznie.

(3)  Az intézményen belül a község nyilvános települési 
könyvtár működtetésével biztosítja a könyvtári 
 feladatellátást és az ehhez kapcsolódó szakember 
alkalmazását.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti Ceglédbercel Község Önkormányzata Képvi
selőtestületének a közművelődésről és nyilvános 
könyvtári ellátási feladatokról szóló 10/2014. (IX.9) 
önkormányzati rendelete.

Török József sk. polgármester  
Nagy Károlyné sk.  jegyző

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ (HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS)
Tájékoztatjuk a Ceglédberceli Lakosokat, hogy a korona
vírusjárvánnyal összefüggésben fennálló veszély
helyzetre tekintettel, 2021. március 08. napjától, 2021. 
március 22. napjáig a Ceglédberceli Polgármesteri 
 Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel. 

Személyesen kizárólag azon ügyfél fogadása történik, 
akinek halaszthatatlan ügyében a személyes megjelenést 
jogszabály kötelezővé teszi (pl.: egyes anyakönyvi ügyek, 
személyes nyilatkozattételek, vis maior). A személyes 
ügyfélfogadás ebben az esetben is kizárólag előzetes 
telefonon vagy email útján történő – időpont egyezte-
tést követően történik.

Egyéb hivatalos ügyekben elektronikus, postai úton 
történő, valamint telefonos kapcsolattartásra van 
lehetőség.

Az időpont egyeztetésre és esetleges telefonos ügyin
tézésre az ügyintézéssel érintett szervezeti egység 
alábbi telefonszámain van lehetőség hivatali munka
időn belül:

Titkárság: 53/997-005, Igazgatási és adócsoport: 
53/578-003 (adó ügyek) 53/578-004 (anyakönyv, 

hagyaték, gyermekvédelem) és 53/578-009 (szociá-
lis ügyek), Pénzügyi csoport 53/578-008, Pénztár: 
53/578-007

Kérem, hogy a benyújtani kívánt kérelmét, beadványát 
szíveskedjék az elektronikus ügyintézés keretei között 
(elektronikus űrlap www.cegledbercel.hu, email: 
info@cegledbercel.hu,.) vagy postai úton eljuttatni az 
Önkormányzat illetve a Hivatal részére (Levelezési 
cím: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61). 

Lehetőségük van írásbeli kérelmüket, beadványukat a 
Hivatal bejáratán kívül elhelyezett postaládába is elhe
lyezni. 

Beadványaikban szíveskedjenek feltüntetni telefonos 
vagy elektronikus elérhetőségüket, hogy szükség ese
tén a hivatal fel tudja venni Önökkel a kapcsolatot!

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet-
re tekintettel, kizárólag halaszthatatlan ügyben ke-
ressék fel a Hivatalt!

A Hivatalban az ügyintézés folyamatos, a fokozott 
járványügyi helyzetben továbbra is törekszünk a köz
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ MASZKVISELÉSRŐL
Felhívjuk a Ceglédberceli Lakosok figyelmét, hogy 2021. március 08. napjától  

a jelenleg hatályos kormányzati döntés alapján

a települések belterületén, utcán, közterületen mindenki köteles orrot és szájat 
folyamatosan elfedő orvosi-, munkavédelmi-, illetve textil- vagy más anyagból ké-

szült maszkot viselni!
Az intézkedés megszegése szabálysértést von maga után, melynek betartását  
a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Szabálysértés 
 esetén a pénzbírság összege 5.000.-Ft-tól, 500.000.-Ft-ig terjedhet.
Tisztelettel kérjük településünk lakosait, hogy továbbra is foko- 
zottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések  
betartására. Akinek tünetei vannak, - felelős magatartást  
tanúsítva- kérjük, ne menjen közösségbe, maradjon  
otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Kelt.: Ceglédbercel, 2021. március 08.

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

Török József sk. polgármester  
Nagy Károlyné sk. jegyző

feladataink maradéktalan ellátására, előfordulhat 
azonban egyes eljárások határidőn túli elhúzódása. 
 Ezzel kapcsolatban munkatársaim nevében is kérem 
szíves türelmüket és megértésüket. A járvány terjedé
sének megfékezésében kiemelt szerepe van az egyének 
felelős magatartásának.

A segítséget nyújtó családtagok, ismerősök és barátok 
nélküli lakosok, akik otthonaikban maradnak és szük
ségük van segítségre (felírt gyógyszerek kiváltása, 
 bevásárlás,) keressék munkatársaimat az 53/578004 
telefonszámon hétfőtől péntekig 0812 óra között!

Kérjük továbbá, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak! 
Kísérjék figyelemmel a hivatalos kormányzati tájékoza
tó oldal (https://koronaviros.gov.hu) és az önkormány
zat (mobiltelefonos Ceglédbercel Applikáció vagy 
www.cegledbercel.hu) tájékoztatóit, közleményeit.

Kelt.: Ceglédbercel, 2021. március 08.

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

Török József sk. polgármester  
Nagy Károlyné sk.  jegyző

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 Nemzeti Adó és Vámhivatalon (továbbiakban 
NAV) keresztül kötelesek benyújtani az önkormányzati 
adóhatóság részére. Ezalól kivételt képeznek egyéni vál
lalkozónak nem minősülő magánszemély adóalanyok 
(pl. őstermelők), ők az iparűzési adóbevallási nyomtat
ványt papíralapon is benyújthatják az önkormányzati 
adóhatósághoz.

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos változásokat a ko
ronavírusvilágjárvány nemzetgazdaságot érintő hatá
sának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedé

sekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet 
 szabályozza.

