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Boldog Karácsonyt Jókívánság karácsonyra
és Sikeres Új Évet Békét, csendet, mely elûz vihart,
Szent erôt, mely próba közt kitart,
Tiszabercel!
Érzô szívet, mely enyhít nyomort,
S mély alázattal porig hajolt,
Örömöt, mely nap sugáraként
Tud gondfelhôk között is szórni fényt,
Bátorságot, mely meg nem remeg,
S kész odaadni kincset, életet,
Szívet, mely a bûnöst szereti,
Gyengeségét, vétkét elfedi,
És hitet, mely mint a sasmadár
Fölfelé tart és az égbe száll,
Melynek nincs nehéz, nincs „nem lehet”….
Ezt kívánom! S kell-e több neked?
Ezen gondolatokkal kívánok Tiszabercel valamennyi lakójának boldog, örömteli karácsonyt, és sikerekben gazdag új évet.
Teszem ezt abban a reményben, hogy mi itt együtt Tiszabercelen
2004-ben – egy új „kor”, az uniós tagság küszöbén – is úgy tudunk együtt élni majd, hogy megôrizzük értékeinket, s a múltunk
számos eredménye lesz jövônk záloga.
Tisztelettel:
Hajnal András polgármester
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SPORTBARÁTOK NAPJA 2003.
December 6-án, éppen a Mikulás
napján került sor az immár hagyományosnak mondható Sportbarátok Napjára a Bessenyei György Általános Iskolában. Az általános iskola egész területe be lett most már fogva ezen a
rendezvényen.
Lássuk a nap eseményeit. Szervezéssel kezdôdött ez a nap, hiszen már több
hete számosan dolgoztunk azon, hogy
egy sikeres napot tudjunk a magunkénak.
Sajnos a rendezôk és szervezôk száma
sok esetben megegyezett a résztvevôk
számával, de természetesen nem lankadunk, hiszen minden jó, ha a vége jó, a
sportnap vége pedig szenzációsra sikeredett. Ez a Berczel Tv-n is jól látható. Szívesen álltak a Berczel Tv kamerái elé a
gyôztesek, a szponzorok, s ez egy új reményt adott nekünk arra, hogy ôk nem
lankadtak, nem csalódottak, reményeink
szerint az elkövetkezô években nagyobb
küzdelmet fog majd hozni ez a rendezvény valamennyi sportágban.
Reggel a sakk és malom küzdelmek
kezdôdtek meg az iskola emeleti termeiben, míg a lábtenisz bajnokságnak adott
otthont 9 órától a tornaterem. A sakk bajnoka Bartha Árpád lett, második Mészáros Lajos és harmadik Hornyik Tibor. A
malomban trónfosztás következett, Újhelyi Pál végzett az élen, Szabó Zoltánt és
fiát Ifj. Újhelyi Pált megelôzve.
Ennek a csatának az érdekessége,
hogy Ifj. Újhelyi Pál egy ízben a generációk harcában fölülmúlta édesapját, illetve Szabó Zoltánnak még legalább egy
évet kell arra várnia, hogy örökre övé legyen ez a serleg, hiszen kétszer szerepel
már neve a malom serlegen, harmadszor
azonban az idén nem sikerült ezt elnyerni, talán majd jövôre. A lábtenisz óriási
küzdelmet hozott, trónfosztással itt is, de
ami azt illeti egy nagyon érdekes színfoltja volt a Sánta Tibor – Villás Norbert
alkotta páros, akiknek átlagéletkora 12
évet alig haladta meg. ôk egy óriási csatában a korábbi, két évvel ezelôtti bajnok
Timku Sándor – Makkai Robin párost
gyôzték le, megelôzve a tavalyi bajnok
Leskó András – Hegedûs Zoltán duót. A
remek hangulatú tornán úgy tûnik kialakulni látszanak azok a párok, akik évrôl
évre visszatérnek hozzánk, és nagy küzdelmet vívnak a bajnoki címekért.
A földszinti tantermek egyike adott
otthont a Darts-bajnokságnak. Az érdeklôdés ebben az évben is óriási volt a
Darts küzdelmei iránt. A tavalyi bajno-

