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CEGLÉDBERCELI

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

TAVASZ = MEGÚJULÁS
Mi az, amiben meg tudunk újulni? Mi az, amiben meg kell újulnunk?

A januári fogadalmak után ez a következő ideális 
időszak a változásra. Az egyre jobban melengető 
napfény fokozatosan hívja elő belőlünk a motiváci-
ót, az elhatározást.

Ilyenkor érdemes a testünket, lelkünket és kör-
nyezetünket is rendbe tenni.

Érdemes változtatni az étkezésünkön, főleg ha 
panaszaink is vannak. A testmozgást sem késő el-

kezdeni akár a rendszeres sétával, ami ráadásul 
pénzbe se kerül. Legyen tempós, a táv pedig egyre 
hosszabb. A dombon jókat lehet csavarogni és érde-
mes Albertirsa felé is elkalandozni. A következő lép-
cső a könnyed, mindent átmozgató torna mint pl. a 
Pilates.

Ha már a külsőnket kezelésbe vettük, néhány, 
megfelelő színű ruhadarab is csodára képes, hogy 
jobban legyünk. Egy színtanácsadás kívül-belül elé-
gedettséggel, önbizalommal tölti el az embert.

Ha belső megújulásra van szükségünk, érdemes 
megszabadulni azoktól a terhektől, amit magunkkal 
hordozunk. A családállítás, egy párkapcsolati ta-
nácsadás, egy stresszoldó kezelés meglepő eredmé-
nyeket produkálhat.

Környezetünk felfrissítése általában a lakókör-
nyezetünket jelenti, akár a házban, akár a kertben. A 
megfelelő színek a megfelelő égtájjal kombinálva 
csodákra képes. A Vaszati a lakás és a kert harmoni-
kus berendezését támogatja. Elérkeztek végre azok 
a napok, amikor több időt tölthetünk a kertünkben 
is. Az online tapasztalat- és növénycseréhez létre-
hoztunk egy Facebook csoportot, ahol a kerti mun-
kákról, kedvenc növényeinkről beszélgetünk (FLO-

Wers Életmód Műhely Minden, ami kiskert)
A legfontosabb, hogy figyeljünk saját ma-
gunkra és jöjjünk rá, hogy milyen típusú 

megújulásra van szükségünk!

Híradó
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Ceglédbercel Község Önkormányzat  
Polgármesterének  

3/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei Szervezeti  

és Működési Szabályzatáról szóló  
7/2011. (V.3.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Polgármes-
tere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, 
valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény helyi önkormányzatokról szóló 
32. cikk (1) bekezdés d) pontja, valamint Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Mötv) 53. §. (1) bekezdésében biz-
tosított jogkörében eljárva a képviselő-testület és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. 
(V.3.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ren-
delet.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A Rendeletben„Möt.” szövegrész helyébe a „Mötv.”  
 szövegrész lép.

2. §
A Rendelet 1. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
(6)  A Képviselő-testület hivatalának megnevezése: 

Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal
3. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbi a) és b) pontok-
kal egészül ki:
a)  Önkormányzat címere: Ívelt pajzs alapon Sötétkék 

mezőben aranysárga birsalma, beletűzött zöld roz-
maring ággal

b)  Önkormányzat zászlója: A zászlólap – irányában a 
zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap – középen 
vágással egy felső kék és egy alsó sárga mezőre osz-
tott, rajta az első harmad vonalában, mint tengelyen 
foglal helyet az önkormányzat címere, amely alatt a 
„CEGLÉDBERCEL” felirat található kék hímzéssel.

4. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
(2)  Az önkormányzat jelképeinek képét és használatá-

nak rendjére vonatkozó szabályokat Ceglédbercel 
Község jelképeiről szóló önkormányzati rendelet 
tartalmazza.

5. §
A Rendelet 4. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársa-
ság” szövegrész helyébe „Magyarország” szövegrész lép.

6. §
A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. § A helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő 
 címek alapítására és adományozására vonatkozó sza-
bályokat a kitüntetések alapításáról és adományozásuk 
rendjéről és a díszpolgári cím adományozásáról szóló 
önkormányzati rendeletek tartalmazzák.

7. §
A Rendelet 6. § (3) bekezdésében „a polgármesteri 
 hivatal” szövegrész helyébe „az önkormányzat” szöveg-
rész lép.

8. §
A Rendeletben „Az Önkormányzat ünnepe” alcím 
 helyébe „Az Önkormányzat emléknapja” alcím lép.

9. §
A Rendelet 7. § (2) bekezdésében az „ünnepe” szöveg-
rész helyébe „emléknapja” szövegrész lép.

10. §
A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
(2)  Az előkészítő eljárás eredményét összegző előter-

jesztés csak akkor terjeszthető a képviselő-testület 
elé, ha az tartalmazza a feladat felvállalásával elé-
rendő célokat és az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételeket.

11. §
(1)  A Rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontjában „a bizott-

ság” szövegrész helyébe a „bizottságaira” szövegrész 
lép.

(2)  A Rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontjában a „jegyző” 
szövegrész helyébe a „jegyzőre” szövegrész lép.

(3)  A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

(2)  A Képviselő-testület által a polgármesterre át  ru-
házott hatáskörök jegyzékét a rendelet 4. számú 
 melléklete tartalmazza.

(4)  A Rendelet 10. § -a az alábbi (3)-(4) bekezdéssel 
 egészül ki:

(3)  A Képviselő-testület által a bizottságokra átru házott 
hatáskörök jegyzékét e rendelet 2. és 3. számú mel-
léklete tartalmazza.

(4)  A képviselő-testület által átruházott hatáskörök 
 tovább nem ruházhatók át.

12. §
A rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11.§ Az önkormányzat alaptevékenységének kormány-
zati funkció szerinti besorolását és megnevezését a 
rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.

13. §
A Rendelet 17.§-ban a „hivatalsegéd” szövegrész helyé-
be az „e-mail” szövegrész lép.

14. §
(1)  A Rendelet 31. § (2) bekezdésének b) pontjában a 

„napirendjét” szövegrész helyébe a „napirendjeit” 
szövegrész lép.

(2)  A Rendelet 31. § (2) bekezdésének f ) pontjában a 
„közmeghallgatások” szövegrész helyébe a „közmeg-
hallgatás” szövegrész lép.

 (3)  A Rendelet 31. § (3) bekezdésében az „el” szöveg-
rész helyébe az „elé” szövegrész lép.

15. §
(1)  A rendelet 33. § (2) bekezdésének c) pontjában a 

 „kisebbséget” szövegrész helyébe a „nemzetiséget” 
szövegrész lép.
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(2)  A Rendelet 33. § (4) bekezdésében a „postázásáról” 
szövegrész helyébe a „megküldéséről” szövegrész 
lép.

(3)  A rendelet 33. § (4) bekezdésében a „Az írásbeli elő-
terjesztés terjedelme a határozati javaslattal és a mel-
lékletekkel együtt a 10, kivételesen indokolt esetben a 
polgármester előzetes engedélyével a 20 gépelt oldalt 
nem haladhatja meg.” szövegrész törlésre kerül.

16. §
A Rendelet 36. §-ban az „indokolt” szövegrész helyébe 
az „indokoltan” szövegrész lép.

17. §
A Rendelet 40. § (4) bekezdésében a „meghatározott-
nak szövegrész helyébe a „meghatározottaknak” szö-
vegrész lép.

18. §
A Rendelet 42. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
(4)  A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készí-

teni, amelynek tartalmaznia kell:
a)  a szavazás helyét, napját, kezdő és befejező idő-

pontját,
b)  a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét és 

tisztségét,
c) a szavazás során felmerült körülményeket.