2021. ÉVI GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS  
ÜGYINTÉZÉS
2021. január 1jétől 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. 2022től már 
csak azok kapnak értesítést a NAVtól, akiknél változás 
történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és 
emiatt a gépjárműadó összege csökkent.
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A gépjárműadó első részletét 2021. április 15éig, a 
második részletet 2021. szeptember 15éig kell befizet
ni a 410es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 
számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. 

Az önkormányzati adóhatóság gépjárműadóban 
fennálló hatásköre a 2021től kezdődő adókötelezett
ségre megszűnik.
A 2021től kezdődő gépjármű adókötelezettséggel kap
csolatos ügyekben az állami adó és vámhatóság jár el, a 
2021től kezdődő időszakra járó gépjárműadót az állami 
adó és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó 
és vámhatóság 2021ben kiadandó határozata szerint. 

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 NAVhoz.

Minden gépjárművel kapcsolatos bejelentést 
(adásvétel, 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 Ceg
lédbercel Önkormányzat Gépjárműadó számlára 
(117420251573027708970000) haladéktalanul 
egyenlítsék ki.

Önkormányzati Adóhatóság

FELHÍVÁS KOMMUNÁLIS ADÓ BEVALLÁSÁRA
TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy önkormányzati 
adóhatóságunk adóellenőrzést tervez a 
 magánszemélyek kommunális adója vonat-
kozásában.

Magánszemélyek kommunális adójának 
megfizetésre kötelezett az a magánszemély, 
aki Ceglédbercel illetékességi területén a 
naptári év első napján az építmény/telek tu-
lajdonosa, vagy nem magán személy tulaj-
donában álló lakás bérlője, beépítetlen bel-
területi földrészlet tulajdonosa, vagyoni ér-
tékű jog gyakorlója (haszon élvező, özvegyi 
jog) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 
valamint Cegléd bercel Község Önkormány-
zat Képviselő- testületének magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló 21/2004. (X.15.) 
rendelete alapján.

Az adózónak az adókötelezettség keletke-
zését, illetve változását (adásvétel, öröklés) 
követő 15 napon belül be kell  jelentenie adó-
hatósághoz az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény szerint.

Ha Ön ezt a bejelentést eddig elmulasz-
totta, az adóellenőrzés megkezdéséig, de 
legkésőbb 2021. március 31-ig mulasztási 
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 
53/578-003 telefonszámon hétfő, szerda, 
pénteki napokon, ügyfélfogadási időben 
kérhető.

Önkormányzati Adóhatóság
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

2021. február 05. 
Hudák Ágnes és Földvári Dávid Sándor

2021. február 12. 
Mama Viktória és Kőrösi Péter

2021. február 26.  
Juhász Annamária és Molnár Tamás

2021. március 05.  
Bogyay Katalin Erzsébet és Molnár László

ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE
2021. február 18. napján üdvözöltük: 

Barkóczy Lucas, Csizmadia Zoé, Hornyik Janka, Kaposvári Mira,  
Karai Csaba, Kecskés Vince László, Kis Anna, Szabó Luca, Tóth Enikő Sára

újszülötteket és szüleiket.

„Községünk Képviselő-testülete reménnyel, tiszta szívvel,  
kitüntetett figyelemmel köszönti községünk újszülött polgárait.  

Kívánjuk, hogy Ceglédbercel közössége legyen része eljövendő életüknek!”

ELHUNYT

Kóródi Lajos 71 év, Víg u. 7.

Bakosi Zoltán 51 év, Szép u. 2/A.

Kárpáti Márton 80 év, Víg u. 15.

Jankó Péterné (sz.: Papp Elvira) 79 év,  
Víg u. 8.

Engler Pálné (sz.: Varga Terézia) 78 év,  
Szép u. 33.

Heim Katalin 91 év

Törőcsik Ferenc 68 év, Béke u. 31.

Szegedi István 82 év, Rákóczi u. 13.

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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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
CIVIL SZERVEZETEK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Ceglédbercel Község Önkormányzata 2021. évi költ
ségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati ren
deletében rögzítette, hogy fontos feladatának  tekinti, a 
helyi civil szervezetek, magánszemélyek önálló kezde
ményezéseinek pályázati úton történő támogatását, 
rendelkezésre álló forrásaik kiegészítését, az önként 
vállalt, közösségformáló és –megtartó programok, 
rendezvények megvalósításának hatékonyabbá tételét.

A támogatásokat pályázat útján lehet elnyerni.  
A pályázat benyújtása nem biztosítja automatikusan az 
igényelt támogatást, a pályázatok elbírálásáról és az 
esetleges támogatásról a Bírálóbizottság zárt ülés kere
tében dönt, melynek eredményéről a pályázót értesíti.

PÁLYÁZATI CÉLOK: 
(A pályázóknak törekedni kell Ceglédbercel kul-
turális és szellemi értékének gyarapítására.)

•  Kulturális és művészeti program, rendezvény 
(vagy ezek sorozatának) megvalósítása, illet-
ve ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, 
megjelentetése.

•  Nemzetiségi kulturális és hagyományőrző 
program, rendezvény (vagy ezek sorozatának) 
megvalósítása, illetve ehhez kapcsolódó kiad-
vány létrehozása, megjelentetése.

•  Sportesemény, sportvetélkedő (vagy ezek so-
rozatának) megvalósítása, illetve ehhez kap-
csolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése.

•  Nemzetiségi értékek megőrzése, népszerűsíté-
se érdekében kiadvány létrehozása, megjelen-
tetése.

A pályázati célok meghatározásakor, illetve a pályázati 
program részletes kidolgozásakor törekedni kell a tá
mogató azon igényére, hogy az évente megrendezésre 
kerülő programok, rendezvények megújuljanak.

A PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI  
HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA:

Pályázatot beadni a Ceglédbercel község területén 
2021. június 1. és 2021. november 30. között megva
lósuló programokra lehet.

AZ ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS LEGMAGASABB 
ÖSSZEGE:

•  civil szervezetek esetén 80.000,- Ft, de legfel-
jebb az összköltség 50 %-a

•  magánszemélyek esetén 60.000,- Ft, de legfel-
jebb az összköltség 50%-a

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok:
•  amelyek a pályázati cél megvalósításához 50 %-ot 

meghaladó saját forrással is rendelkeznek,

•  melyek csatlakoznak az adott naptári évben az ön-
kormányzat által meghirdetett rendezvényekhez. 
(2021. évben az alábbiak)
o Szabó Pál sportnapok
o Ceglédberceli hajtás
o Születés hete
o Gyereknap
o Szent István napi „IZÉ”
o Szüreti felvonulás
o Falunapi megemlékezés
o Advent december 1-24.
o Mindenki Karácsonya

•  amelyek a tárgyévben kerek évfordulóhoz kapcso-
lódnak 

Nem jogosult támogatásra az a pályázó, aki az előző 
támogatással a megadott határidőig nem számolt el.

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támo
gatás, melynek 50%a a támogatási szerződést követő 
30 napon belül, a fennmaradó 50%a a szakmai és 
pénzügyi beszámoló benyújtása és a Bírálóbizottság 
által történő elfogadása után kerül átutalásra.

A KERETRE PÁLYÁZATOT NYÚJTHATNAK BE:
•  Ceglédbercel székhelyű társadalmi szerveze-

tek, alapítványok, egyesületek
•  Ceglédbercelen állandó lakcímmel bejelentett 

magánszemélyek
Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be, 
több pályázat beadása esetén a pályázó minden pá
lyázata érvénytelennek minősül.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA  
ÉS HATÁRIDEJE:
A pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban 
 személyesen, zárt borítékban, vagy elektronikusan 
kell leadni, „2021. évi önkormányzati pályázat” meg
jelöléssel:

papír alapon:  Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal 
2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61.

elektronikusan: info@cegledbercel.hu
A pályázat leadásának határideje:  2021. április 16. 

12:00 óráig.

A pályázat beadása után a pályázat kiírója egyszeri 
hiánypótlás lehetőségét biztosítja!

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FORMAI  
KÖVETELMÉNYEI:
A pályázati dokumentáció benyújtása papír alapon 
vagy elektronikusan történik, a pályázati adatlap ki
töltésével, a tartalmi követelményekben előírt köte
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lező mellékletek csatolásával. Papíralapú benyújtás 
esetén a pályázati anyagot címlappal, tartalomjegy
zékkel és folyamatos oldalszámozással kell ellátni, 
egységes szerkezetbe fűzve! 

A formai követelményeket nem teljesítő pályázati 
anyag érvénytelennek minősül.

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMI  
KÖVETELMÉNYEI:
A pályázati dokumentációnak kötelezően tartalmaz
nia kell a helyesen kitöltött pályázati adatlapot, illetve 
az alább felsorolt mellékleteket:
A pályázó eddigi tevékenységének bemutatása:

•  pályázó tevékenységi körének, működésének 
bemutatása

•  megvalósított programok, rendezvények
•  kiadványok megjelentetése

A tervezett program, tevékenység részletes bemu
tatása:

•  helyszín és időpont megadása, részletes prog-
ram terv

•  résztvevők (fellépők, művészek, sportolók) 
felsorolása, várható létszáma

•  a program várható jövőbeni hatásai

A tervezett program, tevékenység részletes költség
vetése:

•  várható költségek részletes kalkulációja (egy-
ségárak, összesítések)

•  Igazolás a program megvalósítási helyszíné-
nek rendelkezésre állásáról

A BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK 
MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE:
A beérkezett pályázatok elbírálásáról és az esetleges 
támogatásról a Bírálóbizottság zárt ülés keretében 
dönt a pályázat beadási határidejét követő 30 napon 
belül, melynek eredményéről a pályázót értesíti.

A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE:
A nyertes pályázókkal Ceglédbercel Község Ön
kormányzata támogatási szerződést köt az elbírálást 
követően.

A MEGVALÓSÍTOTT PROGRAM  
NYILVÁNOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA:
A megvalósítást megelőzően biztosítani kell a pályá
zati program nyilvánosságát, hogy minél szélesebb 
körben ismert és látogatott legyen. Ehhez a Cegléd
berceli Híradó, Ceglédbercel applikáció, valamint a 
Ceglédbercel községi honlap biztosít megjelenési le
hetőséget. A programot a megvalósítást megelőzően 
legalább 1 alkalommal meg kell hirdetni.

A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ  
BENYÚJTÁSA ÉS ELFOGADÁSA:
A pályázó a pályázati program megvalósulását kö
vetően elkészíti a program szakmai és pénzügyi be
számolóját, melyet 

–  papír alapon, 1 eredeti példányban, zárt boríték
ban vagy

–  elektronikusan
eljuttat a program befejezési időpontját követő 30 na
pon belül az alábbi címre:

papír alapon:  Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal 
2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61.

elektronikusan: info@cegledbercel.hu

A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ FORMAI 
ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI:

A szakmai és pénzügyi beszámolót minden eset
ben címlappal, tartalomjegyzékkel és papíralapú 
 benyújtás esetén folyamatos oldalszámozással kell 
ellátni, egységes szerkezetbe fűzve (nem tűzőkapocs
csal összetűzve).