kok sajnos nem tudták megismételni remek teljesítményüket, így ez a rend teljesen felborult. Az idén Kozma Istvánné és
Kozma István házaspár lett a bajnok, második helyen Hullár Hajnalka és Fazekas
Máté, míg harmadik helyen Ifj. Zsíros
Lajos és fia Zsíros Lajos végzett.
Az asztalitenisz bajnokság követte a
lábteniszt a tornateremben ezután, ahol
nagy sajnálatunkra Hegedûs József örökös asztalitenisz bajnok nem vehetett
részt. Egyesületünk vezetôi és községünk polgármestere azonban az asztalitenisz bajnokság ideje alatt a lakásán látogatta meg, az egyébként újra régi jó kedélyének örvendô Hegedûs Józsefet, aki
betegágyánál fogadott bennünket.
Részére átadtuk a korábbi serleget,
amelyet háromszor nyert el és háromszor
szerepelt rajta az ô neve, emellett egy
díszoklevelet nyújtott át részére Homonnai Zoltán, a Tiszabercelért Egyesület elnöke, amelyben megállapítja a Tiszabercelért Egyesület, hogy a háromszori bajnoki címet követôen örökös bajnoka asztaliteniszben Tiszabercelnek Hegedûs
József. Az asztalitenisz bajnokság is óriási küzdelmeket hozott, az élen Vass Tamás végzett, második lett Kozma István,
míg harmadik Szabó Zoltán.
Ezen eseményeket már csak két nagy
összecsapás követett az ulti és a labdarúgás. Talán elôször a fociról, hiszen az Ulti egy külön számot is megérdemelne lapunk hasábjain. A fociban összesen 8
csapat nevezett és óriási küzdelemben az
Arany-Parmen Bt. már másodszor hódította el a serleget, tehát egy év múlva
örökös bajnokként tisztelhetjük majd
ôket, ha akkor is sikerül megismételni ezt
a remek teljesítményt. Második helyen a
Faláb SC, míg harmadik helyen a H2O
végzett.

Az ultibajnokság az általános iskola
napközis összenyitható termében zajlott,
s lassan ez is szinte kicsinek bizonyult.
Számosan érkeztek távoli vidékekrôl, így
Nyíregyházáról, Kisvár-dáról, Salgótarjánból, Tiszakanyárról, tehát mondhatni
ez az esemény elôrevetíti a Sportnap további sorsát. Kolozsi László és Máté
András olyan szervezésrôl tett tanúbizonyságot, amely irigylésre méltó valamennyi szponzornak, talán jövôre mindannyian örülni tudunk a hasonló remek
szervezést követô nevezôk sokaságának.
A 30 nevezô elôször 10 asztalhoz ült le,
innen került ki a 10 gyôztes, ezt követôen két hármas asztal és egy négyes asztal
következett Óriási küzdelmet hozott az
utolsó egy óra, amelynek végeredményeként az Ulti bajnoka Tóth Gyula lett, második Bodnár Péter Gávavencsellôrôl, a
dobogó harmadik fokára pedig községünk polgármestere Hajnal András állhatott, míg a salgótarjáni Szmolnica Gábor
szerezte meg az ékes 4. helyet. Gratulálunk valamennyiüknek és természetesen
valamennyiüket visszavárjuk jövôre.
Kedves Olvasó! A Tiszabercelért
Egyesület nevében szeretnénk megköszönni egész éves figyelmét, melyet ránk
szánt, nemcsak a Berczeli Napló hasábjain, hanem minden olyan támogatást,
amellyel hozzájárult rendezvényeink sikeréhez. Ezúton kívánunk a Barátok
Tiszabercelért Egyesület nevében mindenkinek nagyon jó egészséget, örömöt
az év hátralévô részére, és kívánunk egy
olyan Boldog Új Évet, amelyben még
jobban, még hatékonyabban településünk még nagyobb hírére és nevére tudunk együtt dolgozni.
Tisztelettel a Barátok Tiszabercelért
Egyesület nevében Papp János titkár és
Homonnai Zoltán elnök.
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Idei utolsó körkérdésünk mirôl is
szólhatna természetesen, mint az év
végi ünnepekrôl, eseményekrôl, a karácsonyról és az új évrôl. Akik megtisztelték lapunkat és a rovat olvasóit
válaszaikkal:
Hegedûs Zoltánné, óvodapedagógus: A karácsonyt most más képen várom, mint eddig, ugyanis az elôzô években együtt készült a család az ünnepre.
Most már a gyerekek önálló életet élnek, s „haza várom” ôket a szent estére.
Az ünnepeket nálunk nem a külsôségek
jellemzik, hanem a meghitt együttlét
öröme. Az elkövetkezô esztendôre nézve sem teszek fogadalmat, ugyanis mindig a körülményekhez alkalmazkodom,
s próbálom megoldani a mindennapok
feladatait. Hiszem, hogy életünk meg
van írva, s csak kis mértékben tudjuk
irányítani sorsunkat.
Ha három kívánságom lehetne a
következôket kérném: békességet,
egészséget, szeretetet.
Farkas Istvánné nyugdíjas:
A karácsony és az új évvárás lázas
izgalommal tölt el. Ha kimondjuk ezt a
szót karácsony, mindannyiunk szívét valami szokatlan mélység járja át. Karácsony a szeretet ünnepe, a szereteté, ami
után mindannyian sóvárgunk, ami egyedül tud boldoggá tenni bennünket. Az
újév a tervezéseké, a bizakodásért a jobb
boldogabb élet felé. Nagyon készülök
én is a karácsonyra, amit szeretteim,
gyermekeim unokáim körében töltök el.
A szenteste feledhetetlen varázsa az
ajándékok feletti tiszta öröm. Igyekszem a gyerekeket olyan ajándékokkal
meglepni, aminek igazán örülnek. Egész
évben gyûjtögettem az ajándékokra valót, és boldog vagyok, hogy adni tudok,
amit hálával fogadnak és viszonoznak.
Az újévben nem szoktam fogadalmakat
tenni, csupán azt kívánom, hogy az újév
se legyen rosszabb, mint az idei. Csupán
erôt, egészséget kívánok, mert ha az
megvan bizalommal tekinthetek a jövô
felé. Minden kedves olvasónak kellemes
ünnepeket, érzelmekben és sikerekben
gazdag boldog újévet kívánok.
Szabó Tünde, 8. osztályos tanuló:
Most is mint az elôzô években úgy
készülök az ünnepre, hogy egész évben
gyûjtöm a pénzem, mivel minden csa-

