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CEGLÉDBERCELI

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Híradó

PROGRAM:
•  Főzőverseny

 •  Egész napos  
gyermekprogramok

• Déli nótaszó  
Mága Ernő  
és Zenekarával

• IV. Szent István napi  
íjászverseny 

• Bikini koncert

• Tűzijáték

További részletek  
a következő lapszámban  

és a Ceglédbercel App-on

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2021. ÉVBEN IV. ALKALOMMAL HIRDETI MEG A  

SZENT ISTVÁN NAPI  
ÍZEK ZAMATOK ÉLMÉNYNAP  
CSÜLÖKFŐZŐ VERSENYÉT

Várjuk azon profi és amatőr főzőcsapatok jelentkezését,  
akik csülökfőző tudományukat szívesen megosztanák  

a szakmai zsűrivel és a nagyközönséggel.

A főzőverseny ideje: 2021. augusztus 20.
Helyszíne: Ceglédbercel, Szabó Pál Szabadidő Park 

A szervezők a főzőcsapatok részére biztosítják:
• sátrat
• szükség szerint tűzifát
• 1 db sörasztalt és 2 db sörpadot
• ivóvíz felvételi helyet

A versenyre 3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk.
A verseny nevezési díja 3.000,- Ft,  

melyet 2021. augusztus 16-ig a Ceglédberceli Művelődési Ház 
és Könyvtárban előre kell befizetni.

A helyszínen nincsen lehetőség nevezési díj befizetésére!

A versenyen lehetőséget biztosítunk  
Berceli Krajcár vásárlására. A csapatok minden egyes  

leadott Berceli Krajcár árából 100,- Ft-ot visszakapnak.

Amit a csapatoknak kell biztosítaniuk:
• tűzrakáshoz, főzéshez szükséges eszközök
•  alapanyagok a főzéshez  

(a csülköt is a csapatoknak kell hozniuk)
•  tányér, evőeszköz a zsűri kóstolásához  

(a Berceli Krajcár mellé a szervezők biztosítják  
a tányérokat, evőeszközöket)

A zsűri részére a kész ételekből 3 adagot kell leadni,  
a tálalásra is figyelve.

Idén csak az első 30 csapat jelentkezését tudjuk fogadni,  
akik befizették a nevezési díjat.

Jelentkezési- és nevezési díj befizetési határidő: 
2021. augusztus 16. péntek

Jelentkezi a Ceglédberceli Művelődési Ház  
és Könyvtárban lehet 

(2737 Ceglédbercel Pesti út 96.)
(06)53/378-020, cbmuvhaz@gmail.com

SZENT
ISTVÁN
NAPI
ÍZEK ZAMATOK 
ÉLMÉNYNAP

2021. AUGUSZTUS 20.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő- 
testülete 2021. június 28-án tartotta ülését. 

A napirendek előtt az utolsó ülés óta (2020.10.26.) eltelt 
időszak alatt történt legfontosabb eseményeiről szóló 
tájékoztatás képviselő-testület általi jóváhagyására ke-
rült sor és az átruházott hatáskörben hozott döntések-
ről szóló írásos beszámolókat fogadta el a Képviselő- 
testület.

Első napirendi pontban a Képviselő-testület a Községi 
Temető parkolójának önkormányzati célú használatá-
val kapcsolatos lakossági bejelentését tárgyalta és 
 döntött arról, hogy a Belügyminisztérium 2021. évi 
 „települési önkormányzatok részére szociális célú 
 tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” 
 pályázati kiírása esetén a támogatott mennyiség és az 
érték figyelembevételével körültekintően kell meg-
határozni beszállítás, a tárolás, és a kiszállítás helyszí-
nét, valamint a vagyonvédelmet. Az érintettek képvise-
lőinek bevonásával javaslatot tesz a helyszín kijelölé-
sére. Az optimálisan kiválasztott tárolási helyszín 
 szűkebb lakókörnyezetét tájékoztatni szükséges a 
munkavégzés idejéről, időtartamáról és figyelemmel 
kell lenni a szociális tűzifa darabolásának és kiszállítá-
sának minél gyorsabb és hatékonyabb megoldására.
Második napirendi pontban a Képviselő- testület  
a Jókai utcai játszótér fejlesztése iránti lakossági kezde-
ményezést tárgyalta és döntött arról, hogy a költség-
vetés teherbíró képességének figyelembevételével  

a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával a 
játszóterek továbbfejlesztését folytatni kell.
Harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület  
a 2020. október 26. és 2021. június 14. közötti időszak-
ban történt eseményekről, rendkívüli intézkedésekről 
és a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri dön-
tésekről szóló beszámolót tárgyalta és fogadta el.
Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület 
Ceglédbercel Község Helyi Építési Szabályzatának mó-
dosítása kapcsán a véleményezési szakasz lezárásáról 
döntött.
Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület az 
önkormányzati alkalmazottak (közalkalmazottak és 
köztisztviselők) egyszeri béren kívüli juttatására hozott 
döntést.
Hatodik napirendi pontban a Képviselő-testület 
 döntött a polgármester munkájának elismeréséről.

