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CEGLÉDBERCELI

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Híradó

FLOWers Életmód Műhely, Ceglédbercel, Ady u. 3.
Jelentkezés és bővebb információ: flowers-eletmod-tanacsadas.hu

FLOWERS NYÁRI TÁBOROK
2021. július 5-9. Come on, let's move!   
Napközis tábor sok mozgással és egy kis angollal.
6-12 éveseknek, Ceglédbercelen • részvételi díj: 22 000 Ft

2021. július 19-23. FLOWers alkotótábor
Kerámia, fotózás, festészet, könyvkötés, szappankészítés.
13 éves kortól, Ceglédbercelen • részvételi díj: 22 000 Ft

2021. július 26-30.  
Napközis tábor jókedvű bringásoknak   
6-12 éveseknek, Ceglédbercelen • részvételi díj: 22 000 Ft

EGYÜTT LENNI JÓ!

KORÁNKELŐKEDVEZMÉNYEK!

Argentin tangó 
tanfolyam
KEZDÉS:  
JÚLIUS 9. PÉNTEK 18 ÓRA

HELYSZÍN:
KertiPartiTúra
Ceglédbercel, Mély utca 1.
árnyas, madárfüttyös  
kertje

Jelentkezés és bővebb információ: tangolibre.hu
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Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2021. (VI.01.) számú rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Polgármeste-
re Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, 
valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése alapján kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel 
az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. § (2) be-
kezdésében és 34. §-ában foglaltakra az önkormányzat 
2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítá-
sát az alábbiak szerint rendeli el:

1. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete (1) be-
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi 
költségvetését:
1.042.718.406 Ft Bevétellel
1.042.718.406 Ft Kiadással
ezen belül
501.250.558Ft Költségvetési bevétellel és
541.467.848 Ft Finanszírozási bevétellel, valamint 
764.638.035Ft költségvetési kiadással és
278.080.371 Ft finanszírozási kiadással 
állapítja meg”

2. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete (8) be-
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 30.540.879 
Ft általános tartalékot állapít meg”

3. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 1.mel-
léklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 
és az azt követő napon hatályát veszti.

Török József sk. polgármester  
Nagy Károlyné sk.  jegyző

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS – KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRA
Lakókörnyezetünk tisztán tartása, megóvása közös cé-
lunk és közös érdekünk!

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) 
ÉVM-EüM együttes rendelet általános előírásai rendel-
keznek az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, 
mely szerint
6. §   (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tu-

lajdonos köteles gondoskodni
a)  az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 

egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes te-
rület);

b)  a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mű-
tárgyai, továbbá

c)  tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épüle-
tek gyalogos megközelítésére és körüljárására 
szolgáló terület

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztán tartá-
sával, a zöldterület, ápolásával kapcsolatos feladatait a 
helyi környezet és természetvédelméről szóló 13/2004.
(VIII.11.) önkormányzati rendelet tartalmazza, mely 
teljes terjedelmében megtalálható a Nemzeti Jogsza-
bálytárban. (https://or.njt.hu/onkormanyzati-rende-
let/434518 )

 A Rendelet értelmében az ingatlantulajdonos feladata a 
kertek, zöldterületek gondozása tekintetében:
•  A település területén lévő ingatlanok tisztántartásáról 

az ingatlanok tulajdonosa köteles gondoskodni, to-
vábbá kötelessége, hogy ingatlanát megművelje, rend-
ben tartsa, gyomtól, gaztól megtisztítsa.

•  Az ingatlan tulajdonos kötelezettsége az ingatlana és 
a közút közötti árok, zöldterület gondozása, karban-
tartása és tisztántartása, a járda mellett nővő gaz irtá-
sa, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő met-
szése.
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•  A járműbehajtók átereszeinek építése, karban- és tisz-
tántartása minden esetben az ingatlan tulajdonosá-
nak kötelessége.