ládtagomat szeretem meglepni egy szerény kis ajándékkal. Úgy gondolom,
hogy ôk is ugyanúgy örülnek a tôlem
kapott ajándéknak, mint én annak, amit
tôlük kapok. Fogadalmat, olyat szoktam
tenni, amit általában a velem egykorú
társaim is tesznek. Az újévtôl jobban fogok tanulni, általában ezt minden évben
megfogadom, de az idén be is kell tartanom, mivel középiskolai felvételire készülök.
Petróné Minczér Erzsébet, tanítónô: Köszönöm, hogy kérdésével engem is megtisztelt. Az is az igazsághoz
tartozik, hogy nem is nagyon szeretem a
közszereplést, szívesen segítek, ahol tudok, ha ezzel másoknak örömet okozhatok, de a nyilvánosság inkább zavarba
hoz, mint vonz. Talán ezét is halogattam
a választ, nem tiszteletlenségbôl. Az ünnepekre is csendesen készülôdöm családommal együtt. Ahogy szállnak az évek
fölöttem egyre kevésbé vonzanak a
külsôségek az ünnepi külsôségek során.
Elszomorít, hogy mi magyarok átvettük
az idegen ünneplési stílust, amelyben
sok helyen a szeretetet a vásárlási láz, a
csendes békét a harsogó reklámok váltják fel. A gyermekeink már nem örülhetnek úgy a Mikulásnak, mint annak
idején mi, várva azt az éjszakát, melynek végén reggel szerény ajándék volt
kifényesített cipôinkben. Már november
elejétôl rájuk zúdulnak a kereskedelem
fondorlatai. Hetekkel a várva várt nap
elôtt Mikulások jelennek meg a nagyvárosok utcáin, az üzletekben, ellopva
kicsinyeinktôl az „igazi Mikulás” varázsát. És ugyanez történt a karácsonnyal
is. Egyik bevásárlóközpontunk már október végétôl „Boldog Karácsonyt” kíván. Gyereknek és felnôtteknek is azt
sugallja, hogy örömöt okozni csak minél csillogóbb, minél drágább ajándékkal lehet. Én szeretném megôrizni a
gyermekkori csendes, szerény karácsonyok emlékét. Mivel édesapám távolra
járt dolgozni a karácsony számomra a
család meghitt együttlétét is jelentette,
és jelenti ma is. Ennek jegyében adventi koszorú készítésével kezdjük a
készülôdést. Ezt ma már Zsuzsa lányom
alkotja. Egy hétvégét karácsonyi mézesek sütésével és díszítésével töltünk,
melyben részt vesz a család minden tagja. A lakás széppé, hangulatossá tételébôl is mindenki kiveszi a részét.
Együtt veszünk részt a karácsonyi koncerten, melynek a korábbi években
gyermekünk is szereplôje volt. Szentestéig sok szép zenét hallgatunk odahaza
is. Az új évre már évek óta nem teszek