Egyebek napirendi pont keretében szó esett a 
•  Magyar Falu Program keretében meghirdetett  

további pályázati lehetőségekről
•  A képviselők nyári szabadság ütemtervéről
•  Országos Fafaragók találkozójáról

Kérdések, Interpelláció napirendi ponthoz észrevétel 
nem érkezett.

Ceglédbercel, 2021. június 30. 
Török József sk. 

 polgármester  

FELHÍVÁS A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a par-
lagfű elleni védekezés jogszabály által előírt kötelezett-
ség az ingatlanok birtokosai (használói, tulajdonosai) 
számára.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 
2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 17. § 
(4) bekezdése a parlagfű mentesítés érdekében előírja, 
hogy az ingatlan használója (tulajdonosa) köteles a par-
lagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt 
az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani.

Az általános gyomfertőzés elleni védekezési kötele-
zettséget a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. 
(IV.23.) FVM rendelet, valamint a parlagfű elleni közér-
dekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, il-
letve a közérdekű védekezés költségei megállapításának 
és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.
(VIII.30.) Kormányrendelet szabályozza.

A települések belterületén a jegyző hatásköre a par-
lagfűvel fertőzött ingatlanok tulajdonosaival szemben 
eljárni, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság 

ellenőrzi a parlagfű fertőzöttséget. A jegyző ún. közér-
dekű védekezést rendelhet el a fertőzött ingatlanra, ha 
a tulajdonos gyommentesítési kötelezettségének nem 
tesz eleget. A közérdekű védekezés költségeit a gyom-
fertőzött ingatlan tulajdonosának kell viselnie. A kö-
zérdekű védekezés elrendelését követően minden eset-
ben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.

Növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és ta-
lajvédelmi hatóság jogosult. A bírság összege bel- és 
külterületen a fertőzött terület nagyságától függően 
egyaránt 15.000.-5.000.000.-Ft-ig terjedhet.

Mindezekre tekintettel, de leginkább azért, mert a 
parlagfű allergiával küzdő társaink életminőségét rend-
kívüli mértékben rontja a levegőben szálló parlagfű 
pollen, kérem Önöket, hogy végezzék el a gyommente-
sítést, és azt tartsák fenn egészen őszig.

Együttműködésüket köszönjük!

Török József sk. polgármester  
Nagy Károlyné sk.  jegyző
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS  
– Ingatlanok és 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 
tulajdonos 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 
terület);

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

c)  tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épü-
letek gyalogos megközelítésére és körüljárására 
szolgáló terület

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

Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztán tartásá-
val, a zöldterület, ápolásával kapcsolatos feladatait a 
helyi környezet és természetvédelméről szóló 13/2004.
(VIII.11.) önkormányzati rendelet tartalmazza, mely 
teljes terjedelmében megtalálható a Nemzeti Jog-
szabálytárban. (https://or.njt.hu/onkormanyzati-ren-
delet/434518 )

A Rendelet értelmében az ingatlantulajdonos feladata a 
kertek, zöldterületek gondozása tekintetében:

•  A település területén lévő ingatlanok tisztántartásá-
ról az ingatlanok tulajdonosa köteles gondoskodni, 
továbbá kötelessége, hogy ingatlanát megművelje, 
rendben 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.

•  A járműbehajtók átereszeinek építése, karban- és 
tisztántartása minden esetben az ingatlan tulajdono-
sának 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 fel-
tölteni tilos. 
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anya-
got (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, zöldhulla-
dékot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapa-
dékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, belese-
perni, vagy bevezetni tilos.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fent leírtaknak ele-
get tenni szíveskedjenek, hiszen környezetünk tisztán 
tartása, karbantartása, megóvása, szépítése, építése kö-
zös érdekünk és közös feladatunk.

