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CEGLÉDBERCELI

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

TÁBOROK

Híradó

Részvételi díj: 17.000,- Ft
(A részvételi díj magában foglalja a napi 3 étkezést)

Cím: Ceglédberceli Művelődési Ház és Könyvtár, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 96.
Tel.: 06 53 378 020 • e-mail: cbmuvhaz@gmail.com

TERMÉSZETBÚVÁR  
NAPKÖZIS TÁBOR

2021. június 21.–25. 
8 és 16 óra között

Várjuk szeretettel napközis 
 táborunkba a 8 és 12 év 
 között természetet szerető, és 
megismerni vágyó gyerekeket.
A tábor 5 napja alatt meg-
ismerkedünk a természet 
 érdekességeivel, kirándulunk 
egyet Ceglédbercel termé-
szeti kincsei között, kéz-
műveskedünk, kísérletezünk, 
és rengeteget játszunk!

SZILVÁSGOMBÓC  
FŐZŐTÁBOR

2021. július 19.–23. 

Várjuk szeretettel a 8 és 12 év 
közötti gyerekeket, akik  
szeretnének a konyhában 
 otthonosabban mozogni.
Ha szeretnéd a főzés alapjait 
elsajátítani, és megtanulni  
minden nap egy receptet 
 akkor itt a helyed köztünk! 

KALANDOK PADDINGTON 
MEDVÉVEL MESETÁBOR
2021. augusztus 9.–13.  

8 és 16 óra között

Ha ismered és szereted,  
vagy ha nem, de szeretnéd 
meg ismerni Paddington 
 medve történeteit,  
itt a helyed     
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Ceglédbercel Község Önkormányzata  
Polgármesterének 

6/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

2/2020. (II.14.) 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 foglaltak fi-
gyelembevételével, az államháztartásról szóló CXCV. 
törvény 23.§ (2) bekezdésében és 34. §-ában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormány-
zati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását 
az alábbiak szerint rendeli el:
1.§. A Rendelet 2.§-a helyébe lép:
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi 

költségvetését:
1.210.375.327 Ft Bevétellel
1.210.375.327 Ft Kiadással

ezen belül:
765.462.122 Ft költségvetési bevétellel és 
444.913.205 Ft finanszírozási bevétellel, valamint 
935.737.307 Ft költségvetési kiadással és 
274.638.020 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevé
telek 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, ki
emelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok 
szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek 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 képviselő-testület 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 ma-
radványának igénybevételével történhet.

2.§. A Rendelet 3.§ (8) bekezdése helyébe lép:
3.§ (8) Az Önkormányzat a kiadások között 62.484.650 Ft 
általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 
és az azt követő napon hatályát veszti.

Török József sk. polgármester  
Nagy Károlyné sk.  jegyző

Ceglédbercel Község Önkormányzat  
Polgármesterének

7/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Polgármes-
tere Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, 
valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-
dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján kapott fel-
hatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva Ceglédbercel 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének és vala-
mennyi Bizottság tagjainak véleményét kikérve- a kö-
vetkezőket rendeli el:

1. §
(1)  Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 

706.761.284 Ft Költségvetési bevétellel
602.679.621 Ft Költségvetési kiadással
104.081.663 Ft költségvetési maradvánnyal

435.002.194 Ft Finanszírozási bevétellel
264.727.009 Ft Finanszírozási kiadással
170.275.185 Ft finanszírozási maradvánnyal

1.141.763.478 Ft Összes teljesített bevétellel
867.406.630 Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.
(2)  Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott ki-

adásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(3)  A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, 
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, ön-
ként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok sze-
rinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint 
fogadja el.
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ZÖLD HÁZ ZÖLD OTTHON
TISZTELT LAKOSSÁG!

Várjuk vissza a 2020. májusában indult Zöld Ház Zöld Otthon program résztvevői számára kiosztott pecsétgyűjtő füzeteket! 
Amennyiben gyűjtötte a környezetvédelmi pecséteket az elmúlt egy évben, kérjük június 11-ig (péntek) nevével és címével 
ellátva dobja be a Ceglédberceli Polgár mesteri Hivatal, vagy a Ceglédberceli Művelődési Ház és Könyv tár postaládájába.