fogadalmat, csak azt szeretném, hogy
kevés szomorúságot, sok örömöt, békességet hozzon az új esztendô nemcsak a
mi családunknak, hanem minden embernek. Ennek jegyében kívánok mindenkinek kellemes, szép karácsonyt és
békés, boldog új évet.
Kolozsi László vállalkozó, lovasnapszervezô és „rendezvénymindenes”: Köszönöm a lehetôséget, hogy ismét válaszolhatok az Ön körkérdésére.
A karácsonyi ünnepekkel kapcsolatban
felelevenednek a gyermekkori emlékeim: A lázas készülôdés barátaimmal a
kora esti kántálásokra. Késôbbi órákban
Édesanyám testvéreivel közösen mindegyikük családját felkeresve egy népes
csapat 23 óra-tájt nagyszüleink ablaka
alatt hirdettük a Megváltó eljövetelét.
Természetesen Szentestén itthon voltak
a távolabb élô testvérek családtagjaikkal
együtt. A karácsonyi ünnepeken a korona a pontban éjfélkor kezdôdô szent mise volt. Kellemes emlék, hogy mise után
a korábbi haragosok is megbocsátva,
nem megszokásból, hanem tiszta
szívbôl kívántak egymásnak BÉKÉS,
BOLGOG KARÁCSONYT. Talán a
szerénység varázsának köszönhetô,
hogy sokkal több szeretet volt az emberek szívében. A több ezer forintos villogó díszektôl fényesebb volt egy szál
gyertya a fa tetején. A mákkal kevert
égetett cukorból házilag készített szaloncukrokat, diót, különbözô formájú
cukorpogácsa ízét nem pótolja semmi
mert átsütötte a „SZERETET”. Mára
sajnos sokat változott a világ. Szûkebb
családi körben de a régi divatot most
sem mellôzve ünnepeljük a karácsonyt.
Családunkban generációkon keresztül
hagyomány, hogy a készülôdés nem az
utolsó napok lázas bevásárlásából, a felszín csillogtatásából áll. Nálunk az ajándékok értéke nem az áraktól, hanem a
mögötte rejlô szeretettôl függ. A fogadalommal kapcsolatban csak annyit szeretnék közölni, hogy természetembôl fakadóan utólag nem bánok meg semmit,
hanem a tanulságot leszûrve igyekszem
korrigálni. Fogadalmakat nem teszek,
inkább magasra téve a mércét sokat tervezek és igyekszem valóra váltani. Optimista beállítottságomból indíttatva soha nem érdekel, hogy miért ilyen a világ, inkább az foglalkoztat, hogyan lehetne jobb. Most az Uniós csatlakozás
küszöbén minden embertársamnak kívánom, hogy a pesszimista magatartás
helyett igyekezzen meglovagolni az új
lehetôségeket. Ha mi is akarjuk a világ
megváltoztatható.
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MEGKÉRDEZTÜK…
TÓTH TÍMEA TANÍTÓNÔT
Mi a kedvenc:
– színe: kék
– illata: vanília
– virága: vörös rózsa
– étele: paradicsom leves
– költôje: Arany János
– írója: Gárdonyi Géza
– verse: Shakespeare:
LXXV. Szonett
– könyve:
Shakespeare: Rómeó és Júlia
– színésze: Nicolas Cage
– filmje: Sissy
– együttese: Cotton Club Singers

– idézete: ”Ki maga mestere
s legyôzi önmagát, alattvalója
mind a széles e nagyvilág”
(Paul Fleming)
– hangszere: szoprán szaxofon
– sportja: aerobic, jégtánc
– állata: kutya
– szava: szeretet
– hobbija: tánc, korcsolyázás
– fája: selyem akác
– évszaka: tavasz
– gyümölcse: görög dinnye
– Pedagógiai hitvallása:
„Jól csak a szívével lát az ember,
ami igazán lényeges a szemnek
láthatatlan.”
– Mit vár a jövôtôl:
Kiegyensúlyozott, boldog életet.