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

Nagy Károlyné sk.  jegyző

CEGLÉDBERCELI IFJÚSÁGI FÓRUM

Sok szeretettel várunk minden fiatalt annak érdekében,  
hogy megosszák velünk az igényeiket szórakozással, kultúrával  

és sporttal kapcsolatosan.  
Szeretnénk célirányosan az ötleteitek alapján szervezni rendezvényeket,  

teremteni lehetőségeket annak érdekében,  
hogy Ceglédbercelen tudjatok kikapcsolódni. 
További részletek az alábbi linken olvashatók: 

https://www.facebook.com/events/1772352162950613
2021.07.14. 18:30

Helyszín: Pesti út 138. (volt Napsugár kertje, bejárat a Rákóczi utca felől)
Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
HÍREI

A CEGLÉDBERCELI SVÁB KONYHA NAGY SIKERT ARATOTT CSÁSZÁRTÖLTÉSEN

2021.06.12-én rendezték meg a Sváb Ételek Fesztiválját 
Császártöltésen, amelyre kilenc település kapott meg-
hívót, köztük Ceglédbercel is. Nagy örömmel tettünk 
eleget a felkérésnek, hiszen a veszélyhelyzet miatt  
a kultúrcsoportok fellépési lehetőségei is leredukálód-
tak. Ceglédbercelt Szeidl Veronika CNNÖ elnök, a 
Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kórus és a Cegléd-
berceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Örömcsa-
pata, valamint a kísérők képviselték. A rendezvényen 
sok százan vettek részt.

Az utóbbi néhány évben egyre több olyan rendez-
vényt tartanak, amely a helyi sváb élet egykori tradícióit 
mutatja be. Ilyen rendezvény volt ez is, amelyre a 
császár töltésiek több települést hívtak meg, hogy 
 bemutassák a nagyanyáink receptjei szerint készült 
ételeket. Babarc, Érsekhalma, Ceglédbercel, Rácalmás, 
Nemesnádudvar, Feked, Hajós delegációi mutatkoztak 
be ételeikkel. A falu központjában főzőhelyeket alakí-
tottak ki, ahol kóstolójegyekért cserébe lehetett meg-
ízlelni az ételeket. Aki a kulináris időutazás végén meg-
szomjazott, négy töltési pincészet vörös-, fehér- és rozé 
borai közül válogathatott. Közben a főtér közepén fel-
állított színpadon felléptek a meghívottak ének- és 
táncegyüttesei. A rendezvényről az Unser Bildschirm 
c. német nyelvű műsor is tudósított.

A ceglédberceliek sátra előtt nagy sor volt, a felkínált 
ételek pillanatok alatt elfogytak. Nagy híre ment a ber-
celi konyhának, sokakat ismerőseik küldtek a mi sát-

runkhoz, és dicsérték, hogy milyen finomat ettek.  
A következő ételek készültek: 

•  berceli babos káposzta – készítette: Kassakürti 
Mátyás és Kassakürtiné Domány Katalin

•  milikrein – készítette: Heim Tamásné
•  berceli lagzis kalács – készítette: Sasvári Istvánné
•  báránytorta – készítette: Farkas Ferencné
Köszönjük a buszutat Kovács Jánosnak. Köszönjük 

Török József Polgármester Úrnak az ajándékcsomago-
kat, melyeket Császártöltés Polgármester Asszonyának 
nyújthattunk át. Köszönjük a résztvevő csoportoknak, 
hogy elfogadták a felkérést, és nem csak színpadi pro-
dukcióval készültek, de bemutatták a ceglédberceli 
sváb konyhát ezen a dél-magyarországi vidéken.

Szeidl Veronika  
CNNÖ elnök

Fotó: Szabó Lászlóné

A Zöld Ház Zöld Otthon Programban  
résztvevő háztartásokból 8 db pontgyűjtő  

füzet került vissza hivatalunkhoz.  
A programban aktívan résztvevő,  

környezetvédelmi pecséteket gyűjtő és leadó 
személyek fejenként 10.000,- Ft értékű  

vásárlási utalványt kaptak.  
Ezúton köszönjük, hogy munkájukkal  
és környezettudatos hozzáállásukkal  

hozzájárulnak községünk fejlődéséhez!

Ceglédbercel Község Önkormányzata

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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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
(KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK ENYHÍTÉSE)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy megjelent a Kormány 365/2021. (VI. 30.)  
rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel  
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormány-
rendeletek módosításáról.

A jogszabály rendelkezései az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás 
első dózisa beadásának napját követő napon léptek hatályba, azaz 2021. július 03. napjától:
•   az egészségügyi és szociális intézmények kivételével megszűnt a kötelező maszkviselés, nem kell  

maszkot viselni a közterületeken kívül az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön sem.  
A maszkhasználat ugyanakkor senki számára sem tiltható meg;

•   védettségi igazolvány nélkül is szabad a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős 
létesítményekbe és az olyan kulturális eseményekre, amelyeket adott művészeti ág fellépése céljából 
az erre a célra rendelt helyszínen tartanak meg, és amelyeken a nézők az előadás teljes időtartama 
alatt a jegy ellenében előre megváltott ülőhelyükön tartózkodnak;

•   megszüntek az üzletekre vonatkozó korlátozások (a 10 nm/vásárló, és a távolságtartási szabály);
•   családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre,  

a lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedett;
•   a sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meg-

haladó, szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében nem történt enyhítés, maradnak  
a hatályos szabályok, vagyis ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás, és azokon továbbra 
is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal,  
vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken.