A RÉSZTVEVŐK KÖZÖTT VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOKAT SORSOLUNK KI.
Ceglédbercel Község Önkormányzata

(4)  A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke-
jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. 
melléklet szerint fogadja el.

2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zár-
számadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1)  Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 

a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(2)  Az EU-s támogatással megvalósuló programok és 

projektek, valamint az önkormányzaton kívül meg-
valósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi 
elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3)  Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költ-
ségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai-
nak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. mellékletekben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4)  A képviselő-testület a költségvetési szervek marad-
ványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek 
megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5)  A képviselő-testület az önkormányzat állami támo-
gatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően 
hagyja jóvá. 

3. §
(1)  A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegy-

zőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fize-
tési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kí-
sérje figyelemmel.

(2)  Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szer-
vek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. 
évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondos-
kodni kötelesek.

4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, 
hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költ-
ségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásá-
ról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirde-
tését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Török József sk. polgármester  
Nagy Károlyné sk.  jegyző

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
(VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK LÉPCSŐZETES FELOLDÁSÁNAK HARMADIK FOKOZATA)

TÁJÉKOZTATJUK A CEGLÉDBERCELI LAKOSOKAT, HOGY 2021. MÁJUS 01. NAPJÁN A 194/2021. (IV.26.)  
KORMÁNYRENDELET ÉRTELMÉBEN A KÖVETKEZŐ INTÉZKEDÉSEK LÉPNEK ÉLETBE:
•  A kijárási tilalom éjféltől reggel 5 óra között van érvényben.
•  Az üzletek reggel 5 óra és este 11.00. óra között lehetnek nyitva.
•  A védetteknek (akinek védettségi igazolványa van) este 11 óráig meg nyílik a vendéglátóhelyek belső tere is.  

A szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik.
•  A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik.
•  A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket védett ségi  igazolvánnyal újra lehet látogatni.  
Ezek közé tartoznak például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak is.

•  Edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek,  valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak  mehetnek.
•  A védettek és felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják.
•  A védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell  maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken.
•  Védettsége alapján gyakorolni kívánó személy felhívható a védettségi  igazolvány, illetve a személy azonossága igazo-

lására alkalmas hatósági  igazolványa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy  vezetői  engedély) bemutatására.
•  A közterületen, a tömegközlekedési eszközökön, boltokban – azokon a helyeken, ahol nem csak beoltott, vagy a fertőzésen 
átesett  személyek tartózkodhatnak – továbbra is kötelező a maszkhasználat, továbbá tilos a csoportosulás és a gyülekezés. 
Ez a még be nem  oltott állampolgárok védelmét szolgálja.

Kérjük továbbá, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak! Továbbra is kísérjék figyelemmel a hivatalos kormányzati tájékozató 
oldal (https://koronaviros.gov.hu) és az önkormányzat (mobiltelefonos Ceglédbercel Applikáció vagy www.cegledbercel.hu) 
tájékoztatóit, közleményeit.

Kelt.: Ceglédbercel, 2021. május 04.
VIGYÁZZUNK MAGUNKRA! VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Török József sk. polgármester  | Nagy Károlyné sk.  jegyző
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CEGLÉDBERCELI  
NÉMET NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

ZIEH' DICH AN!
Vegyük fel egy hétköznapon a magyarországi német 
népviseletünk egy darabját, és tegyünk ünneppé egy 
átlagos pénteket! Idézzük meg őseink emlékét és mu-
tassuk be örökségünket a mindennapokban. Erről 
szól a TrachtTag immár hetedik éve. 2021.04.30-án 
került sor erre az eseményre. Nagy örömömre szolgál, 
hogy minden kultúrcsoport, illetve az iskolás és az 
óvodás korosztály is csatlakozott ehhez az esemény-
hez. Köszönöm a képeket! Kérem, fogadják szeretet-
tel ezt a montázst!