19. §
(1)  A Rendelet 46. § (1) bekezdésében a „3 példányban” 

szövegrész törlésre kerül.
 (2)  A Rendelet 46. § (3) bekezdésében „A jegyzőköny-

vet a polgármester és a jegyző írja alá” szövegrész 
törlésre kerül.

 (3)  A Rendelet 46. § (7) bekezdés a) pontjában a „pél-
dányt” szövegrész helyébe a „példányát” szövegrész 
lép.

(4)  A Rendelet 46. § (7) bekezdés b) pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:
b)  egy példányát elektronikus úton meg kell küldeni 

15 napon belül a helyi önkormányzatok törvé-
nyességi ellenőrzéséért felelős szervnek

(5)  A Rendelet 46. § (7) bekezdés c) pontja törlésre kerül.
20. §

A rendelet 47. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
47. § A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – be-
tekinthetnek a képviselő-testületi előterjesztésekbe és 
az ülések jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről a 46. §-ban 
foglaltak szerint külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvből az állampolgárok csak az érdemi dön-
tést ismerhetik meg.

21. §
A Rendelet 48. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
(2)  Ceglédbercel Község Önkormányzat hatályos ren-

deleteit a rendelet 1.számú függeléke tartalmazza.
22. §

A Rendelet (1) bekezdés e) pontja törlésre kerül.

23. §
A Rendelet 50. § (1) -(2) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
(1)  Az önkormányzati rendeletek kihirdetése a Cegléd-

berceli Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján törté-
nő kifüggesztéssel történik.

(2)  Az önkormányzati rendeleteket meg kell jelentetni 
a Ceglédberceli Híradóban.

24. §
A Rendelet V. Fejezetének alcímében az „Általános 
rendelkezések” szövegrész helyébe „A képviselő joga, 
kötelezettsége és díjazása” szövegrész lép.

25. §
A Rendelet 52. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
52.§ A képviselő-testület tagjai az eskü letételéig jogait 
nem gyakorolhatják.

26. §
A Rendelet 53. § (1) bekezdés c) pontjában a „15” szöveg-
rész helyébe a „30” szövegrész lép.

27. §
A Rendelet 53. § (1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
d)  közérdekű ügyekben kezdeményezheti a polgármes-

ter intézkedését, aki erre 30 napon belül köteles 
 érdemi választ adni

28. §
A Rendelet 56. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
(2)  A bizottságok tagjainak nevét a 3.számú függelék 

tartalmazza.
29. §

(1)  A rendelet 58. § (5) bekezdése törlésre kerül.
(2)  A rendelet 58. § (8) bekezdése helyébe az alábbi ren-

delkezés lép:
(8)  Az önkormányzati bizottságok nem képviselő  tagjai 

kötelesek a magasabb rendű jogszabályban foglal-
tak szerint vagyonnyilatkozatot tenni.

30. §
(1)  A Rendelet 60. § (6) bekezdésében a „megfelelően” 

szövegrész törlésre kerül.
(2)  A Rendelet 60. § (7) bekezdésében „a bizottság el-

nöke esetén a polgármester, bizottsági tag esetén” 
szövegrész törlésre kerül.

31. §
A Rendelet 61. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1)  A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, 

amely az elhangzott felszólalások rövid ismerteté-
sét, a hozzászólók véleményét és a hozott döntést 
tartalmazza.

(2)  A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja 
alá.

(3)  A jegyzőkönyv elkészítésére a képviselő-testület 
ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4)  A bizottság a tevékenységről évente beszámol  
a képviselő-testületnek.
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(5)  A jegyző tizenöt napon belül köteles a jegyzőkönyv 
1 példányát elektronikus úton megküldeni a kor-
mányhivatalnak.

32. §
A Rendelet 63. § (3) bekezdésében az „ügyrendjét” szö-
vegrész törlésre kerül.

33. §
A Rendelet 67. § -a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
(2)  A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós aka-

dályoztatása esetén – legfeljebb 6 hónap időtartamra 
– a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő 
hivatali köztisztviselő látja el a jegyzői feladatokat.

34. §
A rendelet 68. § (2) bekezdése az alábbi f ) ponttal egé-
szül ki:
f )  A jegyző köteles az Mötv.-ben előírt, a jogszabály-

sértő működés jelzésére vonatkozó kötelezettsé-
gének haladéktalanul eleget tenni, ezért a képvise-
lő-testületi ülés során a jegyzőnek bármikor, min-
denki mást megelőzően szót kell adni, ha törvényes-
ségi észrevételt kíván tenni.

35. §
A Rendelet 68. § (3) pontjában az „ügyrendje” szöveg-
rész törlésre kerül.

36. §
A Rendelet 70. § (2) bekezdésben „a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” 
szövegrész helyébe a „az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról” szövegrész lép.

37. §
(1)  A rendelet 71. § (1) és (3) bekezdésében az „ügy-

rend” szövegrész helyébe a „szervezeti és működési 
szabályzat” szövegrész lép:

(2)  A polgármesteri hivatal szervezeti és működési 
 szabályzatát az 5.számú függelék tartalmazza.

38. §
A Rendelet 73. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
(3)  A képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló 

jogszabályban szabályozott kérdéskörben önkor-
mányzati rendeletet csak a helyi nemzetiségi önkor-
mányzat egyetértésével alkothat.

39. §
A Rendelet 74. § (1) bekezdésben a „74. § (2)-(3)” szö-
vegrész helyébe „73. § (3)” szövegrész lép.

40. §
A Rendelet 74. § (5) bekezdésben az „együttműködési 
megállapodás” szövegrész helyébe a „közigazgatási 
szerződés” szövegrész lép.

41. §
A Rendelet IX fejezet címében és alcímében a „népi 
kezdeményezés” szövegrész törlésre kerül.

42. §
A Rendelet 77. § (2) bekezdése törlésre kerül.

43. §
A Rendelet 78. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
78.§ A képviselő-testület a helyi népszavazás kezde-
ményezésének feltételét a helyi népszavazás kezdemé-
nyezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
önkormányzati rendeletében határozza meg.

44. §
A Rendelet 80. § (2) bekezdésében a „rendelet” szöveg-
rész törlésre kerül.

45. §
A Rendelet 85. § (3) bekezdésében az „ügyrendjében” 
szövegrész helyébe a „szervezeti és működési szabály-
zatában” szövegrész lép.

46. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1.számú 
melléklete lép.

47. §
A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2.számú 
melléklete lép.

48. §
A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3.számú 
melléklete lép.

49. §
A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4.számú 
melléklete lép.

50. §
A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5.számú 
melléklete lép.

51. §
A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6.számú 
melléklete lép.

52. §
Ez a rendelet a kihírdetést követő napon lép hatályba és 
az azt követő napon hatályát veszti.
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Ceglédbercel Község Önkormányzat  
Polgármesterének 4/2021. (III. 30.)  

önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról,  

és azok igénybevételi szabályairól szóló  
20/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

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 foglalt felha-
talmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekez-
désének a) és 92/B § (1) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazás figyelembevételével, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a szociális szolgáltatásokról, és azok 
igénybevételi szabályairól szóló 20/2017.(IX.26.) ön-
kormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) a 
következők szerint módosítja:

1. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet  
1. számú melléklete lép.

2. §
Ez a rendelet a kihírdetést követő napon lép hatályba és 
az azt követő napon hatályát veszti.