Az enyhítések mellett felhívjuk a még be nem oltottak figyelmét, hogy a betegség Európában továbbra is 
jelen van, a betegség ellen a védőoltás jelenti a legerősebb védelmet.

Kelt.: Ceglédbercel, 2021. július 05.

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!
Török József sk. polgármester  |  Nagy Károlyné sk. jegyző

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.: Törökné Hajdu Juditnál a 06 70 795 4281 számon

Szociális étkezés biztosítása is folyamatos!
Érd:  Törökné Hajdu Juditnál a 06 70 795 4281 számon

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 Juditnál a 06 70 795 4281 számon
Szociális étkezés biztosítása is folyamatos!

Érd:  Törökné Hajdu Juditnál a 06 70 795 4281 számon.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

ELHUNYT

Bíró László 85 év,  
Cegléd Törteli út 14.

Pünkösd Pálné  
(sz.: Schmidt Terézia) 69 év,  

Szövetkezet u. 8.

Csiló Károlyné  
(sz.: Engler Terézia) 89 év, 

 Bp., Hintó u. 2

Galambos Attila 49 év,  
Keleti u. 25.

Lukácsi Éva 61 év,  
Bartók Béla u. 17.

Nagy Józsefné  
(sz. Fieder Terézia) 81 év,  

Víg u. 26.

Prudovits Zoltánné  
(sz.: Földi Katalin) 79 év,  

Cserői út 29.

2021. június 23-án,  
90. születésnapján  

köszöntöttük  
Király Sándort HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

2021.06.11. 
Gál Zsanett és Sárik Viktor

2021.06.18. 
Kéri Dorina és Szántó Norbert

2021.06. 26.  
Medvey Fanni Zsófia  

és Schmidt Zoltán

ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE
2021. JÚNIUS 22. napján köszöntöttük: 

Antal Dániel, Hadas Botond, Pető Réka,  
Szatmári Marcell, ,Virág Luca Csenge 

újszülötteket és szüleiket.

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

Kívánjuk, hogy Ceglédbercel közössége legyen része  
eljövendő életüknek!”

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,  

akik Pünkösd Pálnét (sz.: Schmidt Terézia) utolsó útjára elkísérték, 
sírjára virágot, koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. 

Továbbá köszönetünket fejezzük ki Bokros Levente atyának  
és Plutzer Gábornak, az elhunythoz méltó gyászszertartásért.

A gyászoló család 
„Megállt a szív, amely még élni vágyott,

  Pihen az áldott kéz, amely dolgozni imádott,
  Nélküled üres és szomorú a házunk,

  Nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.” 
/Juhász Gyula/ 

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
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EGÉSZSÉG ROVAT

VÉDŐNŐI TÁJÉKOZTATÓ
Méhnyakszűrés  
Tisztelt Hölgyek!  

Méhnyakszűrésre szóló meghívó levéllel rendelkezők a 06 20 553 8572-es számon 
tudnak időpontot kérni.  

Köszönettel várom jelentkezésüket:  Simonné Csontos Margit védőnő

KALANDOK PADDINGTON 
MEDVÉVEL MESETÁBOR

2021. augusztus 9. és 13. között  
8 órától 16 óráig

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. és 23. között  
8 órától 16 óráig

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
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ÓVODAI HÍREK 

30 ÉVES JUBILEUMI JUTALOMBAN RÉSZESÜL KISHONTI BRIGITTA ETELKA A KÖZALKALMAZOTTI  
PÁLYÁN ELTÖLTÖTT KITARTÓ, LELKI ISMERETES MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSEKÉNT

KISHONTI BRIGITTA ETELKA 1982-ben a Ceglédi Egészségügyi Szakiskolában általános ápolóként, általános 
asszisztensként végzett. Majd 1984-ben Csecsemő és gyermekgondozónői képesítést szerzett. 1982-től 1999-ig a 
helyi bölcsődében dolgozott kisgyermeknevelőként. Több évnyi kihagyás után 2009-ben az élet úgy hozta, hogy 
ismét gyermekekkel foglalkozhatott, akkor már az újonnan épült bölcsődében. 2019-től óvodai dajkai feladatokat 
lát el a Napsugár óvodában. Fontos feladatának tartja a gyermekek szeretetteli elfogadását, és támogatását abban, 
hogy a jövőjük felé vezető útra magabiztosan léphessenek rá, és boldog felnőtté válhassanak. Az óvodában a leg-
jobb tudása szerint a rá bízott feladatokat lelkiismeretesen végzi: takarít, tízórait, ebédet, uzsonnát kínál a gyere-
keknek, ha kell, könnyeket töröl, dajkál, simogat, dicsér, segít a napi tevékenységekben, és egészen estig tudnám, 
sorolni mennyi fontos tennivalója van nap, mint nap. És teszi ezt hihetetlen gyermekszeretettel, és türelemmel. 
Fontos számára a nyugodt légkör megteremtése, a gyermekek fejlődésének elősegítése. 