Szeidl Veronika
CNNÖ elnök

ANYAKÖNYVI HÍREK

ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE
2021. április 28. napján köszöntöttük: 

Benkó Erik, Seres-Nagy Elena Lia, Steiner Teodor, Madaras Georgina Luna, Szabó Márton, Kovács Kornél  
újszülötteket és szüleiket.

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

ELHUNYT

Kaposi Tamás 65 éves,  
Szövetkezet utca 10. 

Simon Jánosné  
(sz.: Schweier Anna) 77 éves,  

Pesti út 179.

Kürtösi Mátyásné  
(sz.: Kreisz Erzsébet) 70 éves,  

Virág utca 22.

Gyug Ferencné 
(sz.: Bori Margit) 88 éves,  

Virág utca 26.

A képviselő-testület döntése szerint  
2018. évtől minden ceglédberceli újszülöttet  

emléklappal és 20.000.-Ft-os „kelengyepénzzel”  
köszönt az önkormányzat. 

2021. május 10. napján  
köszöntöttük  

Proszler Jánosnét  
(született: Steiner Katalin)

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Ezen a tavaszon talán az utolsó alkalom, hogy a 
személyi jövedelemadóból felajánlható 1 %-ról 
szólhatok. A Híradó korábbi számaiban részle-
tesebben írtam a Sion Alapítványról, terveiről, 
elért eredményeiről. 

Ha még nem döntötték el, kinek adják az 1 
%-okukat, ismét leírom az adószámunkat:

18673807 – 1 – 13

Szívből köszönjük az eddigi támogatást, s köszö-
nettel fogadjuk a jövőbeni adományokat!

Gimesi Jánosné

EGÉSZSÉG ROVAT

KÖSZÖNET
Április 14-én volt az idei első véradás. Nagyon izgultam, 
hogy a jelenlegi nehéz helyzetben el tudnak-e jönni a vé-
radók? Talán Ők is megbetegedtek, félnek a megfertő-
ződéstől, vagy éppen most kaptak védőoltást, s ez meg-
akadályozza Őket abban, hogy eljöjjenek a véradásra. 

Most is kiderült, nyugodtan bízhatok bennük! A terv-
ben 20 donorra számítottak, 24 véradó jött el! Igazán 
büszkék lehetünk! Most is látva láthatjuk, hogy az egy-
másért történő felelősségvállalásból jelesre vizsgáztunk! 
Pedig ez most nagyon kemény, embert próbáló idő!

Köszönöm! Várlak Titeket július 7-én, szerdán, 14 
órától 16 óráig, a Művelődési Házba a következő vér-
adásra!
Még egyszer köszönöm! 

 Gimesiné Eta

1 %

SZENT ILONA IDŐSEK  
OTTHONA

Idősek és idős demens személyek nappali ellátása:
Szeretettel hívunk,várunk minden kedves cegléd-
berceli érdeklődőt, aki a hétköznapjait szeretné kelle-
mes környezetben, jó közösségben 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

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS CEGLÉDBERCELEN!
Várjuk azon kedves érdeklődők jelentkezését, akiknek 
lakókörnyezetében életvitelének fenntartásához, 
egészségi állapota miatt átmeneti vagy tartós jelleggel 
segítségre van szüksége. Pl: bevásárlás, gyógyszerkivál-
tás, gondozás.

Az ellátás óradíj ellenében vehető igénybe.
Érd: Törökné Hajdu Judit 06 70 795 4281

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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CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI  
IFJÚSÁGI EGYESÜLET HÍREI

Sajnos a járványhelyzet miatt a Báránytáncot idén sem tudjuk megrendez-
ni. Reméljük, hogy jövőre nem lesz akadálya a rendezvény megtartásának!

Ebben az évben már harmadszor vettek részt táncosaink a magyarorszá-
gi németek népviseletnek napján a TrachtTagon. Köszönjük a részt vevő 
gyerekeknek és felnőtteknek!