A SZAKMAI BESZÁMOLÓNAK TARTALMAZNIA KELL:
•  a program helyszínét, időpontját, időtartamát,
•  a résztvevők (fellépők, művészek, sportolók) 

felsorolását és létszámát,
•  a közönség létszámát,
•  a meghívott díszvendégek, szervezetek, az 

együttműködő partnerek, illetve a megjelent 
média felsorolását,

•  a program megvalósítását támogatók (pályá-
zati kiíró, szervezet, cég, magánszemély) fel-
sorolását,

•  a program nyilvánosságát biztosító mé-
dia-megjelenések felsorolását,

•  a program értékelését, utóéletét, előremutató 
hatásait.

A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ TARTALMAZZA:
• pályázati elszámoló lapot, 
•  a pályázati elszámoló lapon szereplő bizonyla-

tok hitelesített másolatait.
Amennyiben a megvalósítás az eredeti pályázati 
programtól, illetve költségvetésétől lényegesen eltér
tek, azt a beszámolóban indokolni kell. Ha a pályázó 
más forrásból is kapott támogatást a megvalósítás
hoz, annak tényét és összegét a beszámolóban közöl
ni kell. Felsoroltak elmulasztása esetén a Bírálóbi
zottság elutasíthatja a beszámoló elfogadását, illetve 
dönthet a támogatás visszafizetéséről.

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető 
a https://cegledbercel.asp.lgov.hu/ honlapról, a 
Ceglédbercel Applikációról, valamint átvehető 
Ceglédbercel Község Önkormányzatának Hivata-
li Titkárságán (2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61.).
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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

kérjük jelezze azt a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, és a jogosultság, és adategyeztetést követően szükség 
szerint pót matricát kap.

A szolgáltatás igénybevételében történő változás (ingatlan adásvétel, 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!
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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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V É R A D Á S

Április 14-én,  
szerdán 14 órától 16 óráig  

lesz az idei első véradás, 
 

helye: a Művelődési Ház. 

Kérünk minden egészséges embert,  jöjjön el!  
Egyszerű mód arra, hogy segítsünk  

rászorult embertársainkon.  
Az orvostudomány, a gyógyszerkutatás  
bármilyen remek eredményeket ér el,  
vért csak mi, EMBEREK tudunk adni,  

s ezzel segíteni!

Szeretettel és tisztelettel várjuk Önöket!

Gimesiné Eta véradószervező

1 %
A soksok aktuális hír mellett szólnunk kell az alapít
ványok, egyesületek, civil szervezetek segítéséről is.  
A személyi jövedelemadóból felajánlható 1 % működé
süket segíti, ebben az évben se feledkezzünk meg róluk. 
Községünkben is sok ilyen szervezet működik segítve a 
gyerekek képzését, a hagyományok ápolását, a sportot, 
a hitéletet. A Híradó minden évben közli ezek adószá
mát, megkönnyítve az Önök döntését. 

Én természetesen a mi céljainkat – Sion Alapítvány, 
alapításának éve: 1996. – ajánlom figyelmükbe. Az el
múlt évtizedek során kapott támogatás segítette a re
formátus templom építését, a belső berendezésének 
kialakítását, a kerítés építését, a festett kazettás meny
nyezet elkészülését s nem utolsó sorban a nyári hittan
táborok támogatását. Jövőbeni tervünk gyülekezeti ház 
építése. Megvalósulásával a nyári táborok komforto
sabb megszervezése válna lehetővé, a gyülekezeti élet 
alkalmainak adna helyet.

 Bízunk abban, hogy tervünk valóra válik,  
ebben az Önök segítségére is számítunk!

18673807 – 1 – 13
Gimesi Jánosné a kuratórium elnöke

EGÉSZSÉG ROVAT

10 OK, AMIÉRT ÉRDEMES TYÚKOT TARTANI

NAGYSZÜLEIM MINDIG TARTOTTAK TYÚKOKAT, ÉS MÁR AKKOR  
MEGFIGYELTEM, MILYEN HASZNOS DOLOG IS AZ. 

1  A legkézenfekvőbb: mindig van otthon friss tojás. 
2   Egyszer egy monori zöldségesnél belefutottam ebbe a feliratba: „Boldog tojás”. Elmesélték, hogy ezeket a tojá

sokat boldog tyúkok tojták. Olyanok, akik nem ketrecben, lámpafénynél tengetik az életüket, hanem nagy 
területen, szabadon kapirgálnak, rengeteg zöldet csipegetnek és szalmával bélelt ládába tojnak. Nos, a mi to
jásaink is boldogok lesznek. A

3   Ezekből a tojásokból olyan szép sárga piskóta készül, ami a ketreces tyúkoktól elképzelhetetlen.
4   A tyúkoknak nagy hasznát vesszük a kertészkedésben is. Ha ősszel kiengedjük őket a veteményesbe, akkor 

tavaszra teljesen rendbe teszik a kertet.
5   A tyúktrágya tápanyag utánpótlásként is használható a kiskertben. Beáshatjuk a földbe vagy fejtrágyaként is 

alkalmazható: egy öntözőkannányi vízbe egy kevés tyúktrágyát keverünk, és ezzel öntözzük a palántákat.
6   A komposztálásban is szívesen részt vesznek a tyúkok. Nálunk a tyúkudvarban van a komposztgödör, oda 

öntjük a konyhai hulladékot, levágott füvet, gazt. A nekik tetsző dolgokat elfogyasztják belőle, a többit pedig 
folyamatosan forgatják.