Török József sk. polgármester  
Nagy Károlyné sk.  jegyző

1. melléklet
A szolgáltatások intézményi térítési díja

1.Étkeztetés
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 625,- Ft/nap (bruttó)
A szociális étkeztetés személyi térítési díj kedvezmény jövedelem alapján:

Jövedelmek forintban Étkezési díj Ft/nap ( bruttó)

1 1 - 28.500 125,-

2 28.501 - 42.750 320,-

3 42.751 – 57.000 495,-

4 57.001 - 625,-

2. Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

1 1300,- Ft/gondozási óra

3. Idősek nappali ellátása
Idősek nappali ellátása intézményi térítési díja:

1 1200,- Ft/nap

Demens idősek nappali ellátása intézményi térítési díja étkezéssel:

2 1200,- Ft/nap

4. Idősek Otthona
Idősek Otthona intézményi térítési díja étkezéssel ( bentlakásos elhelyezés):

1 4.335,-Ft/nap

Idősek Otthona intézményi térítési díja étkezés nélkül( bentlakásos elhelyezés):

2 2180,-Ft/nap
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Ceglédbercel Község Önkormányzat  
Polgármesterének 5/2021. (III. 30.)  

önkormányzati rendelete
az egyes gyermekvédelmi ellátások  

helyi szabályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

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 kapott felha-
talmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének a 
helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja, valamint a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 
bekezdésében 8. pontja, továbbá a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 18. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörben 
eljárva az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi sza-
bályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) önkormányzati ren-
deletét (a továbbiakban: Rendelet.) az alábbiak szerint 
módosítja:

1. §
A Rendelet 1. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
1. § E rendelet célja, hogy a Gyvt.-vel összhangban meg-
határozza az Önkormányzat által pénzben és termé-
szetben biztosított gyermekvédelmi ellátások formáit, 
szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályo-
kat, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, 
feltételeit és garanciáit, a személyes gondoskodás kere-
tébe tartozó gyermekvédelmi alapellátás igénybevételé-
nek rendjét, a fizetendő térítési díjak mértékét.

2. §
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
2. § A rendelet hatálya kiterjed Ceglédbercel község köz-
igazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tör-
vény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában, valamint a Gyvt. 
4. §. (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

3. §
A Rendelet 3. §- a helyébe az alábbi rendelkezések 
 lépnek:
3. § E rendelet alkalmazásában pénzbeli és természet-
beni ellátás

a) települési támogatás
b) agyhártyagyulladás elleni védőoltás
c) újszülöttek támogatása

4. §
A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(1)  Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszako-
san, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
gyermek és fiatal felnőtt számára települési támoga-
tást nyújt.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás fel-
tételeit a Képviselő-testület szociális ellátásokról 
szóló rendeletének települési támogatásra vonat-
kozó rendelkezései tartalmazzák.

5. §
A Rendelet 4/A. §- a helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek:
(1)  Az önkormányzat a Ceglédbercelen állandó lakó-

hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező újszü-
löttek részére 20 e Ft összegű kelengyepénz támoga-
tást biztosít.

(2)  A támogatás további feltétele, hogy legalább a szülők 
egyike az újszülött születésekor állandó ceglédber-
celi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik 
és a család életvitelszerűen a község közigazgatási 
területén él.

(3)  A gyermek születéséről a területileg illetékes védőnő 
értesíti a Polgármestert, aki a jogosultsági feltételek 
ellenőrzése után – átruházott hatáskörben hivatal-
ból – határozattal dönt a támogatás megállapításá-
ról.

(4) A támogatás átadása és az újszülöttek köszöntése  
a polgármester feladata.

6. §
A Rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontjában az„ és” szö-
vegrész törlésre kerül.

7. §
A Rendelet 6. § (1) bekezdés a ) pontjában az „az egy” 
szövegrész helyébe a „a négy „ szövegrész lép.

8. §
A Rendelet 6. § (2) bekezdésében a „tekintettel” szöveg-
rész törlésre kerül.

9. §
A Rendelet 6. § (4) bekezdésében a „kérelemnyomtat-
ványon” szövegrész helyébe a „nyomtatványon” szö-
vegrész lép.

10. §
A Rendelet 7. § ( 2 ) bekezdés b) pontjában az „óvoda” 
szövegrész helyébe „ óvodai ellátás” szövegrész lép.

11. §
A Rendelet 8. §- a helyébe az alábbi rendelkezések 
 lépnek:
(1)  A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermeket 

ellátó egészségügyi és nevelési -oktatási intézmé-
nyekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgálati 
és gondozási feladatokat lát el, a védőnői szolgálat-
tal együttműködve.

(2)  A gyermekjóléti szolgálat feladatai különösen:
a)  a településen élő gyermekek szociális helyzetének, 

veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel kí-
sérése,

b)  meghallgatja a gyermek panaszát és annak orvos-
lása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, a 
gyermeki jogokról és a részükre biztosított támo-
gatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hoz-
zájutás segítése,
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ÁCS- BÁDOGOS MUNKÁKAT VÁLLALOK
✔  gépkocsi beálló

✔  féltető készítés 

✔  akár kőműves munkával 

✔  fából kerti tárolók készítését vállalom

Elérhetőség:  
+36 70 388 1179

c)  a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának segítése,

d)  felkérésre környezettanulmány készítése, illetve  
az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek 
vizsgálata,

e)  az önkormányzatnál új ellátások bevezetésének 
kezdeményezése.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
12. §

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
(1)  Az önkormányzat a Gyvt.-ben foglaltak alapján a 

gyermekek napközbeni ellátása keretében a család-
ban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali 
felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását 
és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek 
napközbeni ellátásáról szüleik, gondozóik munka-
végzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt 
nem tudnak gondoskodni.

13. §
A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
(3)  A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi 

formái: bölcsőde, óvoda,iskolai napközi.
14. §

A Rendelet 10. § (10) bekezdése törlésre kerül.
15. §

A Rendelet IV. Fejezetének „Az intézményi és személyi 
térítési díjak „ alcíme törlésre kerül.

16. §
A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
(1)  A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intéz-

ményben az alapellátások körébe tartozó szolgálta-
tásért csak az étkeztetés esetében állapítható meg 
térítési díj. A térítési díj a bölcsődei gondozás eseté-
ben: 0 Ft. A személyes gondoskodást nyújtó alapel-
látás keretében biztosított gyermekek napközbeni 
ellátása gyermekétkeztetés térítési díjának megfize-
tésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő 
vagy más törvényes képviselő köteles.

17. §
A Rendelet 11. § (2) -(3) bekezdéseiben a „személyi” 
szövegrészek törlésre kerülnek.

18. §
A Rendelet 12. § -a helyébe az alábbi rendelkezések 
 lépnek:
(1)  A személyes gondoskodás igénybevétele - ha e ren-

delet, vagy a Gyvt. másként nem rendelkezik - az el-
látást igénylő kérelme alapján biztosítható.

(2)  A jelen rendeletben szabályozott személyes gondos-
kodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 
igénybevételére irányuló kérelmeket közvetlenül  
a gondoskodást nyújtó intézmények vezetőihez kell 
benyújtani.

19. §
Ez a rendelet a kihírdetést követő napon lép hatályba és 
az azt követő napon hatályát veszti.

Török József sk. polgármester   
Nagy Károlyné sk.  jegyző
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ZÖLD HÁZ ZÖLD OTTHON PROGRAM
A 2020 évben meghirdetett Zöld Ház Zöld Otthon program keretén belül korlátozott 
számban igényelhető még ingyenes komposztláda. 

Igényelni a mellékelt igénylőlap kitöltésével lehet. A kitöltött nyilatkozatot elküld-
hetik elektronikusan zoldhaz@cegledbercelph.hu email címre, vagy bedobhatják a 
Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal postaládájába. 

KOMPOSZTLÁDA IGÉNYLŐ LAP

Igénylő neve: …………………………………………………….……………………….