Kollégáival, szülőkkel szemben elfogadó, együttműködő, segítőkész, törekszik a harmonikus kapcsolatok kiala-
kítására, és fenntartására. 

Kedves Gitta! Gratulálunk és jó egészséget, kitartást kívánunk a további munkádhoz.

30 ÉVES JUBILEUMI JUTALOMBAN RÉSZESÜL SZEIDL RITA A PEDAGÓGUS PÁLYÁN ELTÖLTÖTT  
KITARTÓ, EREDMÉNYES MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSEKÉNT

SZEIDL RITA 1991-ben érettségizett a nagykőrösi Arany János Gimnázium és Óvónői szakközépiskolában. Az 
érettségi után a Ceglédberceli Napköziotthonos Óvodában kezdte meg óvodapedagógusi pályaf utását. 1996-ban 
szerezte óvodapedagógusi diplomáját a Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolán. Majd 2006-ban az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskolán német nemzetiségi óvodapedagógus szakképzettséget szerzett. 30 éve dolgozik a Napsugár 
óvodában. 

Közösségünk és a német munkacsoport aktív tagjaként nagy szerepe van a német néphagyományok, a nemze-
tiségi kultúra ápolásában és az óvodai prog ramok szervezésében. 10 éve a Schmetterling tánccsoport vezetője, 
számos hagyományőrző rendezvény aktív szervezője. Részt vett nemzetiségi találkozókon, fellépéseken, közsé-
günk rendezvényein, ahol a német kultúrából merített táncokat, dalokat, mondókákat, népi játékokat mutatta be 
a gyermekekkel.  Szoros kapcsolatot ápol a helyi német hagyományőrző egyesületekkel. Fontos feladatának tekinti a 
német nemzetiségi tárgyi emlékek, hagyományok átörökítését, a helyi sváb szokások megismertetését, a német 
nyelv megszeret tetését.

Pedagógus pályafutása alatt emberi és szakmai igényesség jellemezte.  Kiemelkedő szakmai, módszertani 
 kultúrája. Számos szakmai továbbképzésen vett részt, bemutatókat tartott.

Kiváló szakember, aki példamutató munkafegyelemmel, pedagógusi elhivatottsággal, lelkiismeretesen, pre-
cízen végzi óvodai munkáját. A szülőkkel, munkatársaival korrekt, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat kiala-
kítására törekszik.

Kedves Rita! Gratulálunk és jó egészséget, kitartást kívánunk a további munkádhoz.

Intézményünk dolgozói nevében:
Horsik Zsuzsanna

intézményvezető
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A 2020/2021-es tanév iskolánkban is véget ért. Rendhagyó és különleges tanév volt ez is, hiszen – az előzőhöz ha-
sonlóan – itt is volt részünk digitális oktatásban, viszont – az előzőtől eltérően – szerencsére többet tudtunk a jelen-
léti oktatásban részt venni.

•  Ballagásunkra június 11-én került sor, szerencsére 
már személyes részvétellel. A búcsúzó 8. osztályo-
sok osztályfőnökeik vezetésével (Konfárné Fazekas 
Teréz és Schmidt Ferencné) így méltóképpen tudtak 
elköszönni intézményünktől. Itt került sor a Kiváló 
Tanuló díjak átadására is: idén négy tanuló kapta 
meg az elismerést, és az azzal járó arany medált: 
Nyakó Iringónak az Ifjúsági Egyesület, Rapi Rékának 
a Diákönkormányzat, Bujdosó Alexának a Cegléd-
berceli Német Nemzetiségi Önkormányzat, Kassai 
Helgának pedig a Ceglédberceli Iskoláért Alapít-
vány finanszírozta és adta át a díjat. Gratulálunk a 
kitüntetetteknek, és köszönjük a támogatást!

•  A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
nevében Szeidl Veronika elnök asszony és Hadas Pat-
rik képviselő úr adott át jutalmakat a német nyelv ta-
nulásában kiemelkedően teljesítő gyerekeknek. Gra-
tulálunk a díjazottaknak, és köszönjük a támogatást! 

•  Köszönjük a ballagók és a 7. osztályosok emlékeze-
tes műsorát és táncát, melyet az osztályfőnökök, és 
Polónyiné Zsuzsandor Ibolya tanítottak be! Köszön-
jük a 7. osztályos tanulóknak és szülőknek az iskola 
feldíszítését!