7   A gyerekek szívesen nézegetik a baromfiudvar lakóit, akik örömmel állnak modellt a gyerekrajzokhoz.
8    Megunhatatlan gyerekprogram összegyűjteni a tojásokat. Mindig számíthatunk az apróságokra ebben a fel

adatban.
9   Szívet melengető, amikor tavasszal a kotlós elővezeti a kiscsibéit.
)   És végül: a berceli millikrein a hagyományosan tartott tyúkból készült leves után igazán finom!

+1  Ők ihlették „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” elnevezésű nyári önismereti táborunkat K
Megyeri Kata

FLOWers Életmód Műhely



CEGLÉDBERCELI HÍRADÓ   19

BERCELI KÖLTŐK KLUBJA
KEDVES OLVASÓK!
Eljött végre a tavasz! Reménység, öröm, növekedés, szépség, muzsika, megújulás. Félre a téli gondolatokkal, 
 tekintsünk bizakodva a jövő felé! 

Köszönöm a verseket és várom szeretettel a továbbiakat a flowersmuhely@gmail.com email címre vagy az Ady 
Endre u. 3. postaládájába.

Megyeri Kata

TÜCSÖKZENE
Hegedűvel a kezében
ül a tücsök fa tövében.
Körülötte az állatok
hallgatják az áhítatot.

Messze hallik.
Többi tücsök gondolja:
csatlakozzunk mi is hozzá,
s megoldódik a kis tücsök  

nagy gondja.

Nincs egyedül,
összeáll a zenekar,
hegedűkkel a kezükben

ciripelnek, cifrázzák,
a madarak
a kánont trillázzák.

Erdő csendjét tücsökzene megtöri,
elhallgatnám ezt a műsort reggelig.

Lám, mit látok a tisztáson!
Mintha nyuszik táncolnának,
összebújva, ringatózva,
nagy fülükkel tapsikolva ugrálnak.

Nem zavarja semmi őket,
csak az avar hangja,

hajnaltájban megkondul 
a falu nagy harangja.

Úgy gondolják, itt az idő,
haza kéne menni,
reggelire a káposztát
meg kéne már enni.

Früstük után teli hassal
oldalukra dőlnek.
a koncertnek is vége már,
mert a tücsökzenészek
a fáradtságtól eldőltek.

vári

HA ELHAGYNAK
ha elhagynak az álmok is
mi maradhat még
ha minden igazgyöngy hamis
és a tűz sem ég

ha elhagynak vágyaid
kinek mit ígérsz
ha nincsenek barátaid
jó szót kitől kérsz

ha elhagynak szép emlékek is
és csak a rosszak maradnak
úgy gondolod mégis
volt értelme múltadnak

ha arra kelsz egy reggel
hogy elhagyott akit szerettél
tudsze tiszta szívvel
állni Krisztus keresztjénél

Budai János

KRÓKUSZ
Változnak az évszakok,
s tavasz éled az emberben.
A kertekben, nézd, mint ragyog
a csöpp krókusz egyre szebben!

Alighogy a tél búcsút int,
kedves színeit mutatja,
s édes tündérként ránk kacsint
lila, fehér, sárga, tarka.

Krókusz virág, tiszta szépség,
bájod elvarázsol újfent;
felüdítesz, ez nem kétség,
s lelkem boldog háladalt zeng.

Emberszívet vidámítgatsz,
hirdetve nagy igazságod:
nem az számít, ha kicsiny vagy,
csak tedd szebbé a világot!

Babik Böbe
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FREUDE KAPELLE HÍREI!
A Ceglédberceli Zeneegyesület nevében köszönöm 
mindazoknak, akik az elmúlt évben valamilyen formá
ban támogatták közhasznú tevékenységünket. A vírus 
fellépéseink jelentős részét megakadályozta, de nem 
tudta meghiúsítani a kiadott Ceglédberceli Partitúra 
Füzetek IVV. elkészítését. A partitúrák településünk 
kulturális örökségét képezik, amelyeket †Plutzer Lé
nárd gyűjtéséből állítottunk össze. Kiadványaink bárki 
számára elérhetőek Egyesületünktől, vagy országos 
szinten az Országos Széchényi Könyvtár köteles példá
nyai által valamint a Magyarországi Németek Könyvtá
rába eljuttatott példányokon keresztül. 

A személyi jövedelemadó 1%ának felajánlásával eb
ben az évben is támogathatják a magyarországi német 
és ezen belül a ceglédberceli szellemi és tárgyi kultú
ránk megőrzését és tovább örökítését. 

Adószámunk: 19166902-1-13

Köszönjük a felajánlásokat!!!

Kaposi József
Ceglédberceli Zeneegyesület elnöke

CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
HÍREI

Liebe Leser und Leserinnen!
Wir wünschen Euch ein frohes und gesegnetes  

Osterfest, und erholsame Feiertage!
Herzliche Ostergrüße

Deutsche Selbstverwaltung Berzel

MI VOLT ELŐBB? A NYÚL, VAGY A TOJÁS?
Azt, hogy a nyulak nem raknak tojásokat, mindenki 
tudja. De van egy olyan madár, amelynek a neve néme
tül hasonlóan hangzik, mint a Hase, azaz a nyúl szó, 
mégpedig a császármadár (Haselhuhn), a gyöngytyúk 
rokona. Hogy miként sikerült összekeverni a madarat 
és a nyulat, a néprajzosoknak sem világos. Mivel azon
ban a nyulak, mint köztudott, rendkívül szaporák, a 

termékenység és a megújulás szimbólumává is váltak, 
ami egy tavaszi ünnephez remekül illik.

A húsvét, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe, az 
egyházi év csúcspontja. Maga a nagyböjt is egy 40 na
pos felkészülés húsvétra, de az utolsó héten, a nagyhé
ten, felgyorsulnak az események. Virágvasárnap szen
telik meg a fűzfák barkáit a templomban. A néphit sze
rint ezeknek a gallyaknak gyógyító ereje van, és még a 
boszorkányoktól is védelmet nyújtanak. Több magyar
országi német vidéken vihar és jégkárok elleni hatást is 
tulajdonítanak nekik.