Igénylő címe: 2737 Ceglédbercel, ……………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………….……………           

telefon: ……………………………………………………………………………………               
Kelt: Ceglédbercel, 2021. 

………………………………………..
aláírás

TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI ADATGYŰJTÉSRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) Ceglédbercel településen 
2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a ko-
rábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Prog-
ram (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megne-
vezései a következők:

•  1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei – 
havi rendszerességű;

•  1942 A lakosság utazási szokásai - 2021. április, 
 július, október, 2022. január hónapokban, negyed-
éves gyakoriságú;

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek 
Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fény-
képes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.

A járványügyi helyzetre tekintettel az adatszolgálta-
tók nak lehetőségük lesz a telefonon történő válasz-
adásra, illetve egyes adatgyűjtések esetében a kérdő-
ívek weben történő önkitöltésére.

A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása 
 véletlenszerű mintavétellel történik. Az adatfelvéte-

lekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a tár-
sadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a KSH a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adat-
védelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően 
 bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek ré-
szére nem szolgáltatja ki. Az eredmények név és egyedi 
adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban ke-
rülnek nyilvánosságra.

Az adatfelvételekkel kapcsolatos kérdésekre a KSH 
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 
óra, pénteken pedig 8:00 és 14:00 óra között, a  
+36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, 
 illetve a lakinfo@ksh.hu email címen ad további fel-
világosítást.

Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredmé-
nyekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes olda-
lon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás 
teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések 
menüpont nyújt tájékoztatást.

Ceglédbercel Község Önkormányzata
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

2021. március 12. 
Csépe Alexandra és Kabai Attila

2021. március 12. 
Schmidt Anikó és Kovács Tibor

2021. március 19.  
Bánki Edina és Hudák Csaba

ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE
2021. április 06. napján üdvözöltük: 

Kappel Gréta Judit, Kappel Noémi Tímea
újszülötteket és szüleiket.

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

Kívánjuk, hogy Ceglédbercel közössége legyen része eljövendő életüknek!”

ELHUNYT

Steiner József 83 év,  
Lehel u. 44.

Szilágyi Gáborné (sz.: Svidrony Julianna)  
63 év, Virág u. 5.

Hernádi László 77 év,  
Somogyi Béla u. 19.

Pintér László 63 év, Szép u. 43.
Benkó János 83 év, Lehel u. 37.

Pünkösd Miklósné (sz.: Sági Magdolna)  
81 év, Cserői út 23.

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 

A képviselő-testület döntése szerint 2018. évtől minden ceglédberceli újszülöttet  
emléklappal és 20.000.-Ft-os „kelengyepénzzel” köszönt az önkormányzat. 



10   CEGLÉDBERCELI HÍRADÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ  
(védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása)

Tájékoztatjuk a Ceglédberceli Lakosokat, hogy 2021. 
április 07. napján a 144/2021.(III.27.) Korm. rendelet 
értelmében a következő intézkedések lépnek életbe:

•  A kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra kö-
zötti időszakra módosul.

•  Az üzletek reggel 5 óra és este 9.30 között lehetnek 
nyitva.

•  Az üzletek, köztük a március 8. óta zárva tartó 
 üzletek újfajta, négyzetméter alapú szabályok 
mentén ugyan, de nyitva lehetnek. Átlagosan  
10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzlet-
ben az új szabályozás szerint.

•  A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi 
intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fod-
rászatok, kozmetikák és más szolgáltatók.

•  A vendéglátóhelyiségek ugyanakkor továbbra sem 
nyithatnak ki normál üzemben, csak az ott dol-
gozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben. 
Csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállí-

tása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig 
mehetnek be az éttermekbe a vendégek.

•  A szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket.
•  A pedagógusok oltását követően, az iskolák és 

 óvodák április 19-én indulnak újra - tették hozzá  
a hétfői közleményben.

Kérjük továbbá, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak! 
Továbbra is kísérjék figyelemmel a hivatalos kormány-
zati tájékozató oldal (https://koronaviros.gov.hu) és az 
önkormányzat (mobiltelefonos Ceglédbercel Appli-
káció vagy www.cegledbercel.hu) tájékoztatóit, köz-
leményeit.
Kelt.: Ceglédbercel, 2021. április 07.

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

Török József sk. polgármester  
Nagy Károlyné sk.  jegyző

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ (segítségnyújtás)
Felhívjuk a Ceglédberceli Lakosok figyelmét, hogy 
amennyiben szükségük van segítségre, vagy tudnak 
olyan személyről, aki segítséget nyújtó családtaggal, is-
merőssel nem rendelkezik, valamint olyan karantén-
ban lévő személyről, akinek szüksége lehet külső segít-
ségre (felírt gyógyszerek kiváltása, bevásárlás) keressék 
munkatársainkat telefonon hétfőtől csütörtökig 08-15 
óra között, pénteken 08-12 óra között az alábbi elérhe-
tőségeken:

06-53-997-005
06-53-578-004.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra 
is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan 
tartózkodnak, gyakran mossunk kezet! Az üzletek előtt 
várakozók a 1,5 méteres távolságot folyamatosan tart-
sák be!

Akinek tünetei vannak, legismertebbek a láz, a fáradt-
ság és a köhögés (egyes betegeknél jelentkezhet izom-
fájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, 
légszomj) – felelős magatartást tanúsítva- kérjük, ne 
menjen közösségbe, maradjon otthon és telefonon ér-
tesítse háziorvosát!

Tisztelettel kérjük településünk lakosait, hogy fokozot-
tan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések 
betartására. 

Kelt.: Ceglédbercel, 2021. április 08.

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

Török József sk. polgármester  
Nagy Károlyné sk.  jegyző

TERVEZETT ÚTZÁR
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a MÁV FKG Kft. által megküldött információk alapján az iUtak Mérnök-
iroda Korlátolt Felelősségű Társaság a 100-as vasútvonal 597+04 hm. szelvényében, és Ceglédbercel, Vasút utca 
keresztezésében található vasúti útátjáró FKG szabályozása kapcsán 2021.május 12-én és 14.-én útzár várható.

 ÜTEMEZÉS:
 •  Jobb vágány: 2021.05.12. 21:00 –2021.05.13. 05:00 között félpályás útzár, benne 3 óra teljes
 •  Bal vágány: 2021.05.14. 21:00 –2021.05.15. 05:00 között félpályás útzár, benne 3 óra teljes útzár

AZ ÚTZÁRRAL KAPCSOLATBAN A CEGLÉDBERCEL APPLIKÁCIÓN OLVASHATJÁK AZ AKTUÁLIS INFORMÁCIÓKAT.
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ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS CEGLÉDBERCELEN
Ceglédbercel Község Önkormányzata és a DTkH Non-
profit Kft. közös szervezésében külön megállapodás 
alapján a 2021. május 06-ai meghirdetett zöldhulla-
dék gyűjtés alkalmával az alábbi mennyiségű zöldhul-
ladékot szállítja el.

A 2021. május 06-ai gyűjtés alkalmával  ingatlanonként 
max. 4 db DTkH emblémás zsákban kihelyezett, vala-
mint 1 m3 kötegelt zöldhulladék kerül elszállításra!
Ezen felül korlátlan mennyiségű megvásárolható kék 
színű, lebomló, emblémás műanyag zsák helyezhető ki.

A kertgondozás során levágott fű, egyéb lágyszárú nö-
vény, lehullott falevél, a rendelkezésre álló zöld színű 
lebomló, emblémás, valamint további korlátlan meny-
nyiségű megvásárolható kék színű, lebomló, emblé-
más műanyag zsák helyezhető ki. Az ágnyesedéket 

max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve a zsákok 
mellé helyezzék ki az ingatlan elé, a közterületet nem 
szennyező módon a szállítási napon reggel 6 óráig.