•  Tanévzáró ünnepségünket június 17-én tartottuk, 
ahol oklevelekkel és jutalomkönyvekkel díjaztuk ki-
emelkedő teljesítményt felmutató tanulóinkat. Kö-
szönjük a Ceglédi Tankerületi Központ és a Cegléd-
berceli Iskoláért Alapítvány támogatását! Köszön-
jük az 1. a osztályosok műsorát a gyermekeknek, és 
felkészítő osztályfőnöküknek, Horváth Máriának!

•  Június 29-én került sor a Köztisztviselők napján 
 tartott hagyományos ünnepségre a Művelődési 
Házban. Itt búcsúztattuk el nyugdíjba vonuló kollé-
ganőinket, Mátrai Tamásnét és dr. Nagy Gábornét. 
Köszönjük munkájukat és boldog nyugdíjas éveket 
kívánunk Nekik! Köszönjük a szervezést és a ven-
déglátást Török József polgármester úrnak, Bogyay 
Katalinnak és a Művelődési Ház dolgozóinak!

•  Július 1-jén tartották a leendő 1. osztályosok elő-
készítő szülői értekezletüket fekete Anikó Barbara 
osztályfőnök és Falusi Tamara napközis nevelő 
 vezetésével. Reméljük, a gyerekek jól fogják magu-
kat érezni iskolánkban!

•  Mindenkinek aktív, pihentető nyári szünetet és jó 
feltöltődést kívánunk!

Iskolavezetés 

EÖTVÖS HÍREK

JÚLIUS

CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI  
IFJÚSÁGI EGYESÜLET HÍREI
KIVÁLÓ TANULÓ DÍJ

Iskolánkban 2001 má-
jusában alapították 
meg a Kiváló Tanuló dí-
jat, melyet a ballagási 
ünnepségen adunk át, 
az erre méltónak talált 
tanuló(k)nak. Célja, 
hogy méltó búcsút ve-
gyünk iskolánk azon 

diákjaitól, akik itt töltött éveik alatt kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak, és öregbítették intézményünk hírne-
vét. Nevelőtestületünk így fejezi ki efölött érzett büsz-
keségét és elismerését: ösztönözzük őket a további 
helytállásra, hogy például szolgáljon, és serkentőleg 
hasson az itt tanuló diákokra, hogy egészséges verseny-
szellemet alakítson ki.

Ebben az évben négy tanuló kapta meg ezt az elisme-
rést: Bujdosó Alexa, Nyakó Iringó, Kassai Helga, Rapi 
Réka. Nyakó Iringónak Egyesületünk finanszírozta meg 
és adta át ezt a díjat. Ez a díj egy oklevélből és egy arany 
medalionból áll, mely Ceglédbercel címerét formázza, 
egyik oldalán a díjazott stilizált monogramja, másik 
 oldalán az iskolakezdés és a ballagás időpontja áll.

Inci a mai napig Egyesületünk táncosa, mindig lehet 
rá számítani fellépéseknél, rendezvényeknél. Örülök, 
hogy részesei lehettünk immár második alkalommal 
ezen díj átadásának. (Az elsőt 2018-ban Somogyi 
Zsanettnek adtuk át, aki azóta is Egyesületünk tánco-
sa.) Gratulálunk minden díjazottnak, és sok sikert kívá-
nunk középiskolai tanulmányaikhoz!

Polónyiné Zsuzsandor Ibolya
CNNIE elnök
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CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI  
KULTÚREGYESÜLET HÍREI

A Ceglédberceli Né-
met Nemzetiségi 
Önkormányzat meg-
hívást kapott Csá-
szártöltésre az I. Sváb 
Ételek Fesztiválja 
(SÉF) rendezvényre 
2021. június 12-re. 
Szeidl Veronika el-

nök asszony a ceglédberceli csoportokat értesítette a fel-
lépési lehetőségről. A Német Nemzetiségi Kórus, és 
Kultúregyesületünk vállalta a fellépést, és a főzést. Kas-
sakürti Mátyás babos káposztát, Heim Tamásné milikre-
int főzött. Sasváriné Terike berceli lakodalmas kalácsot 
sütött, Farkasné Marika bárány tortát sütött. 

Kóstoló jegyeket lehetett vásárolni, melynek bevéte-
léből a Császártöltési Önkormányzat, és a Császártöl-
tési Német Nemzetiségi Önkormányzat egy kiadványt 
ad ki a rendezvényen készült ételek receptjeiből, és a 
rendezvény fényképeiből. Ceglédbercel közel 40.000 
Ft-al járult hozzá a kiadványhoz, mert 130 db kóstoló-
jegyet gyűjtöttünk (5 db kóstolójegy 1500 Ft volt). 