•  A település területén lévő tavakba, élő vízfolyásokba, 
belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trá-
gyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulla-
dék lerakásával beszennyezni, továbbá az árkot feltöl-
teni tilos. 
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anya-
got (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, zöldhulla-
dékot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadék-

víz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, 
vagy bevezetni tilos.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fent leírtaknak 
eleget tenni szíveskedjenek, hiszen környezetünk 
tisztán tartása, karbantartása, megóvása, szépítése, 
építése közös érdekünk és közös feladatunk.

Ceglédbercel, 2021. június 14.
Török József sk. polgármester  

Nagy Károlyné sk.  jegyző

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
(VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK LÉPCSŐZETES FELOLDÁSÁNAK HARMADIK FOKOZATA)

Tájékoztatjuk a Ceglédberceli Lakosokat, hogy 2021. május 23-án hatályba lépett  
a Kormány 264/2021. (V. 21.) számú rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes  
feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó  
védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról.

Fentiek alapján a koronavírus elleni védekezési intézkedések tekintetében május 23-tól a következő  
módosítások léptek életbe:
• a kijárási tilalom megszűnt,
•  az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek járványhelyzetre tekintettel elrendelt  

kötelező zárási időpontja megszűnt,
• eltörlésre került a kötelező közterületi maszkviselési kötelezettség,
• szabad az egyéni és a csapatsport is a közterületeken,
•  magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő részvételével korlátozás nélkül, lakodalom  

pedig legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás nélkül tartható,
•  szállodában vagy étteremben tartott magán- és családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó   

üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni a magánrendezvényen részt vevők elkülönítéséről,
• egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható,
•  egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés is),  

500 fő felett azonban csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt,
• a zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható,
•  a 16-18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat például étterembe, 

moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét továbbá arra, hogy minden olyan helyen továbbra is kötelező  
a maszk  használata, ahol "védett" és "nem védett"személyek zárt térben találkozhatnak.

Kelt.: Ceglédbercel, 2021. május 25.

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

Török József sk. polgármester 
Nagy Károlyné sk. jegyző
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
(ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VISSZAÁLLÍTÁSA)

Tájékoztatjuk a Ceglédberceli Lakosokat, hogy 2021. 
június 01. napjától a Ceglédberceli Polgármesteri 
Hivatalban a veszélyhelyzet miatti módosításokat fel-
függesztjük a személyes ügyfélfogadás rendje vissza-
áll a korábbi ügyfélfogadási rendnek megfelelően.

Kérem Önöket, hogy az ügyintézés során továbbra is 
részesítsék előnyben az elektronikus úton és telefonon 
történő kapcsolattartást, a személyes ügyintézésre pedig 
lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek.

A maszkviselés a hivatal ügyfelek részére nyitva 
álló területein továbbra is kötelező!

SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS: 
Hétfő: 10:00–17:00
Szerda: 08:00–15:00
Péntek: 08:00–12:00

Személyes ügyintézésnél az alábbi szabályok betar-
tását kérjük:

•  a Hivatal folyosóján egyszerre legfeljebb öt ember 
tartózkodhat.

•  az ügyintézőhöz kizárólag hívást követően, egy-
szerre csak egy ügyfél léphet be, az ügyintézővel 
egy helyiségben csak egy ügyfél tartózkodhat.

Kérem, hogy a személyes megjelenését megelőzően, 
foglaljon időpontot e-mailben vagy telefonon keresz-
tül! Ez csökkenti a várakozási időt és gyorsítja az ügy-
intézést!

HIVATALI MUNKAIDŐ: 
Hétfő: 07:30–18:00
Kedd–Csütörtök: 07:30–15:30
Péntek: 07:30.–13:00 óra között.

Ügyfeleink kérelmeiket benyújthatják személye-
sen, postai úton, elektronikus formában vagy az 
épület külső homlokzatán található postaládába 
helyezhetik.

Titkárság: 53/997-005
Igazgatási és adócsoport: 
53/578-003 (adóügyek)
53/578-004 (anyakönyv, hagyaték, gyermekvédelem)
53/578-009 (szociális ügyek)

Pénzügyi csoport: 53/578-008

Pénztár: 53/578-007

Kérem Önöket arra is, hogy a saját és mások egész-
ségének megóvása érdekében továbbra is fokozottan 
ügyeljenek az általános higiéniai előírások betartására, 
a hivatal ügyfélváró helyiségeiben elhelyezett kéz-
fertőtlenítő eszközök használatára!