Szeidl Veronika CNNÖ elnök
Forrás: http://www.zentrum.hu/hu/2015/04/ 

husvetamagyarorszaginemeteknel/

SAVANYÚ TOJÁS RECEPT – Megyeri Katalin gyűjtése
Hamvazószerdával kezdődött a nagyböjti időszak és nagyszombatig tartott. Hamvazószerda és nagypéntek  
a két szigorú böjti nap. Ezeken a napokon gyakran ettek a ceglédberceliek savanyú tojást.

HOZZÁVALÓK:  3-4 kanál olaj, 2 kanál liszt, 1 kiskanál pirospaprika, 7-8 dl tej vagy víz, 1 kanál ecet,  
2 babérlevél, só, 8 tojás.

ELKÉSZÍTÉS:  Híg paprikás rántást készítünk. Tejjel, vagy vízzel felengedjük, majd kevés ecettel savanyítjuk. 
Babérlevéllel, sóval ízesítjük. Amikor a rántás felforrt, óvatosan tojásokat ütünk bele, és lassan 
főzzük addig, amíg a tojások megkeményednek. Kenyérrel fogyasztjuk. 

Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Szeidl Veronika CNNÖ elnök
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Dacára a vírushelyzet okozta nehézségeknek, intézményünk életét február hónapban is több esemény színe-
sítette. Az iskolába csalogató foglalkozások ezúttal online kerültek megrendezésre, Dancs Ágnes, Fekete Anikó 
Barbara és Novák Károly kollégáink közreműködésével. Jó hangulatú, érdekes találkozások voltak, melyek foly-
tatódnak még: aki teheti, kövesse ezeket!

•    Valentin nap alkalmából a Diákönkormányzat tagjai a bejáratnál kis papírszívecskébe rejtett üzenetekkel és 
cukorkával várták a tanulókat, és működött a hagyományos „Szív küldi Posta” is az iskolarádióban.

•    A DSD próbanyelvvizsgákon idén két tanuló vett részt, mindketten sikeresen teljesítették a követelményeket, 
jó példát mutatva ezzel a nyolcadikosoknak, akik írásbeli vizsgáikat március 10én kezdik majd, szóbeli vizs
gájukra pedig előre láthatólag április 9én kerül sor.

•    Idén sajnos a farsangot nem tudtuk iskolai rendezvényként megtartani, így a diákok osztályonként külön 
külön buliztak. Jó alkalom volt ez biztonságos keretek között egy kis kikapcsolódásra.

•    Elkezdődtek és folyamatban vannak az iskolai tanulmányi versenyek: eredményeiről a következő számban 
számolunk majd be.

•    A továbbtanulási lapokat intézményünk rendben és időben továbbította, azok befogadásra kerültek. Március 
elejével megkezdődtek a szóbeli elbeszélgetések: szurkolunk nyolcadikosainknak, hogy sikerüljön bekerülni
ük választott iskolájukba! Az eredmények közzététele március 16ig történik meg, a megcélzott intézmények 
közötti sorrend módosítására március 2223án van lehetőség.

•    Az első félév értékelésére február 22én félévzáró értekezletet rendeztünk. Az elmúlt időszak mellett termé
szetesen szó került az előttünk álló feladatokról is.

•    Mivel a pandémia miatt sajnos nem lesz mód személyes találkozásra, így a leendő 1. osztályosok szülei  március 
10től az iskolai honlapon olvashatják az egyházak tájékoztatóit az iskolai hités erkölcstan oktatásról.

•    A hírek jelenleg egyre inkább az online oktatás bevezetéséről szólnak. Bár ez senkinek nem szíve vágya, de 
elképzelhető, hogy biztonságunk érdekében szükség lesz e lépés megtételére. Úgy véljük, iskolánk a tavalyi 
időszakban a szülők segítségével helytállt az online oktatásban: ha szükség lesz rá, idén sem lesz ez másképp!

EÖTVÖS HÍREK

FEBRUÁR

KATOLIKUS HÍREK
JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK AZ VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN 
A Váci Egyházmegyében – a püspöki konferencia 
irányelvein túlmenően, összhangban a szomszédos 
EsztergomBudapesti Főegyházmegye rendelkezései
vel – az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a 
koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma 
miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig  
a következő rendelkezések lépnek életbe:
1.  A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság he

lyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem 
zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell el
járnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021. 
március 8., hétfőtől az egyházmegye egész terüle-
tén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, ame-
lyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő 
rész vételével lehet megtartani, hacsak a hatósá-
gok ennél kisebb létszámot nem írnak elő.

2.  A már felvett miseszándékok, sine populo módon 
engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi 
 Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyez
hetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorít

juk, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtá
jékoztatás eszközein kapcsolódjanak be a szent 
 cselekményekbe.

3.  A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége 
alóli felmentést jelen rendelkezéssel minden hívőnek 
visszavonásig megadom.

4.  A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás 
tekintetében is mindenben kövessük az állami és 
egyházi járványügyi előírásokat.

5.  Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeink
ben mindenben kövessük az állami előírásokat.  
A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és 
 legyünk figyelemmel az általuk adott általános irány
elvekre.

6.  A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartások
ról később történik intézkedés.

Vác, 2021. 03. 05.
Marton Zsolt  

váci megyéspüspök
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RENDŐRSÉGI HÍREK
VIGYÁZAT, CSALÓK!