TISZTELT CEGLÉDBERCELIEK!
A Ceglédberceli Német Nemze-
tiségi Ifjúsági Egyesület 2008-
ban azzal a  céllal jött  létre, hogy 
őrizze és továbbvigye a hagyo-
mányokat. Elmondhatjuk, hogy 
ezt sikeresen tesszük, ugyanis 
évente sok fellépésünk és ren-
dezvényünk van. Hogy az elkez-
dett munkát tovább tudjuk foly-
tatni, kérjük Önöket, hogy aki 
megteheti, támogassa Egyesüle-
tünket adója 1%-ával.

Adószámunk: 18720239-1-13

1 %

Egyesületünk új táncosai számára elkészültek új pólóink! Bízunk benne,  
hogy a fellépésekre tartva mielőbb is viselhetik majd.  
Köszönjük a támogatást Magyarország kormányának  

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül  (NEMZ-CISZ-20-0225)!
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ÚJRAKEZDÉS

Nyitás van. Nyílnak a virágok, az 
ablakok a langyos napsütés hívoga-
tó sugarára és lassan nyílnak a kö-
zösségi színterek is. Kinyit az or-
szág, kirepülnek az emberek, meg-
tornáztatva karanténtól és rezig-
náltságtól elgémberedett szociális 
vágyaikat. 

Vajon mit tanultunk ebből a 
kényszerű bezártságból? Kellett-e 
tanulnunk egyáltalán? Úgy is lehet 
teljes az életünk, ha nem járunk el 
sehova? Otthon is maradhatunk és 

foglalkozhatunk olyan dolgokkal, 
amikre korábban nem szakítottunk 
időt. Senki nem egyforma. 

Az életünkbe jelentős változást 
hozott ez a helyzet. Ha szerencsé-
sek vagyunk, akkor csak a szórako-
záshoz való jogunkat veszítettük el, 
de ebben az esetben is veszteség ért 
minket. Olyan, aminek gyászfolya-
mata van. Talán az, hogy most nincs 
kedvünk kimozdulni, ennek a folya-
matnak egy szakasza. Legyünk tü-
relmesek magunkkal és ne csodál-
kozzunk, ha kevésbé vagyunk lelke-
sek, mint mások. Vagy ha egyszerű-
en csak félünk. Mindenki másképp 
éli meg. 

A feldolgozást, a visszaszokást 
segíthetjük, ha először csak szabad-
téren, egyéni vagy kis létszámú por-
gramokon veszünk részt. A FLO-
Wers Életmód Műhely pont ebben 
tud segíteni. A családias, egyénre 
szabott, biztonságot nyújtó progra-

mok biztosításában, ahol közösen 
találhatjuk ki, hogy kinek mi a leg-
kényelmesebb, legmegfelelőbb 
módja az újrakezdésnek. 

Bálintné Balogh Edina

BERCELI KÖLTŐK KLUBJA
KEDVES OLVASÓK!
Szeretettel várjuk a verseket a flowersmuhely@gmail.com email címre vagy az Ady u. 3. postaládájába!

Megyeri Kata

ANYÁK NAPJA
Anyák napja szép nap,
De nagyon szomorú,
Mert lelkem megeszi a bú!

Szültem, felneveltem fiamat,
Apja nem szerette, nem kereste,
Így reám hárult a feladat!

Fiam virágot hoz örömmel,
Hogy napom teljen el gyönyörrel,
És elfelejtem bánatom,
Tehát ez az én napom!

Burkáné U. Erzsébet

ORGONÁL A SZÉL
Orgonafán játszik a szél,
zúgva-búgva áhitattal,
áment énekel rá ezért
sok-sok lilaruhás angyal.

Illatozva száll az áldás,
boldog, ki részesül benne,
hiszen az orgonavirág
a menny földi, szép szerel-
me.

Tárd hát lelked néki, ember,
hadd szórja feléd balzsamát!
A megfáradottnak ez kell:
pár csepp illat csak, orgonás!