OKLEVÉL

Óvodás gyermekeink nagy izgalommal várták már a Télapó bácsit.
Versekkel, énekekkel készültünk. Reméltük, hogy a piros télapó csomagoknak minden gyerek örülhet akár jó akár
szófogadatlan. Ebben persze nem csalódtunk, mert gyerekeink néha bátortalanul is, de elfogadták az ajándékot, és

tágra nyílt szemekkel búcsúztak az a
Mikulástól azzal, hogy jövôre is viszszavárják ôt.
Így várjuk a karácsony ünnepét is.
A csodálatosan feldíszített fenyôfa körül verselni, énekelni fogunk, betlehemes dramatikus játékot, s Jézus születése c. jeleneteket fogunk elôadni. Itt
szeretném megragadni az alkalmat, s
ezúton szeretnék az óvodai dolgozók
nevében békés – boldog s fôleg szeretet teljes Kellemes Karácsonyi ünnepeket kívánni minden kedves olvasónknak.
Tarjányi Ferencné

December 11-én a tanárképzô fôiskolán rendezett nyugdíjasok karácsonya alkalmából vehette át községünk
polgármestere a Megyei Közgyûlés elnökének oklevelét. A kitüntetést a megye és Tiszabercel nyugdíjasaiért végzett munkájáért kapta.
Ez alkalommal köszöntötték az 50.
házassági évfordulós nyugdíjasokat is.
Községünkbôl Ribár János és Pálinkás
Mária, valamint Gál Gusztáv és Ördög
Erzsébet részesült a kitüntetô figyelemben.

A 2003-as év vége felé visszatekintek, ez évben kiket ünnepeltünk,
milyen kerek évfordulók alapján írtak az újságok 1-1 magyar történelmi eseményrôl vagy irodalmunk kiemelkedô alakjáról. Mi magyarok
büszkék lehetünk arra, hogy szinte
minden hónapban volt kit és mit ünnepelni. Csak emlékeztetôül néhány:
Kölcsey 180 évvel ezelôtt írta nemzeti imádságunkat, a Himnuszt, szintén
januárban Petôfi születésnapjára emlékeztünk, Gárdonyi 140 évvel ezelôtt,
Krúdy 125 évvel ezelôtt született. A
Rákóczi szabadságharc 300-as évfordulójára, elsô királyunk szentté avatása
(920 évvel ezelôtt), a „haza bölcse”
200 éves születésnapja mind – mind
ünneplésre ad okot. Az ifjúság jövôje
és nevelése Szent István és Deák Fe-

rencnek is névjegye volt. Királyunk
….”atyai szeretetének hevétôl indíttatva maga is összeállíttat (fia) számára
egy könyvet az erkölcsi oktatásról,
amelyben híven és barátilag, a lelki intelemszavaival
szólt
hozzá,
szolgáltasson igazságot és gyakoroljon
türelmet minden cselekedetekor….”.
Szinte visszacsengenek Szent István
intelmei – „Deák Ferenc levele egy tanuló ifjúhoz” c. írásában. Ebbôl ízelítôül egy pár mondat: „….Vedd emlékül
e sorokat, miket az élet könyvébôl merítve szeretet nyújt neked”…. „Te még
nem ismered az életnek komoly gondjait, szüleidnek gyengéd szeretete
ápolva, intve, oktatva vezérli minden
lépteidet”…. „Két hatalmas érzést
okoz szívedben a természet, és ezen
két érzés: igazság és szeretet. Ezek legyenek vezércsillagaid az életnek pályáján, s ha ezeket követed, érjen bárminô sors, erkölcsileg süllyedni soha
nem fogsz”…. „Kerüld a hiú elbizottságot”… „Kerüld a könnyelmûséget”,

„ne ûzz könnyelmû játékot a sors adományaival, magad érzéseivel, mások
örömeivel és boldogságával. Idôt, vagyont és egészséget könnyelmûen el ne
vesztegess”….. „Kerüld a henyeséget,
s munkátlan életet. Ha ifjúságodban a
munkát megszokod, életednek szebb
örömeit és édesebb gyönyörûségét a
munkádban fogod találni. Csak munka
fejti ki, csak munka tartja fenn a testnek és léleknek erejét, csak munka teszi hasznossá életünket magunkra és
polgártársainkra nézve.”…. „A munka
az egyik legszebb rendeltetés az
embernek”….. „ne csüggedj, ne kételkedj, elsô és legszentebb légyen elôtted
a Haza”
Ez a levél a Kincskeresô c. folyóiratban található, mely kinevezéseknek
íródott, de nemcsak tizenéveseknek
ajánlanám. Igazi „kincseket” rejt ez az
újság, s Deák Ferenc 1840-ben írt levele úgy gondolom, 2003-ban sem vesztett aktualitásából.
Futkos Béláné