Kelt.: Ceglédbercel, 2021. május 31.

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

Török József sk. polgármester  
Nagy Károlyné sk.  jegyző

A KITELEPÍTÉS 75. ÉVFORDULÓJÁRA

1   TÓTH, Á., Telepítések Magyarországon 1945-1948 között - A németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései, 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét 1993, 22.

2   VARGA, É. M., Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban – Dokumentumok (1941-1953), ROSSZPEN – MKTTK, Moszkva – Budapest 2006, 28.
3  MANHERZ, K., A magyarországi németek, Változó világ 23, 37.
4  MARCHUT, R., A Pest megyei németek kitelepítése és annak előzményei – Doktori értekezés tézisei, in Modern Magyarország (2013/1), 319.

Ükpapa csöndesen, szomorúan nézett ki a vagonból  
75 éve, és arra gondolt, visszajövök hozzátok. Ükapám, 
Scheffer János emlékére, aki gyalog jött vissza hazájába 
a kitelepítés után.

1945-ben véget ért a II. világháború. Ezután kettős 
megpróbáltatás várt a hazai németségre. Egyrészt 
65.0001 (más források szerint 100-230.000)2 svábot 
hurcoltak el a Szovjetunióba kényszermunkára. Más-
részt felerősödött Magyarországon a kollektív bűnös-
ség gondolata. Kovács Imre, a Nemzeti Parasztpárt 
 főtitkára ezt mondta: „A svábság egy batyuval jött ide. 
Egy batyuval is menjen. Most osztozzanak a németek 
sorsában. A svábokat ki fogjuk telepíteni.”3

1945-ben meghozták a kitelepítési rendeletet 
(12330/1945. ME. sz. rendelet), ami 1946. január 15-én 
jelent meg. Elsősorban azokat érintette a rendelet, akik 
az 1941-es népszámlálás alkalmával német nemzeti-
ségűnek vallották magukat, vagy Volksbund tagok 
 voltak, vagy SS katonai szolgálatot teljesítettek. 1945. 
augusztus 2.-án Potsdamban a három győztes nagyha-
talom úgy határozott, hogy a német lakosságot, vagy 
annak egy részét Közép−Kelet Európából Német-
országba kell telepíteni.4 A minisztertanács 1945. de-
cember 22-én szavazta meg a „kollektív bűnösség” 
alapján történő kitelepítést.
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1946. január 19-én megindult a kitelepítés és egé-
szen 1948. június 15.-ig tartott. A magyar kormány 
mérlege szerint az országból ténylegesen 166.800 sze-
mélyt telepítettek ki Németországba. A kitelepítés első 
nagy hulláma (1946. január–június) során telepítették 
ki szám szerint a legtöbb személyt (kb. 117–120.000 fő). 
A Budapest környéki falvak voltak az első színhelyek, 
az első szerelvény 1946. január 19-én indult Budaörs-
ről. Az itt tapasztalt visszásságok az egész telepítésre 
jellemzők voltak, és nélkülöztek minden nemű humá-
5  TÓTH, Á., A múlt birtokbavétele önmagunk megismerése – A magyarországi németek kitelepítése, in Deliberationes, VIII. (2015/2), 110.

nusságot.5 Ceglédbercelről 441 főt telepítettek ki. Kö-
zülük voltak néhányan, akik visszaszöktek. Az utolsó 
hivatalos papíron 1946. május 14-i aláírás szerepel, mi-
szerint Budapestről indul a berceliek szerelvénye, de 
egyes visszaemlékezések szerint május 16-án indult el a 
szerelvény. A második berceli transzport június elején 
indult.

Emlékezzünk Rájuk! 
Szeidl Veronika

CNNÖ elnök
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ANYAKÖNYVI HÍREK

ELHUNYT

Roik István János 77 éves,  
Aranyhegy u. 11.