Az elszállított zsákok helyett a járat 2 db cserezsákot 
biztosít a szolgáltatást igénybevevők számára (aki zöld-
hulladékot helyez ki).

További két zsákot a hulladékszállítási szerződéssel 
rendelkező ingatlanoknak önkormányzatunk megbí-
zottja szállítja ki.

FONTOS!
A szállítási naptár további meghirdetett zöldhulladék 
gyűjtési időpontjaiban a zöldhulladék elszállításának 
rendje VÁLTOZATLAN, fenti szállítási feltételek ki-
zárólag a 2021. május 6-ai alkalomra vonatkoznak!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
Ceglédbercel Község Önkormányzata

V É R A D Á S

A márciusi véradás technikai ok  
miatt maradt el, helyette  

április 14-én, szerdán  
lesz a Művelődési Házban,  

14 órától 16 óráig.
Tisztelettel és szeretettel várunk  

minden kedves véradót!

A Magyar Vöröskereszt és a magam nevében  
áldott Húsvéti ünnepet kívánok!

Gimesiné Eta véradószervező

1 %

A korábbi számokban már írtam a Sion Alapítvány ter-
veiről, s kértem segítsék munkánkat, ajánlják nekünk a 
SZJA 1 %-át.

18673807 – 1 – 13

Gimesi Jánosné a kuratórium elnöke

Az egyháznak felajánlható 1 %-ot, kérjük, adják a 
Magyar Református Egyháznak,  

technikai szám:   0066.
Köszönjük!

Gimesi Jánosné a kuratórium elnöke

EGÉSZSÉG ROVAT

TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES GYEREKEK !
A koronavírus-fertőzés soha nem látott méreteket öl-
tött Magyarországon. Az első hullámnál megtanult 
dolgok megváltoztak, ismereteink bővültek, a betegség 
természete jelentős mértékben módosult. Ezért kény-
szerültünk ismét szigorú járványügyi rendszabályok 
bevezetésére. Sok adat gyűlt össze az utóbbi hetekben, 
ezért ajánlom figyelmükbe ezt a pár sort. 

1.,  Tapasztaljuk, hogy a módosult vírus (most pl. az 
angol variáns) sokkal fertőzőbb az előző hullámok-
ban tapasztaltnál és képes fiatal, akár megelőzően 
egészséges emberekben is súlyos betegséget okozni. 
A hírek riasztóak: 30-40 éves emberek kerülnek 

 intenzív osztályra és lélegeztető gépre! Ez A MOSTA-
NI GYERMEKEK SZÜLEINEK GENERÁ CIÓJA! 
Több az enyhe beteg is, és több a kórházba került be-
teg is (megtelnek a „COVID osztályok”, újakat kell 
nyitni, többnyire a „régiek” helyén). Szerencsére a 
személyzet körében kevesebb a beteg, a ha tékony vé-
dőeszközök alkalmazásának és a védő oltásoknak kö-
szönhetően. Érdekes, hogy az orvosok körében ma-
gas az átoltottság, kevés a friss beteg. A nővérek, 
ápolók között alacsonyabb volt az át oltottság, kö-
rükben többen betegednek meg. Gyorsan emelkedik 
a gépen lévők száma (jelenleg 1500 körüli), elértük a 
rendelkezésre álló személyzet által biztonságosan lé-
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legeztethetők számát! Sok a végzetes eset, sok a gyá-
szoló családtag, az ápoló személyzet tagjaiban sok a 
psychés probléma; szorongás, kiégés, depresszió! 

2.,  Sokkal több gyermek megbetegedését észleljük. 
Nem ritka, hogy most az egész család beteg lesz. 
Sokkal nehezebb védekezni a terjedés ellen, mint 
korábban. Nem csak légúti, más, enyhe tünetek ké-
pében jelentkezhet a betegség (hasmenés, fejfájás, 
torokfájás, tagfájdalmak, orrfolyás). Nem ritka, 
hogy a szülők, nagyszülők fertőzik meg a gyermeke-
ket, akár csecsemőket, hovatovább újszülötteket!  
A rokonlátogatáskor, baráti LÁTOGATÁSOK AL-
KALMÁVAL ELKÉPESZTŐ HIBÁKAT, FEGYEL-
MEZETLENSÉGEKET tapasztalunk ! Maradjanak 
otthon !!! A legenyhébb tünetek esetén se menjenek 
rokonokhoz, ismerősökhöz! A bevásárlószatyrot, 
újságot, tanulnivalót akasszák a kerítésre, ne lépje-
nek be mások lakásába, ha nem feltétlenül szüksé-
ges! Mivel az oltottak is fertőzhetnek, a maszk 
viselése nem mellőzhető! Emiatt kellett ismét a szi-
gorú járványügyi rendszabályokat bevezetni. Min-
den szabály akkor éri el a célját, ha betartják azokat!

3.,  Mivel a tünetek alapján nem azonosítható a COVID 
beteg (lehet ok az eddig is előfordult banális vírus-
fertőzés is) , a legenyhébb tünetek esetén se enged-
jük bölcsődébe, óvodába vagy iskolába a gyereket 
(felügyeletre sem)! Ha egy mód van rá, a nagyszülőkre 
se bízzuk őket, a családi ünnepeket csak a legszű-
kebb körben ünnepeljük, gyakorlatilag azokkal, 
akikkel egy fedél alatt élünk ! Minimális orrfolyás, 
1-2 napos hőemelkedés, néhány hígabb széklet 
ürítése kapcsán is tapasztalunk COVID-ot a háttér-
ben. Az utóbbi pár hét sokkal több tesztelésének ez  
a tanulsága. Be kell tartani minimális tünetek ese-
tén is a biztonságos legalább 10 napos otthoni 
tartózkodást! Ez után is csak a teljesen tünetmentes 
gyermek mehet közösségbe! Tudom, hogy a munka-
helyeken nagyon feszült a helyet. Sok a kényszerítés 
a munkáltatók részéről. Nagy a megfelelési kényszer 
a dolgozók körében is. MÉGIS ! Ha nem tartjuk be 
ezeket a szabályokat, nehéz helyzetbe kerülhetnek 
sokan, akik mit sem sejtenek.

4.,  Igyekszünk a nem sürgős, halasztva is elvégezhető 
szakorvosi vizsgálatokat, ultrahangos szűréseket, 
korhoz nem kötött oltásokat időben eltolva megten-
ni. A legkisebbek szükséges vérvizsgálatait a rendelő-
ben végezzük el. Lehetőleg mindenkit IDŐPONT-
RA hívunk. Kérjük Önöket, hogy a rendelési időben 
kérjenek időpontot, mielőtt bejönnek. A váróban le-
hetőleg egy gyermek és egy szülője tartózkodjon,  
a nagy váróban max. 2 beteg jelenléte megengedett, 
egymástól távol. Ezzel elérhető hogy a váróban mini-
mális legyen a fertőződés esélye. Ne hozzunk egész-
séges tanácsadásra beteg testvért! Mivel 3 telefont 
üzemeltetünk, erre ketten vagyunk Csillával, türel-
met kérünk, ha nem vesszük fel azonnal. Gondolják 
végig: egyszerre kell beteget vizsgálni és ezt rögzíteni 

a gépben, telefonálni, FB csoport kérdésére válaszolni, 
messengeren küldött kérdésre reagálni és az e-mail-en 
küldött fényképeket értékelni. Közben igazolásokat 
kiadni. Ha sürgősnek gondolt kérdés merül fel, 
 ezzel ne várjanak, rendelési időn kívül is TELE-
FONÁLJANAK ! Az e-mail, üzenet, sms nem biztos, 
hogy a rendelés befejezése után hamarosan elolvasás-
ra kerül, biztosabb, ha beszélünk ! 