Babik Böbe

TÉZIS ÉS ANTITÉZIS

ó te gaz
miért vagy az
mikor lehetnél
szép virág
szép levél –
ó te ember
miért vagy
gazember
mikor 
ember is lehetnél

Budai János



8   CEGLÉDBERCELI HÍRADÓ

FREUDE KAPELLE HÍREI ÍJÁSZ HÍREK

Intézményünk életét sajnos április hónapban is jelentősen befolyásolta a világjárvány. Az áprilisi tavaszi szünet után 
reménykedtünk ugyan a visszatérésben, de ez csak az alsó tagozatosok számára következett be április 19-én. Mivel 
a felsősök ezt követően is online oktatásban részesültek otthon, így a Petőfi utcai épületben tanuló 1. és 2. osztályos 
tanulókat a tágasabb Pesti úti iskolába költöztettük át, segítve ezzel a rendkívüli járványügyi szabályok betartását, 
a védekezést.

•   Az első osztályosok beiratkozása április 15-16-án si-
keresen zajlott le. Lehetőség volt a Kréta rendszeren 
keresztüli online beíratásra csakúgy, mint személye-
sen megtenni ezt. Utóbbi esetében az iskola honlap-
ján található időpontfoglaló kitöltésével lehetett beje-
lentkezni a személyes ügyintézésre. Végül összesen 
20 első osztályos tanulót írattak be szüleik, ők szep-
temberben kezdik majd az új tanévet. Sok sikert kívá-
nunk a leendő elsősöknek!

•   A kényszerű otthonlét időszakában online dolgozói 
értekezletekkel tartottuk a kapcsolatot, illetve szer-
veztük a munkát. Lehetőségünk nyílt megbeszélni a 
mögöttünk hagyott hónapok tapasztalatait, illetve 
megtervezni az előttünk álló időszakot is.

•   Mivel a járvány miatt a hagyományos iskolai verse-
nyek nagy része elmaradt, így csak a levelező formá-
ban megtartott versenyek eredményeiről tudunk be-
számolni. Ezek közül az első hír, hogy a monorierdei 
iskola hagyományos Tollforgató versenyén földrajz 

EÖTVÖS HÍREK

MÁJUS
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tantárgyból Détári-Szabó Erika 8.a osztályos tanuló 
4. helyezést, míg természetismeretből Fehér Ármin 
Bulcsú 5. osztályos tanuló 12. helyezést ért el. Angol 
nyelvből Polónyi Lili a 7.-8. osztályosok között a 12. 
helyen végzett. Matematikából Molnár Bence 3. osz-
tályos tanuló az 5. helyen végzett és bejutott a döntőbe, 
míg Scheffer Emma 18. lett. Szövegértésből Tuza- 
Cziegelmayer István 3. osztályos tanuló 11., Gimesi 
Hunor 12, Lubi Hanna Sára és Senkei Natália Dóra 
18., Illés Tünde 22.helyezett lett. Történelemből a  
6. osztályosok között Kőmíves Albert 9., Kolozsvári 
Csenge 10., Deák Ervin Tamás 11. helyezett lett. 
 Gratulálunk a versenyzőknek és köszönjük a felké-
szítő tanárok – Petróné Bori Zsuzsanna, Szilágyiné 
Lengyel Zsuzsa, Vándorné Vígh Mária, Dudás Petra, 
Polónyiné Zsuzsandor Ibolya – munkáját!

•   A Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági Akadémia által 
szervezett Tudásbajnokság angol nyelvi megyei ver-
senyén Polónyi Lili 7. osztályos tanuló 1. helyezést ért 
el, és bejutott az országos döntőbe. A London Bridge 
angol nyelvi versenyen szintén országos döntőbe 
 jutott Lili! Gratulálunk, és köszönjük felkészítője, 
Szilágyiné Lengyel Zsuzsa munkáját!

•   Április hónapban került sor a 8. osztályosok hagyo-
mányos DSD nyelvvizsgájára is: ezúttal 11 tanulónk 
vágott neki a kihívásnak. Az eredmények még nem 

ismertek, de mindannyian jól szerepeltek a szóbeli 
megmérettetésen, így reméljük, hogy az írásbeli, és az 
egész vizsga jól sikerül majd: szurkolunk ezért!

•   Ugyancsak végzőseinkhez kapcsolódó hír, hogy a fel-
vételi eredmények nagy része megérkezett iskolánk-
ba, és örömmel mondhatjuk, hogy legtöbb nyolcadi-
kosunkat az első helyeken megjelölt intézményekbe 
vették fel. Gratulálunk!