Tóth Jánosné (sz.: Pünkösd Anna)  
89 év,  

Deák Ferenc u. 4.

Zsuzsandor Tibor 56 év,  
Vaspálya u. 9.

2021. május 18. napján  
90. születésnapján  

köszöntöttük  
Szentesi Ferencnét  

(született: Erdősi Anna)

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

2021. május 26. napján  
99. születésnapján  

köszöntöttük  
Falusi Istvánnét  

(született: Városi Terézia)

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
2021.05.14. 

Ninács Mónika és Povlács András
2021.05.14. 

Csősz Szilvia és Rehor Mihály
2021.05.21.  

Gál Hajnalka és Breznyik Sándor
2021.05.21.  

Kiss Beáta és Kiss Imre

2021.05.21.  
Mucska Eliza  

és Molnár Richárd Károly

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
Szociális étkezés biztosítása is folyamatos!

Érd:  Törökné Hajdu Judit 06 70 795 4281

�
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Reményeink szerint ebben az évben már megtarthatóak lesznek  
a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület által rendezett programok.
•  Ősszel tervezzük az immár hagyományosnak mondható, Ceglédbercel Község Önkormányzatával közösen  

rendezett szüreti felvonulást.
•  Novemberben ismét mulatunk a Platin Zenekarral, az Ifjúsági Sváb Bálon.
•  Novemberben rendezzük meg az iskolás gyerekeknek a német nyelvi versenyt.
•  Novemberben a kétévente rendezett kamarazenei versenyt hirdetjük meg Pest megyei zeneiskolásoknak.

Programjainkra Ceglédbercel Község Önkormányzatától és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt 
 pályázatokon nyertünk támogatást.

TALÁLKOZZUNK RENDEZVÉNYEINKEN, MELYEKHEZ JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!

CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI  
IFJÚSÁGI EGYESÜLET HÍREI

KALANDOK PADDINGTON 
MEDVÉVEL MESETÁBOR

2021. augusztus 9.–13. 8 és 16 óra között

Ha ismered és szereted, vagy ha 
nem, de szeretnéd megismerni 
Paddington medve történeteit, itt 
a helyed köztünk!

Várjuk szeretettel a 8 és 12 év 
közötti gyerekeket táborunkba!

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
Jelszó:Éljen a marmaládés szendvics ;)

MŰVELŐDÉSI HÁZ TÁBORAI

SZILVÁSGOMBÓC  
FŐZŐTÁBOR

2021. július 19.–23. 8 és 16 óra között

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

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

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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EZ IS ELÉRKEZETT: TÁBORIDŐ
A várva várt nyárral el-
érkezett a táborok ideje 
is, amik környékünkön 
is népszerűek. De mi is 
az a tábor és mire jó?

A tábor egy szerve-
zett és felügyelt progra-
mok összessége, amit 
gyerekek számára biz-
tosítanak a nyári hóna-
pokban. Általában egy-

egy téma, érdeklődési kör vagy sport köré szerveződ-
nek ezek a – többnyire 5-7 napos napközis vagy ott alvós 
– rendezvények. 

Sokaknak kényszermegoldás, sokaknak pedig egy-
szerűen csak könnyebbség, hogy van egy hely, egy prog-
ram, amivel le lehet foglalni a gyerekeket a vakáció ideje 
alatt, miközben a szülők dolgoznak. Ugyanakkor a gye-
rekek is egyre inkább igénylik azokat  az alkalmakat, 
amikor találkozhatnak kortársaikkal. A kapcsolatok 
ápolása mellett az sem elhanyagolandó tény, hogy új 
dolgokat lehet kipróbálni, megismerni és mindezt - leg-
több esetben - a szabad levegőn, biztonságos körülmé-
nyek között. Ki lehet lépni a komfortzónából illetve a 
kütyük világából és egy életreszóló élményt szerezni. Ki 
ne szeretné ezt?