5.,  Fontos körülmény lett a társadalomban megsok-
szorozódott feszültség. A rendkívüli helyzetben a 
szokottól eltérő életformára kényszerülünk. Mivel 
egymástól is függünk, legyünk tekintettel másokra, 
hogy bizalommal állhassunk sorban a boltban , a 
postán, a gyógyszertár előtt is ! Csak tünetmente-
sen menjünk emberek közé ! Maszkot viseljünk ! 
Tartsuk a távolságot ! Legyünk türelmesek ! Most 
nincs itt az ideje az ügyeskedésnek, beelőzésnek !  
Az ideges beszólások helyett sokat segíthet egy mo-
soly! A gyermekek körében is érezni lehet a pszichés 
terhek növekedését. Volt iskolai felvételi, jön az érett-
ségi, záróvizsga. Az online oktatás korlátai hatványo-
zottan terhelik a tanulókat is, a családot is, a pedagó-
gusokat is. Csökkentsük a lelki terhelést, legyünk 
kedvesebbek, megértőbbek a gyermekekkel szemben, 
töltsünk velük több időt ! Kötelező a beszélgetés!

6.,  Nincs a kezünkben „tuti” gyógyszer a coronavírus 
ellen. A nyáj immunitás eléréséhez szükség van a 
 fiatalok oltására is. Előbb-utóbb szükség lesz a gyer-
mekek koronavírus elleni oltására (hasonlóan a 
terhesekhez). A gyakorlat maradt : a beadási korha-
tár fokozatosan csökkent, ahogy kipróbálták a vak-
cinákat egyre fiatalabbakon is. A különbség, hogy a 
mostani oltóanyagokkal nincs sok tapasztalatunk, 
az idő sürget: kiszorítós versenyben vagyunk a ví-
russal ! Készüljünk fel erre és amint a sajtóból, érte-
sítésekből tudomást szerzünk a gyermekek oltási 
lehetőségeiről, éljünk is vele ! 
Rossz hír: nincs „legjobb oltás” ! A háziorvos ajánlása-
it tartsuk szem előtt ! Még csak kevés esetben van vilá-
gos egyedi indikációja a vakcináknak (mi a legjobb 
asthmában, cukorbetegségben, időseknek, terhesek-
nek...). Idő kell még, hogy megtudjuk mely betegség-
ben, mely életkorban melyik vakcina előnyösebb. 
 Jelenleg nem az a kérdés, hogy melyiket, hanem hogy 
van-e elegendő oltóanyag. 

7.  A tavasz megérkezett. Egyre több időt tudunk a 
négy falon kívül, a szabadban tölteni. Menjünk mi-
előbb a kertbe, erdőbe, túrázni, kirándulni, élvezni 
a napsütést (de ne „bandázzunk” !)! Tartsuk fizikai 
kondíciónkat lehetőségünk szerint, űzzük el a „ta-
vaszi fáradtságot” ! Mindezek segítségével psychés, 
mentális egészségünket is óvhatjuk, erősíthetjük, 
ami legalább olyan fontos. 
Remélem nincs már messze az az idő, amikor eny-
híthetünk a szabályokon és visszatérhetünk meg-
szokott életünkhöz. Vagy legalábbis az ahhoz hason-
lóhoz. Mert néhány dolgon el kell gondolkodnunk.

dr. Nagy Gábor
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SZENT ILONA  
IDŐSEK OTTHONA

Idősek és idős demens személyek 
nappali ellátása:
Szeretettel hívunk,várunk min-
den kedves ceglédberceli érdeklő-
dőt, aki a hétköznapjait szeretné 
kellemes környezetben, jó közös-
ségben eltölteni.

Amit biztosítunk napi díj ellenében:
• klubfoglalkozás 
• kézműveskedés 
• reggeli átmozgató 
• könyvtár látogatás
• mentálhigiénés ellátás
• egyéni beszélgetés lehetősége.

Szociális étkezés keretében napi egyszeri meleg étkezés 
biztosítása az Innoven Kft által.

Extra szolgáltatás(+ költség):
• fodrász, pedikűr

Érd.:  Jarábikné Kulcsár Ilonánál 06 30 506 8721 
Törökné Hajdu Juditnál  06 70 795 4281

Szociális étkezés biztosítása is folyamatos!
Érd: Törökné Hajdu Judit 06 70 795 4281

CEGLÉDBERCELI  
NÉMET NEMZETISÉGI  
KULTÚREGYESÜLET HÍREI

2021. március 13-án a Ceglédberceli Német Nemzeti-
ségi Kultúregyesület tagjai „húsvétváró tojásfát” díszí-
tettek. Idén a COOP előtt lévő „Község fájára” esett a 
választás, amely alá fából készült nyúlcsaládot, és tojással 
teli fészket helyeztünk el. Hálásan köszönjük Gombár 
Judit piros tojás felajánlását, mely nagyon jól mutat a 
tojásfán.

Kérjük, támogassák Egyesületünket adójuk 1 %-ával!
Adószámunk: 18710807-1-13  

Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület

FREUDE KAPELLE HÍREI
Az új típusú koronavírus járvány miatt már egy éve 
nem tudjuk a korábban betervezett rendezvényeinket 
megszervezni és nem tudtuk méltó módon megün-
nepelni zenekarunk megalakolásának 10 éves évfor-
dulóját sem. A 10 év tartalmas volt, és ha a járvány el-
múlik, folytatjuk tovább az örömzenélést. Az egyesületi 
munka nem áll le, továbbra is dolgozunk a 2021-es 
 évben kiadandó partitúra füzeteinken. Ha sikerül for-
rást szerezni, akkor ismét két újabb kiadvánnyal gazda-
gítjuk településünk kulturális örökségét.

Egyesületünk számára nagy segítség volt az elmúlt 
évben az adó 1%-ából befolyt 118 687 Forint, amelyet 
ezúton ismét szeretnék megköszönni a felajánlóknak.

Ha Ön nem rendelkezett még a személyi jövedelem-
adó (szja) 1%-áról, azt az adóbevallástól függetlenül 
2021. május 20-áig megteheti. A NAV honlapján köz-
zétette a 2021. rendelkező évre regisztrált szja 1%-os 
kedvezményezettek listáját. A Ceglédberceli Zene-
egyesület a 6334 sorszámon található meg. Aki az egye-
sületünk közhasznú tevékenységét a szja 1%-ának fel-

ajánlásával segíti, az hozzájárul a magyarországi német 
és ezen belül a ceglédberceli szellemi és tárgyi kul-
túránk megőrzéséhez és továbbörökítéséhez.

Adószámunk: 19166902-1-13

Köszönjük a felajánlásokat!!!

Kaposi József
Ceglédberceli Zeneegyesület elnöke
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KÖSZÖNET
Ceglédberceli Zeneegyesület

Kaposi József úr részére

Tisztelt Elnök Úr!
Nagylelkű adományod – a Zeneegyesület által kiadott „Ceglédberceli sváb 

énekek gyűjteménye” című könyv, melyet kórustagjaink részére térítésmentesen 
biztosítottál – hálás szívvel köszönöm!

További munkád és Egyesületed tevékenységét kísérje  
egészség, siker, szeretet és megbecsülés!

„Ha adakozol nemcsak magaddal teszel jól, hanem másokkal is.  
Ez elősegíti az együttműködést és megerősíti a barátságokat.”