•   Ugyancsak örömteli hír, hogy iskolánk tanárai közül 
többen eredményes minősítő eljáráson estek át az 
 elmúlt hónapokban, így Kápolnási Beáta, Márki Sán-
dor Szabolcs, Pap Krisztina, Polónyiné Zsuzsandor 
Ibolya egyaránt Pedagógus II. fokozatba kerültek, 
míg Novák Károly megvédte mesterprogramját. 
 Gratulálunk Nekik!

•   Április 28-án kapták meg 7. osztályos diákjaink a he-
patitis oltás második körét, melyet a járvány miatt 
kellett korábban elhalasztani. A lányok és fiúk számára 
– ha az oltás nem is – az egymással való találkozás 
kellemes élménynek bizonyult. Reméljük, hogy a má-
jusi visszatérés után hasonlóan kellemes légkörben 
telik majd a tanév hátralévő időszaka. Köszönjük  
a szülők támogatását, és ha mód lesz rá, várjuk szere-
tettel a gyerekeket!

Iskolavezetés

RENDŐRSÉGI HÍREK

KERÉKPÁROSOK FIGYELMÉBE!
Hétvégén és hétköznapokon, bevásárláshoz, munkába járáshoz vagy a szaba-
didő eltöltéséhez egyaránt népszerű a kerékpározás minden korosztályban. 
A kerékpár eltulajdonítása érzékenyen érintheti tulajdonosát, függetlenül 
annak értékétől. Vigyázzon rá, hogy biciklije ne kerüljön illetéktelen kezébe! 
A lopás megelőzéséhez adunk néhány bűnmegelőzési jó tanácsot. Kérjük, 
fogadja meg, hiszen Ön tehet a legtöbbet vagyona megóvása érdekében:

•   Kerékpárját mindig lakatolja le! Akkor is, ha csak pár 
percre szalad be pl. a boltba, postára. 

•   Erős, vastag lánccal és jó minőségű lakattal rögzítse 
kerékpárját. Vásárlásnál inkább a drágábbat válassza, 
mert valószínűleg az jobb is!

•   Figyeljen arra, hogy mihez rögzíti a biciklit! Lehet vas-
tag és erős a lánc, ha egy könnyen elmozdítható osz-
lophoz, táblához, kerítéshez köti ki.

•   Írja fel a kerékpár vázszámát, egyedi azonosító jeleit, 
mert ha esetleg ellopják, ezzel segítheti a nyomozást 
és a mielőbbi megtalálást! 

•   Mindig megbízható üzletből, embertől vásároljon ke-
rékpárt! A valós értéknél jóval kedvezőbb áron kínált 
portéka legyen gyanús! Főként, ha papírokkal sem 
rendelkezik, előfordulhat, hogy bűncselekményből 
származó kerékpárt kínálnak önnek eladásra.

A rendőrség 2015-ben indította el a BikeSafe elnevezésű 
kerékpár regisztrációs országos programját, amelynek 

során lehetőség van egyénileg vagy a rendőrség közre-
működésével regisztrálni a kerékpárokat a www.bikesafe.
hu oldalon. Amennyiben igénybe szeretné venni, kérdez-
ze meg a lakóhelyéhez legközelebb található rendőrkapi-
tányságot, hogy mikor lenne erre lehetőség.

Biztonságos időtöltést kíván a Pest Megyei  
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
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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
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CKSE HÍREK
FELNŐTT CSAPAT
10. helyen áll csapatunk
Több mérkőzés is elmaradt a járványhelyzet miatt. Csa-
patunk ezzel már három meccsel kevesebbet játszott el-
lenfeleinél. Ezek a mérkőzések később lesznek pótolva.