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

Végrehajtással és ingóságok lefoglalásával 
 fenyegető csalás terjed! Az elkövetők tele-
fonon keresik meg a sértetteket otthonuk-
ban. A hívó magát egy végrehajtó iroda 
munka társának vagy bírósági dolgozónak adja 
ki, és azt állítja, hogy a sértett ellen tartozás 
miatt végrehajtási eljárás folyik. A csalók azt 
állítják, hogy a sértettnek azonnal át kell utal-
nia a tartozását a megadott bankszámlaszám-
ra, ellenkező esetben a végrehajtó - akár pár 
órán belül - rendőrökkel együtt megjelenik 
lakásán, és ha kell a lakását is "feltörik" azért, 
hogy a tartozás fejében onnan ingóságokat 
foglaljanak le.

Az elkövetők igyekeznek a hivatalos eljárás látszatát kelteni, ügyszámot is kitalálnak, többnyire 
forintra pontos összeget jelölnek meg. 

AMENNYIBEN ILYEN TELEFONHÍVÁS ÉRKEZIK ÖNNEK:

gyanakodjon, igyekezzen tisztázni, hogy valós-e a hívás; 

 ellenőrizzék a lakóhely szerinti bíróságon, hogy folyik-e ön ellen végrehajtás;

 minden esetben kérje el a hívó fél nevét, telefonszámát, a végrehajtói iroda adatait,

 ragaszkodjon a személyes ügyintézéshez;

 semmiképpen se utaljon pénzt!

Ha a kért adatokat a hívó fél nem adja át, esetleg más gyanús körülmény  
merül fel, értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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CKSE HÍREK
FELNŐTT CSAPAT
Felnőtt csapatunknak kezdődik a tavaszi szezon
Molnár Ferenc vezetőedző vezényletével a téli alapozás után, megkezdi a tavaszi szezont a berceli gárda. Csapa
tunk több edzőmérkőzést is játszott többek között Tápiószőlős és Dánszentmiklós csapataival. A tavaszi idény 
február 28.án kezdődik és a jelenleg negyedik helyen lévő Táborfalva lesz az ellenfél. 

HÁZI GÓLLÖVŐLISTA:
Dely Gábor  10 gól
Détári Tamás  4 gól
Czinege Márk  2 gól
Gér Ádám  2 gól
Szabó Levente  2 gól
Vizi Dániel 2 gól

Sajnos a vírushelyzet miatt a mérkőzések zártkapusak, 
így sajnos nézők nem látogathatják a mérkőzéseket!

SORON KÖVETKEZŐ BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
13. forduló  
2021.02.28. 14:00
Táborfalva KSE  Ceglédberceli KSE

14. forduló  
2021.03.06. 14:30
MozgoNagykőrös SE  Ceglédberceli KSE

15. forduló  
2021.03.13. 15:00
Ceglédberceli KSE – Hernádi FKSE

16. forduló  
2021.03.21. 15:00
Dánszentmiklósi KSK  Ceglédberceli KSE

17. forduló  
2021.03.27. 15:30
Ceglédberceli KSE – DabasGyón FC II.

TABELLA:
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KEDVES SZURKOLÓK
A mindenkori adóbevallási időszak lehetőséget nyújt, hogy segítsenek  

a Ceglédberceli KSE működésében! Amennyiben szeretnék támogatni  
adójuk 1%-val egyesületünket az adóbevallás során kérem, jelöljék meg  

a CKSE-t kedvezményezettnek! Ehhez a következő adatokra lesz szükség:

Tamogatni kívánt szervezet neve:
Ceglédberceli Községi Sportegyesület

Támogatni kívánt szervezet adószáma:
19831057-1-13

Köszönettel: CKSE

SZABÓ PÁL CEGLÉDBERCELI DIÁKSPORT EGYESÜLET HÍREI
BERCEL KÖRBE BARÁTOKKAL

„A legszentebb dolog a barátság, többet ér, mint min
den királyság” idézem fel Csukás István gondolatait  
az ember életének egyik meghatározó és fontos kap
csolatáról. Szerencsésnek tartom magunkat, hiszen 
kis csapatunkat már régóta köti össze a barátság fona
la. Sok közös emlék, élmény van már a hátunk mögött. 
Körbe tekertük a Balatont, a Fertő tavat, a Duna men
tén is kerekeztünk (Passautól Bécsig és Bécstől Buda
pestig), meghódítottuk a Hochlantschot, felfedeztük 
a Szlovák Paradicsomot és Ausztria csodás szurdo
kait. A természet szépsége és a kihívások közös tel
jesítése, a túrákon megélt élmények örökre beírják 
magukat barátságunk lapjaira. 

Tavaly márciusban azonban mindannyiunk életé
ben feltűnt egy hívatlan „koronás fejedelem”, bekö
szöntött a pandémia ideje. Az azóta is fennálló „be
zártságnak” is betudható, hogy egyre többen kezdtek 
el sportolni vagy egyáltalán mozogni. A tél beköszön
tével és a kijárási tilalom bevezetésével községünk 

 utcáin szemmel láthatóan megnövekedett a sétáló, 
gyalogló, futó emberek száma. Ezt az ideiglenes moz
galmat látva, egy hirtelen ötletem támadt. Mi lenne, 
ha „körbe” sétálnánk a mi kis falunkat, de hogy igazi 
kihívás legyen mindezt egy nap alatt és a falu minden 
utcáját bejárva. Néhány napig még érleltem magam
ban a gondolatot, majd előadtam őrült ötletemet elő
ször csak családi körben. Jó volt a fogadtatás, így neki 
kezdtem a szervezésnek. Három területre osztottam a 
községet (Aranyhegytől – Iskola utcáig, az Iskola ut
cától – Cserői utcáig a Dózsa György és Keleti utcák
kal határolva, és végül az Iskola utcától – Szőlő utcáig 
a Dózsa György Pesti út határokkal), amit be is jár
tuk, hiszen tudnom kellett körülbelül milyen távol
ságot kell megtennünk. Sajnos voltak olyan utcák, 
ahol elkerülhetetlen volt az odavissza séta.