Ceglédbercel, 2021. március 25. 
Őszinte köszönettel:   

Sasvári Istvánné kórusvezető

REFORMÁTUS HÍREK
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él ; és aki él,  
és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” 
(Jn 11, 25.26.)

Bibliás hitünk szerint embernek lenni eredetileg azt je-
lenti, mint istenképűnek lenni. A zsidó hagyomány úgy 
tartja, Isten képmása egyszerre volt jelen minden világ-
ban, gyönyörűséges dísze volt a mindenségnek. Sőt, ő 
maga is saját képére teremthette meg, s rendezhette be 
kozmikus életterét. 

Életünket, a bűnesettel, halálra váltottuk. A halálba 
torkolló életünket megelőző csodás állapotról kézzel-
fogható bizonyítékunk, egy szál sincs. Tovább süllyed-
ve, mára odajutottunk, hogy testi életünk mindennek a 
mértéke. Ritkák azok a pillanatok, és rendkívüli erőfe-
szítésünkbe telik megragadni, kitartani azokat a pilla-
natokat, mikor a lélek képes uralni a testet. A szellem-
nek lelket és testet uralásáról még kevesebbszer beszél-
hetünk. A világban, a jelen korszakban az mutatkozik 
meg irgalmatlanul erősen, hogy az emberben nincs, 
vagy nem elég stabil a földi életen túli életbe vetett hit. 
Bennem és a másikban. Nincs fény, vagy csak épp pislá-
kol az isteni eredet fénye. Bennem, és a másikban. Az 
álfények csalókák, rettegésbe, testbe zárnak, végérvé-
nyesen rabbá téve.

Nagyhét van; Nagypéntekig ’süllyedünk’, le egészen a 
pokol aljáig, majd Krisztussal feltámadunk, szenvedé-
sek polírozta lényünk ragyogón talpra áll. ’Anasztaszisz’ 
(Anasztázia) ezt jelenti; talpra állás, feltámadás. Hús-

vét, a testnek, mint határnak a teljes, maradéktalan le-
győzése. Krisztus számára nincsenek határok. Jézus 
mondja: „Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek 
lehetséges.” (Lk 18,27.)…

de azt nem mondta, hogy embernek kell marad-
nunk!Mosolyogva csatoljunk vissza az első mondatok-
hoz, és vágyjunk többre, higgyünk többen, mint amit 
jelenleg a testhez kötni akaró hatalmak akarnak elhitet-
ni velünk.

Áldott talpra állást, Húsvétot kívánok:  
Uherkovichné Perge Tímea református lelkész
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BERCELI KÖLTŐK KLUBJA
KEDVES OLVASÓK!
Verseiteket várjuk továbbra is szeretettel a FLOWers Életmód Műhely postaládájába (Ady E. u. 3.) vagy e-mail 
címére: flowersmuhely@gmail.com.

Megyeri Kata

REMÉNYKÉP

Nem tudok önmagamból kilépni,
Összetört szívemet, lelkemet valahová messzire elvinni.
Elvinni, hogy könnyebb legyek,
Letenni valahová, ahová majd többet nem megyek.

Titkos maradna számomra e hely, 
Már másnap megváltoztatnám életem.
Emlékezetemből kitörölném
a rosszat, mi ért engem.

Megoldásra váró, mégis megoldhatatlan e probléma,
Hiszen ki látott már olyan embert,
Kinek ilyesmi eszébe jutott volna.
Hogyan tudnék vajon önmagamból kilépni?

Ez csak egy álom, képzeletem szülte,
agyam feldolgozta reménykép!
Hogy összetört szívem és lelkem
valahová letehetném!

Burkáné U. Erzsébet 

ITT VAN ÁPRILIS

Itt van, megjött Április
nárciszsárga köpenyben,
vele jöttem magam is,
jácintillat köröttem.

Ibolyaszín köntösöm
lenge szellő dobálja,
rám köszönt virágözön,
s rügyfakadás csodája.

Szervusz tavasz, vártalak,
ámulok sok színeden.
Lám, hogy süssön rám a Nap,
már nagyon kellett nekem.

Babik Böbe

Amint sejteni lehetett, ismét online oktatásra kellett át-
térniük az általános iskoláknak is. Intézményünkben ez 
a korábban már megismert Microsoft Teams program 
segítségével zajlik. Általános tapasztalatunk, hogy a 
gyerekek és a pedagógusok egyaránt magabiztosan 
használják a rendszert: folyamatosan zajlanak az órák 
és érkeznek vissza a kiadott feladatok megoldásai.  
A legutóbbi hírek szerint április 19-ig tart majd a táv-
oktatás, utána remélhetőleg ismét találkozhatunk majd 
a gyerekekkel.

Továbbra is online formában folytatódott iskolába 
csalogató programsorozatunk. A szokatlan forma elle-
nére több érdeklődő is „benézett” hozzánk a virtuális 
térben: köszönet Nekik!

Az általános iskolai beiratkozásra 2021. április 15-16-
án kerül sor. Április 15-én 8-19 óra között, míg 16-án 
8-18 óra között várjuk a szülőket saját és a gyermek 
 okmányaival (személyi igazolvány - vagy születési 
anyakönyvi kivonat- ; lakcímkártya; TAJ kártya; esetleg 
kedvezményre jogosító igazolás, ha van). Elektronikus 
úton is be lehet iratkozni a 2021/22-es tanévre: ebben 
az esetben a beiratkozáshoz szükséges fenti iratok be-
mutatására a tanítási év első napján kerül sor.

Iskolavezetés

EÖTVÖS HÍREK

FEBRUÁR
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ÓVODAI HÍREK
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AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK…
Február 25-én Gimesi-Deák Orsolya óvodapedagógus Pedagógus 
II. fokozat megszerzésére irányuló  minősítési eljárása sikerrel, na-
gyon szép eredménnyel zárult.

Portfóliója értékes, magas színvonalú munkát tükröz, mely min-
ta a minősítés előtt álló kollégák számára. 

Mindemellett Gyermekjóga oktatói tanúsítványt szerzett a Gyer-
mekjoga pszichomotoros fejlesztéssel című akkreditált pedagógus 
továbbképzési program keretében. A képzésen szerzett tudásával 
az intézmény minőségfejlesztő munkáját támogatja.

Gratulálunk eredményes szakmai munkájához, kitartást és további sikereket kívánunk! 
Az intézmény dolgozói nevében:

Horsik Zsuzsanna
intézményegység -vezető

A köznevelési törvény által meghatározott pedagógus életpálya részeként a pedagó-
gusoknak kötelezően részt kell venniük a pedagógusok minősítési rendszerében. Pe-
dagógus II. fokozat eléréséhez a Pedagógus I. fokozatban hat év szakmai gyakorlat 
megszerzése volt a feltétel ebben a nevelési évben. Február 11-én Horsik Zsuzsanna, 
ÁMK igazgató, intézményegység-vezető Pedagógus II. fokozat megszerzésére irá-
nyuló minősítési eljárása 100 % -os eredménnyel zárult. Gratulálunk kimagasló szak-
mai munkájához, kitartást és további sikereket kívánunk munkájához!

Az intézmény dolgozói nevében:
Gaálné Kecskeméti Judit
intézményvezető-helyettes

Óvodánkban a minőségi pedagógiai munka egyik kulcseleme a folyamatos szakmai 
fejlődés.

Gaálné Kecskeméti Judit óvodapedagógus, intézményvezető –helyettes a Kodolá-
nyi János Egyetemen szerzett szakvizsgázott pedagógus, mentorpedagógus végzett-
sége után szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szakképzettséget szerzett, 
kiváló eredménnyel. 