Tapasztalataink szerint az idei évben a szülők lelke-
sen keresik a lehetőséget, hogy a gyerekek szélesítsék 
érdeklődési körüket és új embereket ismerjenek meg. 
Ugyanakkor nemcsak az elfoglalt felnőtteknek, hanem 
azoknak is praktikus megoldás lehet, akik meg tudják 
oldani a fiatalabbak felügyeletét, de szeretnék színesíte-
ni a hosszú szünidő napjait. 

Szóval táborozzunk bátran! A FLOWers Életmód 
Műhely idén nyáron is 4 napközis táborral várja a kicsi-
ket-nagyokat Ceglédbercelen, a honlapon bővebb in-
formáció található.

Bálintné Balogh Edina

A CEGLÉDBERCELI NŐEGYLET  
PÁLYÁZATOT HIRDET  

AZ ARS SACRA FESZTIVÁLHOZ  
KAPCSOLÓDÓAN.

1. kategória: 6-14 éves korig
ÁLLATOK A BIBLIÁBAN
Olyan alkotásokat várunk, amelyeket a bibliai tör-
ténetekben szereplő állatok ihlettek.
A pályázaton grafikával, festménnyel, montázzsal 
lehet indulni.

2. kategória: 15-100 éves korig
„ERŐSÍTSETEK MEG SZŐLŐVEL, ÜDÍTSETEK 
FEL ALMÁVAL, MERT BETEGE VAGYOK  
A SZERELEMNEK!” 
Olyan alkotásokat várunk a témában, amelyeket  
a bibliai történetek ihlettek.
A pályázaton grafikával, festménnyel, montázzsal, 
fotóval és kisplasztikával lehet indulni.

A lefényképezett vagy beszkennelt pályaműveket 
kérjük a cbnoegylet@gmail.com címre küldjék el, 
leg később 2021. augusztus 20-ig.

A legjobb művekből az Ars Sacra Fesztivál idején  
(2021. szeptember 4-12) egy kiállítás készül, amit a 
Cegléd berceli Református Templomban tekinthet-
nek meg az érdeklődők.
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ÓVODAI HÍREK 
BÁRÁNYTÁNC AZ ÓVODÁBAN

A báránytánc a ceglédberceliek számára ismert foga-
lom. Ez a népszokás a búcsú megünneplése a nép köré-
ben. Május 16-án, vagy a rá következő vasárnap tartják 
a berceli búcsút, templomunk és községünk védőszent-
jének, Nepomuki Szent Jánosnak az ünnepét. A máso-
dik világháború előtti időkben búcsú napján délelőtt 
német nyelvű ünnepi szentmisét tartottak körmenet-
tel. Délután következett a ringli és a báránytánc. Az ün-
nepséghez kiválasztottak két bárányt, amiket búcsú 
előtt hetekig fürdettek, mostak, hogy szép fehérek le-
gyenek. A kocsma előtt a legények előző nap felállítot-
tak egy magas oszlopot, melynek tetejéhez egy szépen 
feldíszített fát erősítettek. A báránytánc a szervezők, a 
Lambesmasterek nyitótáncával kezdődött, ami berceli 
ugrós volt. A lányok erre a napra fehér csipkekendőt, 
Spitzntiehlt vettek fel. A háború után 2002-ben ele-
venítette fel a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsá-
gi Egyesület ezt a népszokást.

A vírushelyzet miatt sajnos már második éve nem 
lehetett megrendezni a báránytáncot. Ezért úgy gon-
doltuk, hogy elhozzuk a báránytánc hagyományát az 
óvodába. A ballagó gyerekek kívánságát a ballagás előt-
ti hetekben teljesítjük. Két kislány, Izabell és Gyöngyös 
is azt kívánta, hogy magukra ölthessék a népviseletet, 
hiszen a járványhelyzet miatt a táncosoknak nem volt 
fellépésük, így nem volt rá ezidáig lehetőségük. Öröm-
mel tettünk eleget kérésüknek. Búcsú előtti héten, 
 pénteken a Csepp csoport teraszán felállítottunk egy 
hordót, melyhez egy kis fácskát erősítettünk. A fiúk fel-
díszítették a fát. Hogy a gyermekek még jobban bele-
éljék magukat az ünnep hangulatába, a népviselet 