Újévi fogadalomként felvetettem kis csapatunknak 
a „falutúra” gondolatát, örömömre a nem mindennapi 
ötlet nyitott fülekre talált és a barátok vállalták a kihí
vást. Mindenki elkezdett egy kicsit edzeni, esti kisebb 
nagyobb túrákkal alapozni. Hiszen azt sem rejtettem 
véka alá, hogy a bejárásunk alapján közel 35 km vár 
ránk. A kihívást január második vasárnapjára tervez
tük. Napokon keresztül tervezgettem a megfelelő út
vonalat, beépítve egyéni „kívánságot” is. Eljött a kihí
vás napja. Reggel telefont kaptam, hogy a „kívánság” 
tárgytalan, így az útvonalterv a kukában landolt.  
A kiindulópont Pesti út 2. vagyis a Ceglédbercel tábla 
volt. Így 9 óra után a Szabó Pál Diáksport Egyesület 
Bringa Barátok csapata menetfelszerelésben gyüleke
zet a falu végén azaz elején. Természetesen a szokásos 
késéssel, a csapatfotó készítés után neki vágtunk  
a Bercel körbe barátokkal projektnek. Szerencsénkre 
az ígért havazás elmaradt, de az idő szorított minket, 
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mivel este nyolcig mindenkinek haza kellett érnie.  
A füstbement terv miatt, a már emlékezetünkbe vé
sett Bercel térkép segítségével közösen terveztük az 
utat. A korábban már említett hármas felosztás sze
rint haladtunk. 10 fős csapatunkhoz rövid időre egy 
négy lábú „haver” is csatlakozott. Az első szakasz volt 
a leghosszabb, a második tartogatta a legnagyobb 
emelkedőt és a harmadik lett a legküzdelmesebb. 
Megállásokat csak az első etapban tartottunk, de ak
kor hármat is mivel az ebéd is erre az időszakra esett. 
Egy órára sikerült teljesíteni az első penzumot, a sza
kasz végére tervezett hosszabb megálló után azonban 
nehezebben kapaszkodtunk fel a Hunyadi utcán a 
 Bajcsy – Iskola utcát összekötő földútig. A sétánk so
rán sok régi emléket idéztünk fel, hogyan is változott 

meg községünk arculata, újultak meg épületeink. Jó 
volt látni a rendezett közterületeket, felfedezni szob
rainkat, megismerni utcáinkat, megcsodálni a téli ré
tet. Rossz volt megtapasztalni a hulladéklerakás prob
lémáját. Sosem értettem, ha valaki el tudja vinni az 
óvoda kert végéig, miért nem viszi a szeméttelepre. 
Örömmel tapasztaltuk a régi házak fiatalos csinosí
tását, felújítását. Este már több csoporttal is talál
koztunk. Este fél nyolc körül sikerült befutni a Major 
 utcai célba, ahol is finom falatok vártak ránk. Szeren
csénkre Bálint hazaszállította kis csapatunkat, hogy a 
cipőinket tovább már ne koptassuk. Köszönet érte.

A nap sztoriját egy ismerős szolgáltatta a 31. kilo
méter környékén. Nem sejtve, milyen projektben uta
zunk, kis csapatunkat meglátva viccesen megjegyezte 
ne balra menjetek arra nincs semmi. Egyikünk fárad
tan megjegyezte, terv szerint haladunk és arra kell 
mennünk, mert falu túrán vagyunk reggel óta (ekkor 
már 18.00 óra körül járt az idő). A válasz egyszerű volt 
és velős, pedig: „Nem is olyan nagy a mi kis falunk!”. 
Hát akkor jöjjenek az adatok: utunk során 52 utcát 
 jártunk be, a túra hossza 36,38km volt, melyet 8 óra  
16 perc 53 másodperc idővel teljesítettük. Az átlagos 
tempó 13:39/km. 

Igazi kihívás, nagy élmény, kellemes fáradtság  ez 
volt a Bercel körbe barátokkal túra. Aki nem hiszi, 
 járjon utána. Hívd meg barátaidat és vágjatok bele!

Jó kikapcsolódást kíván  
a Bringa barátok csapat

A BERCELI LEGEK 
Leghoszabb utca: Pesti út
Legrövidebb utca: Szőlő utca
Legizgalmasabb utca: Aranyhegy utca
Legmeredekebb utca: Ady Endre utca

Utcáink több mint, fele híres ember nevét viseli (23)
Ady Endre, Arany János, Jókai Mór, József Attila, Madách Imre, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós,  
Vörösmarty Mihály
Árpád, Bajcsy- Zsilinszky Endre, Bem József, Deák Ferenc, Dobó Katica, Dózsa György, Hunyadi János, 
Kossuth Lajos, Lehel, Rákóczi Ferenc, Táncsics Mihály, Zrínyi Miklós
Bartók Béla
Somogyi Béla
és még ide sorolnám a Kinizsi utcát is (bár a Pál lemaradt).

Település, vagy településrész nevét viselő utcák: 
Cserői, Kassai, Nagyváradi, Pesti, Pozsonyi 

Kevés a növény vagy virágnevet viselő utcánk: 
Nyárfa, Rózsa, Szőlő, Virág

Koglerné Hernádi Ágnes



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