Juditnak a pedagógusszakma iránti elhivatottsága, intézményfejlesztő innovatív 
tevékenysége példaértékű. Vezető – helyettesi munkáját, a pályakezdő pedagógusok 
támogatását lelkiismeretesen végzi.

Gratulálunk a szép eredményhez és további sikeres szakmai munkát kívánunk! 

A Ceglédberceli Napsugár Óvoda dolgozói nevében
Horsik Zsuzsanna

intézményegység-vezető
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RENDŐRSÉGI HÍREK
TAVASSZAL IS TUDJA BIZTONSÁGBAN HÉTVÉGI HÁZÁT, NYARALÓJÁT!
Megérkezett a tavasz. A jó idő érkezésével lassan benépesülnek a hétvégi házak, nyaralók. A télire 
biztonságba helyezett vagy hazavitt értékek - szerszámok, gépek, csónakok, egyéb eszközök – is-
mét előkerülnek. A nyaraló, hétvégi ház feltörése vagy az udvaron hagyott értékek eltulajdonítása 
is jelentős anyagi károkat okozhat, ezért kérjük, fogadja meg tanácsainkat!
 

A hétvégi házban ne tároljon a szükségesnél nagyobb értékeket, gon-
doskodjon azok védelméről, a bejárati ajtót is érdemes korszerű zár-
ral felszereltetni. Az ajtó anyaga legyen masszív fém vagy tömör fa. 
Fontos, hogy az egyéb külső nyílászárók és a garázs is kellő védelem-
mel rendelkezzen! Azokat többféle biztonsági eszközzel ajánlott fel-
szerelni. Csupán a szúnyogháló nem véd meg a betörés ellen!

Az anyagi lehetőségekhez és védendő értékekhez mérten érdemes 
elektronikai védelmi rendszert kiépíteni. A biztonságon nem éri meg 
spórolni, hiszen a tapasztalatok szerint egy betörés okozta kár gyak-

ran többszöröse lehet a megfelelő védelmi rendszer beszerzési és felszerelési költségének. Javasolt rendszeresen 
látogatni a hétvégi házat, nyaralót, illetve megkérni a környéken élőket, hogy fordítsanak figyelmet az üresen álló 
hétvégi házakra. 

Az értékes ingóságokról - műszaki cikkek, szerszámok, gépek, kerékpárok, stb.- lehetőség szerint készítsen fényké-
pet és részletes leírást, ez ugyanis segítséget nyújt a rendőrség számára a beazonosításnál. 

Tartson rendet közvetlen környezetében és a kertben is! A széthagyott kerti szerszámok vonzzák a tolvajokat, a 
betöréshez is felhasználhatók. 

A sűrű növényzet kiváló rejtekhely a betörők számára. A dúsabb bokro-
kat, fákat ritkítsa meg annyira, hogy a betörők ne tudjanak észrevétlenül 
tevékenykedni! A házhoz, ablakokhoz közel álló fák ágait vágja vissza! Az 
élő sövények, és a zárt kerítések magassága lehetőleg ne haladja meg a 
90 centimétert, mert azzal gátolja a biztonságot fokozó rálátást.

Amíg a kertben dolgozik, háza ajtaját minden esetben zárja be, ne adjon 
alkalmat a besurranó tolvajnak!

MIT TEGYEN, HA BETÖRÉST ÉSZLEL VAGY A HÉTVÉGI  
HÁZHOZ ÉRKEZVE ILLETÉKTELEN SZEMÉLY VAN BENT?

Amellett, hogy a bűnözők anyagi veszteséget tudnak okozni, 
ijesztő, ha idegen ember otthonukban jár. Ha érkezéskor betö-
rés nyomait észleli, ne menjen be a házba, értesítse a rendőrsé-
get az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon!
A hátrahagyott nyomok elveszhetnek, megváltozhatnak, ha  
a helyszínt bejárja a rendőrség kiérkezéséig. Ne tegye!

Kellemes tavaszi pihenést, kikapcsolódást, kertészkedést 
 kívánunk!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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CKSE HÍREK
FELNŐTT CSAPAT
Győzelemmel kezdte a tavaszt csapatunk
Megkezdődött a tavaszi szezon a berceli felnőtt csapat 
számára. Tavaszi első fordulóban Táborfalván ven-
dégeskedett a gárda, ahonnan három ponttal tért haza 
a csapat.

13. forduló 
Táborfalva KSE - Ceglédberceli KSE 0-2
g: Füle B., Dely G.
14. forduló
MozGo Nagykőrös SE - Ceglédberceli KSE 1-1
g: Dely G.
15. forduló
Ceglédberceli KSE - Hernádi FKSE 2-2
g: Dely G.(2)
16. forduló
Dánszentmiklósi KSK - Ceglédberceli KSE 0-1
g: Détári T.
17. forduló
Ceglédbercel KSE – Dabas-Gyón FC II. 1-2
g: Czinege M.

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

SORON KÖVETKEZŐ BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
18. forduló 2021.04.04. 16:00
Jászkarajenői SC - Ceglédberceli KSE

19. forduló 2021.04.10. 16:00
Ceglédberceli KSE – Szentmártonkátai KSE

20. forduló 2021.04.18. 16:00
SK Farmos - Ceglédberceli KSE

21. forduló 2021.04.24. 16:30
Ceglédberceli KSE – Tápiósági KSK

22. forduló 2021.05.02. 16:30
Kakucs KSE - Ceglédberceli KSE

Sajnos a vírushelyzet miatt a mérkőzések továbbra  
is zárt kapusak, így nézők nem látogathatják a mérkő-
zéseket!

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 CEGLÁDBERCELI DIÁKSPORT EGYESÜLET HÍREI 
KISPÁLYÁS TORNÁK 2021. FEBRUÁR 21. MÁRCIUS 15.

Az Országos Mini-Futball Szövetség, mint a hazai kispá-
lyás labdarúgás országos szövetsége tagszervezetei szá-
mára felkészülési tornasorozatot hirdetet. A Szövetség  a 
COVID 19 alakulását figyelembe véve és a kormány ha-
tályos szabályzatait betartva szervezte és szervezi meg a 
versenyeket. Jelenleg kettő fordulon vagyunk túl. 2021. 
február 21-én Törökbálinton a Országos Mini-futball 
Bajnokság Winter Tour Tornán és március 15-én Szé-

kesfehérváron megrendezett Spring Tour Tornán vet-
tünk részt. A szövetség célja: Az Országos Mini-Futball 
Szövetség tavaszi fordulói alatt a versenyrendszerben 
csapatok versenyeztetése, felkészítése, ezen felül az or-
szágos bajnokság döntőjébe jutás és ott a bajnoki cím 
elnyerése vagyis ’Delegáld a bajnokod’ rendezvényen 
részt venni. Az Országos Mini-Futball Szövetség által 
kiírt ’Delegáld a bajnokod’ rendezvény a 2017-től jól mű-
ködő Országos Mini-Futball Ligakupát hivatott felvál-
tani, azt komolyabb szintre emelni. A csapaunk célja a 
„Delegáld a bajnokod” rendezvényen részt venni, melyre 
eddigi eredményeink alapán van esélyünk, hogy ott le-
gyünk. Egyben lehetőség a csapatunknak,   mint amatőr 
kispályás (minifoci) csapatnak arra, hogy egy országos 
döntő keretein belül - remek körülmények között és re-
mek ellenfelek mellett - megméretesse magát, tapaszta-
latot szerezzen más régiók kispályás csapatai ellen, 
sportkapcsolatokat létesítsen.

Bízunk abban, hogy a jelenlegi „koronást” legyőzve, 
lehetőségünk lesz ott lenni a következő tornán is. 

Héregi
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