 ruhadarabjaiból a mellényt felvehették. Előzőleg meg-
tanultuk a berceli ugrós lépését, majd ezzel a tánccal 
táncoltuk körbe a fát. A bárány tartó fiúkat kisorsoltuk, 
felváltva az összes fiú sorra került. A zenét a Freude 
Kapelle fúvószenekar helyi gyűjtésű anyagokból ké-
szült CD-je szolgáltatta. Úgy gondolom, hogy a gyer-
mekek számára legfontosabb az élményeken keresztül 
tapasztalatokat szerezni, ami véleményem szerint ezen 
a napon megvalósult. Nagyon vidám és élvezetes déle-
lőttöt tölthettünk el a gyerekekkel, és még az idő is ke-
gyes volt hozzánk, mert aznap kivételesen nem esett. 

Köszönjük a hordó és a fa felajánlást Kernács Renátá-
nak és az öltöztetést Baunoch Zoltánné, Anikó daj-
kánknak!

Magyarné Végvári Judit és Szeidl Veronika
Csepp csoport óvodapedagógusai

A rendhagyó tanév végéhez közeledünk: remélhetőleg a következő év már sokkal hagyományosabb módon fog le-
zajlani. Május közepétől már az alsó és a felső tagozat is be tudott járni az iskolába, és lezajlottak a hagyományos 
mérések is: a 6. és 8. évfolyam kompetenciamérésen és idegen nyelvi mérésen vett részt. Megrendeztük hagyomá-
nyos háziversenyeinket is, melyek eredményeiről legközelebb számolunk be. 

•  7. osztályos tanulóink részt vettek az Újraélesztés is-
kolai oktatása című tanfolyamon, melyet intézmé-
nyünk pedagógusa, Konfárné Fazekas Terézia 
 tartott részükre. A gyakorlásra megkapott bábu és 
félautomata defibrillátor segítségével sajátították el 
tanulóink az újraélesztés helyes eljárásrendjét és 
technikáját.

•  Május 29-én került sor hagyományos Siklódi verse-
nyünkre, melyet különösen nagy örömmel szervez-
tünk meg, hiszen az előző tanévben a járvány miatt 
elmaradt. A nyolcadik évfolyamosoknak rendezett 
nyelvművelő versenyünk 1. helyezettje Bujdosó Alexa 
lett, a 2. helyen Kassai Helga, a harmadikon Rapi 
Réka, míg a negyediken Nyakó Iringó végzett. Gratu-
lálunk a győzteseknek!

EÖTVÖS HÍREK

JÚNIUS
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•   Június 4-én vettünk részt a Nemzeti Összetartozás 
Napján szervezett helyi ünnepségen, ahol Stern 
Kamilla Bíborka és Jakab Jázmin színesítették előadá-
sukkal a megemlékezést. Köszönet nekik és felkészí-
tőiknek!

•   Az albertirsai Mustármag Óvoda udvari játékokat 
ajánlott fel alsós tanulóink részére: köszönet érte!

•   Iskolai ballagásunkra június 11-én (pénteken) 17 órá-
tól, míg tanévzáró ünnepségünkre június 17-és 18 
órakor kerül sor, melyre szeretettel várunk minden 
érdeklődőt! Az utolsó tanítási napon (június 15-én) 
DÖK-napot tartunk, az új tanév első tanítási napja 
pedig szeptember 1 (szerda) lesz majd. A nyári szü-
netre mindenkinek jó pihenést kívánunk!

Iskolavezetés

FREUDE KAPELLE HÍREI

Kaposi József
Ceglédberceli Zeneegyesület elnöke

RENDŐRSÉGI HÍREK
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CKSE HÍREK
FELNŐTT CSAPAT
10. helyen végzett csapatunk
Csapatunk a 2020/2021-es Pest megyei IV. osztály délkeleti csoportjában a 10. helyen végzett.
A fiúk 8 győzelem, 10 döntetlen és 8 vereséggel zárták a szezont.
Köszönjük a szurkolóink támogatását ebben az idényben is!