18. forduló  
Jászkarajenői SC - Ceglédberceli KSE elmaradt
19. forduló
Ceglédberceli KSE – Szentmártonkátai KSE elmaradt
20. forduló
SK Farmos - Ceglédberceli KSE 1-2
g: Dely G
21. forduló
Ceglédberceli KSE – Tápiósági KSK 0-3

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

SORON KÖVETKEZŐ BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK:
22. forduló 2021.05.02. 16:30
Kakucs KSE - Ceglédberceli KSE
23. forduló 2021.05.09. 16:30
Csévharaszti KSK - Ceglédberceli KSE
24. forduló 2021.05.15. 17:00
Ceglédberceli KSE – Rebelog FC
25. forduló 2021.05.23. 17:00
Pándi KSK - Ceglédberceli KSE
26. forduló 2021.05.30. 17:00
Ceglédberceli KSE – Táborfalva KSE

Sajnos a vírushelyzet miatt a mérkőzések továbbra is 
zárt kapusak, így sajnos nézők nem látogathatják a 
mérkőzéseket!

TABELLA:

SZABÓ PÁL CEGLÉDBERCELI 
DIÁKSPORT EGYESÜLET  
HÍREI

KISPÁLYÁS TORNA DEBRECEN 2021. ÁPRILIS 18.
Az Országos Mini-Futball Szövetség, mint a hazai kis-
pályás labdarúgás országos szövetsége tagszervezetei 
számára ismét felkészülési tornát hirdetett. A Szövet-
ség a COVID 19 alakulását figyelembe véve és a kor-
mány hatályos szabályzatait betartva szervezte meg a 
tornát. Jelenleg már a harmadik fordulón vagyunk túl. 
2021. április 18-án Debrecen város adott otthont Or-
szágos Mini-futball Bajnokság Winter Tour Torna 
megrendezésére. Debrecen város csapatain kívül 9, 
csak mi vettünk részt. 

Az alábbi csapatokkal kerültünk egy csoportba: 
 DVKLSZ, Fékcentrum, Tbutoroutlet, Borép Hungária, 
SZPCDSE

A csoportmérkőzéseken elért eredményeink alapján 
a negyed döntőt a Debrecen DVKLSZ –Hungarotarg 
csapatával játszottuk.

Az elődöntőben a Debrecen DVKLSZ - FC Debuj 
csapatát fektettük kétvállra és jutottunk a döntőbe, 
ahol szintén debreceni csapat DVKLSZ – Lufthansa 
volt az ellenfelünk, sajnos itt alulmaradtunk és a máso-
dik helyen fejeztük be a tornát. Az egész tornán nem 
látszott, hogy nem Debrecen városból való csapat 
 vagyunk. A „jó csapat” teljesítményük, mellet Bottlik 
Ádám fiatal játékosunk 5 góljával lett a gólkirály.

Egy lépéssel közelebb kerültünk a „Delegáld a baj-
nokod” rendezvényen való részvételhez.

A Labdakert Sportklubtól meghívást kaptunk, hogy 
- amennyiben nem kötik oltási igazolványhoz a focin-
kat május 1-én, Budapesten, villámtornán vehetünk 
részt.  

Héregi



Ceglédbercel egyik legszebb utcájában a Bem József utcában,  
kertes családi házak között, 700 m2-es építési telkek eladók.  

Irányár: 5.200.000,- Ft.
Érdeklődni: 06-30-462-8409 

K O N T É N E R S Z Á L L Í T Á S

(53) 562-684

ÁCS- BÁDOGOS  
MUNKÁKAT VÁLLALOK
✔  gépkocsi beálló

✔  féltető készítés 

✔  akár kőműves munkával 

✔  fából kerti tárolók készítését  
vállalom

Elérhetőség:  
+36 70 388 1179

A konténeres szállításhoz kapcsolódó  
hatósági engedéllyel rendelkezünk.  

A konténerben elhelyezhető anyagokkal kapcsolatban 
 telefonos egyeztetés szükséges.

CSALÁDI HÁZAK NAPELEMES  
RENDSZERÉNEK TERVEZÉSE  

ÉS KIVITELEZÉSE. 
TÖBBFÉLE FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGGEL, 

AKÁR ÁLLAMI TÁMOGATÁS 
IGÉNYBEVÉTELÉVEL.

TEL.: 06 30 294 8549