OVI HÍREK
TÉLAPÓ
– KARÁCSONYI VÁSÁR

2003. DECEMBER
A KRÚDY VIGADÓ VENDÉGEI
VOLTUNK

SZÍNHÁZBAN
VOLTUNK
Az elmúlt napokban megszaporodtak nyugdíjas rendezvényeink.
November 11-én eljutottunk a Móricz Zsigmond Színházba, ahol harmincan gyönyörködtünk Beaumarchais: Figaró házassága címû vígjátékában.
Ünnep minden ilyen látogatás. Ünnep, mert készülünk rá, ünnep a hely
szelleme és ünnep , amit a színészek
nyújtanak nekünk. Milyen jó érzés hallani, hogy sokan ráismernek már neves
színészekre, pl. Horváth László Attila
(címszereplô) vagy Varjú Olga, Szabó
Tünde, Hetey László szereplôkre.
Élveztük Tóth Miklós rendezését,
bár a vígjáték második részében sokallottuk a zivataros, villámfénynél játszódó jeleneteket.
Az utazáshoz nagy segítséget nyújtott a Trans- Tour ___ KFT., hiszen a
busz a színházig szállított bennünket,
elôadás végén pedig a színház elôtt várakozott ránk. Köszönjük.
Gazdagodott a színház környéke. A
hely közelébe került újszerû Krúdy
szobor méltóságteljesen szolgálja a város szellemiségét.

OLVASÓI HYDE PARK
KEDVES SZÜLÔK!
Az ismert mondással kezdem: Akinek nem inge…. Nincs szándékomban
illemtan órát tartani, felnôtt embert szerintem már úgysem lehet átnevelni, de
azért engedtessék meg, hogy véleményemet az olvasók nyilvánossága elôtt is
elmondjam. Szeretem a falumat, az embereket de azon a bizonyos délutánon
december 4.-én szégyelltem, hogy
tiszaberceli vagyok. Az Önök gyermekeinek is szerettünk volna örömet szerezni azzal, hogy Mikulás ajándékként
ingyen megtekinthették a Kacifánt
együttes mûsorát, amelyet Igazgató Úr

Nagy megtiszteltetés ért bennünket, amikor meghívást kaptunk november 24- én a Csendül a nóta ... címû nótaestre 20 nyugdíjas társsal együtt Sóstóra , a Krúdy Vigadóba.
A vacsorával egybekötött rendezvény csodálatos élményt nyújtott mindenkinek. Bámulatosan szép, esztétikus a palota, lenyûgözô a nagysága, a
rendezettsége a díszteremtôl a legapróbb termekig, a tisztaságtól fénylô
mosdókig.
Rabóczki Lászlóné ügyvezetô igazgató igazi háziasszony módjára viselkedett, amikor a közel 500 nyugdíjas
vendégét fogadta és kísérte a vörös rózsával és gyertyákkal díszített asztalokhoz. Hálával és köszönettel tartozunk érte. Önfeledten szórakozott mindenki Dalnok Éva énekesnô és Soltész
László zongoramûvész dalos estjén, hiszen az örökzöld melódiák, a magyar
nóták feledtették a bánatot, s
nosztalgikusan fiatalságukba varázsolták a hallgatókat.
A pincérek udvarias kiszolgálása,
készséges magatartása,a vendégek
együtt mulatása mind- mind szép élmény maradt. A legközelebbi rendezvény december utolsó hétfôjén lesz,
ahová ismét készülünk, s vendégnek
visszük a novemberben kimaradókat.
EGYÉB HÍREINK
Harminckét elsôs tanuló “Mikulásai” voltunk december 6-án, amit haszervezett. A hibát ott követtük el, hogy
az iskola nyitottsága és a szülôkkel való
jó együttmûködés jegyében mindenkit
beengedtünk a tornaterembe. Vannak a
társadalmi együttélésnek olyan szabályai, amit minden jó érzésû ember önkéntelenül is betart. Nevezetesen hogyha a színpadon egy színpatikus és lelkes
kis együttes karácsonyi dalokkal szeretne egy kis érzést, gondolatot ébreszteni
a hallgatóság szívében, lelkében, akkor
nem beszélgetünk, nem járkálunk, nem
ráncigáljuk ki a gyerekeket a széksorok
közül, nem öltöztetjük és visszük el ôket
a mûsor vége elôtt, hanem megtiszteljük
a szereplôket azzal, hogy végighallgatjuk ôket – egyszóval viselkedünk. Aki
elengedte a gyerekét erre a mûsorra azt