22. forduló 
Kakucs KSE - Ceglédberceli KSE 3-3
g: Détári T.(3)
23. forduló 
Csévharaszti KSK - Ceglédberceli KSE 4-2
g: Vizi D., Hörömpő N.
24. forduló 
Ceglédberceli KSE – Rebelog FC 11-2
g: Détári T.(3), Dely G.(3), Kabai R., Gér Á., Nagy S., 
Kiss R., Vizi D.
12. forduló (Elmaradt mérkőzés pótlása)
Ceglédbercel – Pándi KSK 2-1
g: Dely G., Détári T.

25. forduló 
Pándi KSK - Ceglédberceli KSE 0-2
g: Dely G., Hörömpő N.
26. forduló 
Ceglédberceli KSE – Táborfalva KSE 1-1
g: Dely G.

Házi góllövőlista:
1. Dely Gábor 21 gól
2. Détári Tamás 12 gól
3. Vizi Dániel 4 gól

TABELLA:

ELEKTROMOS KERÉKPÁR PÁLYÁZAT 2021 JÚNIUS! 

Újra benyújtható a pályázat pedelec elektromos kerékpár vásárlásra június 7-11 közötti időszakban.  
A támogatás mértéke: 90-150 ezer forint.  

Ez már az 6. lehetőség és a továbbiakban havonta ismétlődik a következő időpontokban:  
7. hó 5-9-ig, 8. hó 2-6-ig, 9. hó 6-10-ig, 10. hó 4-8-ig és 11. hó 1-5-ig.

Ceglédberceli Elektromos Robogó és Kerékpár Szaküzletünkben a pályázható típusok megtekinthetők. 
Az IFKA pályázati portálon regisztrált cégnevünk: Robogó 3K Kft. A pályázati portálon kerékpárok  

megrendeléséhez ezt a nevet kell írni. Pályázatok beadásához segítséget adunk.  
A pályázható típusok és bővebb tájékoztatás webáruházunkban is megtekinthető  

az alábbi linken: https://www.elektromos kerekpar.net Innen az IFKA pályázati portálra is be lehet lépni, 
ahol a teljes pályázati kiírás megtekinthető. A pályázható típusokon kívül, akciós árakon kaphatók  

elektromos kerékpárok, benzines robogók, gyermek és felnőtt kerékpárok, futó biciklik, 
 légtisztító-fertőtlenítő és hűtő-fűtő klímaberendezések, amelyek szakszerű beszerelését is vállaljuk.

VÁRUNK SZAKTANÁCSADÁSSAL ÉS NAGY VÁLASZTÉKKAL  
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT!



(53) 562-684
A konténeres szállításhoz kapcsolódó  
hatósági engedéllyel rendelkezünk.  

A konténerben elhelyezhető anyagokkal kapcsolatban 
 telefonos egyeztetés szükséges.

ÁCS- BÁDOGOS  
MUNKÁKAT VÁLLALOK

✔  gépkocsi beálló

✔  féltető készítés 

✔  akár kőműves munkával 

✔  fából kerti tárolók  
készítését vállalom

Elérhetőség:  
+36 70 388 1179

SZÉP KÁRTYA ELFOGADÁSA 
 AZ ELEKTROMOS JÁRMŰVEK,  

ROBOGÓK KERÉKPÁROK  
SZAKÜZLETÉBEN!

Ezúton értesítjük Kedves Ügyfeleinket,  
hogy az OTP, az MKB valamint a K&H bankok  

által kiadott SZÉP kártyákat  
2021 május 25.-től elfogadjuk.  

Nálunk felhasználható valamennyi  
alszámláján lévő összeg.  

Tehát: a „Szálláshely”, a „Vendéglátás”,  
valamint a „Szabadidő” is.

Ne hagyja, hogy a SZÉP kártyáján lévő összeg 
kihasználatlan maradjon, vagy esetleg lejárjon!

Várjuk érdeklődését a Ceglédbercel  
Pesti út 168 szám alatt lévő szaküzletünkben.