Felemelő érzés volt, mikor a „jóhírű” babos káposz-
tát keresték a „kóstolók”. Gyorsan elfogyott minden 
ételünk.

Óránként szerepeltek a meghívott csoportok: Ba-
barc, Miske, Bácsalmás, Bácsbokod, Zsámbék, Érsek-
halma, Nemesnádudvar, Hajós, és Feked énekkarai és 
tánccsoportjai mellett 15 órakor mutatkozott be Ceglé-
dbercel: a Német Nemzetiségi Kórus, és az Örömcsa-
pat. A kitartó közönség nagy tapssal jutalmazta cso-
portjaink produkcióit. A végén közös éneklés volt a 
színpadon, ahol minden település képviseltette magát.

Köszönjük szépen a Ceglédberceli Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak a pandémia miatt régóta várt fellépé-
si lehetőséget, és hogy a szállítási költséget kifizették. 

Kassakürtiné Domány Katalin  
elnök

KERTIPARTITÚRA 2021. NYÁR
Július 9.  19.00  Kezdő argentin tangó tanfolyam 1-2.

Július 10.  19.00  M.É.Z. együttes - ír-skót népzene és táncház 
  kiállítás Csikós Gábor és Csikós Hanna festményeiből

Július 24.  20.00  BÁRterápia - zenés párkapcsolati képeskönyv, Petőfi Musical Stúdió 
  kiállítás a FLOWers Alkotótábor munkáiból

Augusztus 3.  19.00  Kezdő argentin tangó tanfolyam 3-4.

Augusztus 14.  19.00  Barokk táncok - A Budapesti Fesztiválzenekar barokk kvintettje 
   kiállítás Dudásné Kohut Dóri festményeiből

Augusztus 28.  19.00   Szívünk mélyén egy hang - musicalkoncert,  
Petőfi Musical Stúdió

Szeptember 11.  19.00  Sanzonest a Csütörtöki Hölgyekkel

Helyszín:  Ceglédbercel, Mély utca 1.  
árnyas, madárfüttyös kertje

Belépő:  2500 Ft, diákoknak 1000 Ft.  
A tangó tanfolyam  
alkalmanként 5000 Ft.
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NYARALUNK!

Tombol a nyár, még alig kezdődött el, de már rekordo-
kat döntöget a hőmérséklet. Talán ezért is érzik sokan, 
hogy legszívesebben azonnal indulnának nyaralni. Kér-
dés, hogy hova és mikor. 

Belföldön rengeteg szép hely van, de ha valaki a víz-
parton szeretne kikapcsolódni, akkor bizony meggon-
dolandó, hogy érdemes-e itthon maradni. Ha normális 
szállást szeretnénk jó áron, akkor nagyon előre kell fog-
lalni. Viszont ekkor szólhat közbe az időjárás, ami akár 
az egész nyaralást elronthatja. Az elmúlt 10 évben mi 
legalább 3, egyhetes balatoni nyaralással jártunk úgy, 
hogy szinte be sem tudtunk menni a vízbe. Persze, ki-

rándulni meg jól érezni magunkat ekkor is lehet, vi-
szont az cseppet sem esik jól, hogy egy „vagyont” fize-
tünk ki a vízhez közeli szállásért és minden nap az ellen-
kező irányba indulunk. Szóval ilyen esetekben mi in-
kább a déli, tengerparti utakban bízunk. Hogy ez se le-
gyen egyszerű, a külföldi utat idén (is) a különböző 
szabályozások nehezítik. 

Ha városnézős vagy természetben kirándulós nyara-
lás a célunk, mindenképpen először kis hazánkban 
 keressünk úticélt, mert rengeteg kincs van, ami fel-
fedezésre vár. 

A legfontosabb azonban, bárhova is megyünk, a nyu-
godt készülődés és a még nyugodtabb pihenés. Nem kell 
szigorú napirend, próbáljuk meg lazára venni és csak 
sodródni a nyaralás relaxáló, néha kalandos hullámaival.

Ha pedig úgy gondolod, hogy inkább nem mész se-
hová, akkor gyere el hozzánk a FLOWers-be! Mi nem 
kérünk oltási igazolványt és maszkot sem kell viselned. 
Cserébe feltöltődhetsz ugyanúgy, mintha vagyonokat 
költenél egy utazásra.

Bálintné Balogh Edina 

Idén újult erővel tartottuk meg Hagyományőrző Csalá-
di és Sport napunkat, Július 19-én az Attila Kertben. A 
délelőtti íjász versenyre igen szép számmal jelentkez-
tek, a hőség ellenére is, férfiak, nők és gyerekek is meg-
mérettették magukat. Köszönjük részvételüket és gra-
tulálunk a szép eredményekhez! Majd íjász bemutató-
val kedveskedett az Attila Nyilai csapat, Pataki András 
vezetésével. Közben a gyerekeket Kovács Marianna és 
Ser Gergely mesemondók szórakoztatták, a Meseszó 
Egyesülettől. A finom ebéd elfogyasztása után, Ashiha-
ra Karate bemutatót tartott, Abuczky Csaba tanítvá-
nyaival. Látványos bemutató következett a Capoeira 
Espirito Livre csoport jóvoltából. Ezután megkezdőd-
tek az izgalmas vívó versenyek, egyesületünk harcosai, 
a Flokken és a Falka harcosainak tagjai csaptak össze, 
polgári és pajzs-kard kategóriában. Köszönjük a rész-

vételüket! Napunk legjobban várt eseménye ezután a 
csapatharc volt, majd a gyerekek részvételével a vár ost-
rom, mely igen nagy örömet okozott a kisebbeknek. 
Csapatunk fáradságos munkával épített várfalat szék-
helyünk udvarára, ezzel is növelve harci bemutatóink 
látványosságát. Estére megérkeztek fellépő együttese-
ink, a MagyaRock és a Rock Jam zenekar a megszokott 
remek minőséggel. Köszönjük, hogy gondoskodtak a 
nagyszerű hangulatról! 

Köszönjük csapat tagjainknak munkáit és rész   vé telét!

Hálásak vagyunk segítőinknek: Orosz Bianka, Albert 
Gergely, Ványi László, Bálint Csaba, Sínay Dorottya

Köszönjük a sok finom palacsintát Finszter Józsefnek 
és Ábel Istvánnak!

Szintén köszönet támogatóinknak: Magyar Turán Ala-
pítvány, Ceglédberceli Önkormányzat, Kovácsfi 
 Ferenc, Elek Húsbolt, Pepita Illatszer /Edit/, Robogó 
3K Kft., Koncz Antal, Zöldség-gyümölcs Klementisz 
Noémi, Bujdosó László, Bernhardt József

 
Fellegvári Szilvia

T.H.E. 
Alelnök

TURÁNI HAGYOMÁNYÉLTETŐ EGYESÜLET HÍREI
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SZABÓ PÁL CEGLÉDBERCELI DIÁKSPORT EGYESÜLET HÍREI
CEGLÉD 2021. JÚNIUS 12. MINI EB 
Cegléden 2016 után második alkalommal került meg-
rendezésre a Mini EB elnevezésű amatőr kispályás lab-
darúgó torna. A hivatalos Európa-bajnokság mintájára 
megrendezett esemény a valódihoz hasonlóan egy év 
csúszással idén került lebonyolításra. A Mini EB külön-
legessége, hogy az amatőr csapatok nem saját nevükön, 
hanem egy-egy országot képviselve indultak el a meg-
mérettetésen, az eredetinek megfelelő csoportbeosz-
tásban SZPCDSE - Németország. 22 csapat, összesen 
220 amatőr labdarúgó, több mint 7 településről mérte 
össze tudását. A Mini EB fő szervezője Kőházi Ádám, 
Cegléd város sportkoordinátora mellett Földi László 
országgyűlési képviselő és Dr. Csáky András, Cegléd 
város polgármestere köszöntötte a csapatokat. A meg-
nyitó után pedig útjukra indultak a labdák a 6 db 40×20 
méteres pályákon, a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség 
által delegált játékvezetők síp szavára. Nagy élmény 
volt látni a sokhónapnyi bezártság után a sportolóktól 
pezsgő, „zrikáktól”, nevetésektől hangos Zsengellér 
Gyula Sporttelepet, ahol 17 évestől 40-50 éves korú já-
tékosokig minden korosztály képviseltette magát. Az 
már a torna előtt bizonyos volt, hogy címvédésre nem 
fog sor kerülni, hiszen a 2016-os Mini EB-t megnyerő 
Izland válogatottja nem jutott ki a rendes Európa-baj-

nokságra (köszönhetően a magyar válogatottnak) de 
őket képviselő csapat SZPCDSE ismét nevezett az idei 
tornára, és valóban azt nem mi nyertük meg. 

És, ahogy az a nagy tornákon lenni szokott az ered-
ményhirdetésnek is megadták a módját a szervezők, 
hiszen az érmeket és a trófeát Földi László országgyűlé-
si képviselő, míg az LV Sport által felajánlott 3 db Select 
labdát pedig Böőr Zoltán, többszörös magyar bajnok és 
Magyar Kupa győztes, korábbi magyar válogatott lab-
darúgó adták át.
Folytatás pedig jövőre a Mini VB-n!

Héregi

RENDŐRSÉGI HÍREK
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