gyománnyá sikerült tenni.
A gyerekek nagy- nagy szeretettel
és örömmel vették át az édesség- csomagot. A tanítónénik hálásan köszönték meg az ajándékot, a gyerekek pedig
sok- sok verssel és nótával.
Készülünk rá és várjuk a “Szeretet
karácsonyát”, ahol a Bessenyei György
Általános Iskola és Óvoda karácsonyi
koncertje a fénypont.
Utána teadélutánnal egybekötött
karácsonyi estét tartunk az általános iskola tantermében, melyre szeretettel
hívjuk és várjuk az egyesület tagjait. A
rendezvény december 19-én (pénteken) délután lesz.

FECA BÚTORBOLT
Új bútorok legolcsóbban a Feca
bútorboltban! Kemecse, Szondy u. 7.
Szekrénysorok
35.000 Ft-tól
Ülôgarnitúrák
60.000 Ft-tól
Konyha bútorok
47.000 Ft-tól
Franciaágyak
29.000 Ft-tól
Heverôk
16.500 Ft-tól
Kanapék
38.000 Ft-tól
Tálalók
39.000 Ft-tól
TV állvány
15.000 Ft
Elôszobafal
14.000 Ft
Komód
15.000 Ft
Csôvázas étkezôgarnitúra
(asztal+6 szék) 19.500 Ft
Dohányzóasztal
5.000 Ft-tól Stb.....
Nyitva tartás:
Hétfô – Péntek 13:00 – 16:00
Szombat 8:30 – 12:30
is vállalta ezzel, hogy a mûsor végéig
kitart. Ja, hogy haza kellett érni a „Mónika show”-ra? Igazuk van! Önöknek az
való!
NN

KÖZLEMÉNY
A Tiszaberceli Református Egyházközség a temetô szép rendje érdekében, 2003. december 1-tôl csak
érvényes mûködési engedéllyel
rendelkezô temetkezési vállalkozók
számára engedélyezi, bármilyen felekezetû elhunytak temetését a
(egyházi)
tulajdonában
lévô
temetôben.

2003. DECEMBER

SZÍNHÁZBAN
VOLTUNK
Iskolánk ebben az évben is lehetôvé
tette, hogy színházba mehessünk és
megnézhessük a „Légy jó mindhalálig”
címû darabot. Busszal utaztunk Nyíregyházára. Mikor mindenki elfoglalta a
helyét, elhúzták a függönyt és elkezdôdött az elôadás. Néma csend lett a teremben. Legnagyobb csodálkozásunkra
gyermek színészek is játszottak a darabban. Egy debreceni kisdiákról szólt a
történet, - Nyilas Misirôl -,aki a csendes,
békés szülôi házból felkerült a nyüzsgô
városi gimnáziumba. Néhány felnôtt kihasználta jóságát, becsületességét, amiért ô maga is bajba került. Kiábrándult a
felnôttekbôl és visszavágyott régi környezetébe. Nyilas Misi története mindannyiunk számára tanulságos volt. A
kisdiák példát adott nekünk becsületességbôl, jóságból. Az egész osztálynak
nagyon tetszett az elôadás.
Váraljai János, Nagy Zsuzsanna,
Mészáros Kata 4. osztályos tanulók
Magyar órákon szebbnél- szebb “
mûalkotások “ születnek. Ebbôl adunk
most közre egy csokorra valót.
NYILAS MISI KARÁCSONYA
A decemberi hóesés még a Debreceni Kollégium zord épületét is megszépítette, éles vonalai is barátságosabbnak
látszottak a hópihék játékában. Utoljára
néztem vissza a diákok forgatagára és a
lassan kiürülô kollégiumra, mielôtt elindulnék a saját kis világomba. Az állomásra érve egy barátságos pad ölében
találtam menedéket a hazainduló emberek sokasága elôl. Holnap karácsony s
én hazatérek a nyüzsgô városból a nyugodt faluba. Felszálltam a vonatra s a
gôzös lassan döcögött a nyüzsgésbôl a
nyugalomba. Kiértünk a városból, és
ahogy elült a zaj, és elôtûnt az Alföld,
én már otthon voltam, épp csak anyám
ölelô karja hiányzott. Álomvilágomból
a velem szemben ülô, szemmel láthatólag jó sorból származó fiú zökkentett ki:

– Te hová mész? - kérdezte határozatlanul.
– Haza – értetlenül nézett rám, és
csak ekkor értettem meg- mármint
Prügyre.
– Nézd mit vettem a húgomnak! - s
egy csillogó ékszerdobozt emelt ki bôröndjébôl, én akaratlanul is az ülés alá
“csempésztem” fakofferemet.
– Nagyon szép!- mondtam, s már
elôre féltem a következô kérdéstôl.
– Te mit viszel haza karácsonyra?
– Hát az úgy volt, hogy féltem, nehogy történjék valami az ajándékokkal,
és elküldtem egy csomagban. Hazugságom bizsergést keltett gyomromban,
s egyre inkább fájdalmassá fajult a kezdeti érzés. Hazudtam.
A fiú leszállt, s én magamra maradtam a bûntudatommal. Az ablakon kívül
már ismerôsen sík volt a táj, a távolban
csak néhány kis falu tornya szabott keretet a látóhatárnak. Az állomás épületéig szédelegve jutottam el (pedig csak
alig néhány méter), itthon vagyok. A
szédítô érzés megmaradt, s sorra csodálkoztam rá a jól ismert dolgokra. A
macskaköves szûk utcák Debrecent juttatták eszembe, de itt nem bántanak,
nem gyanúsítanak. Itt átölelnek gyengéden, és hisznek a szavamnak. A házunk
kapuján remegô lábakkal léptem át,
nem tudják, hogy jövök. A házba léptem, s anyám meglepett arca, könnyes
szemei fogadtak. ô megölelt, s nem
szóltunk, itt nem a szánk, hanem a szívünk beszélt. Apán este ért haza. Karácsony este ültünk a fa alatt, és megöleltük egymást, ajándékba adtam a szívem.
Kovács Eszter 8. osztály
HAZAFELÉ KARÁCSONYRA
Az utolsó óra latin volt Gyéres tanár úrral. A gyerekek már alig várták
az óra végét, mert ez már azt jelentette,
hogy elkezdôdik a várva várt téli szünet. Mikor pedig kicsengettek az óráról, mindenki boldogan, felszabadultan
szaladt ki az udvarra. Köztük feltûnt
egy szomorú, értelmes kinézetû fiú,
Nyilas Misi. Ô nagyon jó tanuló volt,
de nagyon szegény is. Ez az égetô szegénység akkor okozott neki komoly
gondot, amikor haza akart utazni szüleihez Prügyre. Ehhez mindössze három
forintra volt szüksége. Egy forintja már
volt, melyet Pósalaky úrtól kapott az
olvasásért. A maradék két forintot úgy
kerítette elô, az áhított Csokonai köny-

vét eladta kis barátjának, Orczynak.
Orczy szívesen adott neki két forintot
érte, már csak azért is, hogy segítsen
barátján. Így már összegyûlt a három
forint, melybôl hazautazhatott. A hazautazás elôtt elbúcsúzott két kedves barátjától, Orczytól és Gimesitôl. Boldog
karácsonyi ünnepeket kívántak egymásnak. Ezután fogta a cuccát, és elindult az állomás felé. Mivel csúszós volt
az út, ezért csak nehezen ért a debreceni vasútállomáshoz. Felszállt a vonatra, mely csak néhány órás késéssel indult el. Utazás közben elmerengett
azon, hogy mi történt vele, és szomorú
volt, mert a szüleinek nem tudott karácsonyi ajándékot venni. A vonat ablakából csodálta a havas tájat. Az út
unalmas, hosszú volt, és hogy eltöltse
valamivel, verset is írt. Elgondolkodott
az emberiség gondjain, és azon, hogy
lehetne ô az emberiség tanítója. Az idô
eltelt, s máris Prügyön volt, az ô szeretett kis falujában. Az állomástól meszsze volt a szüleinek a háza, ezért csak
nehezen tudta megközelíteni. Otthon
nagyon örültek a szülôk a kicsi fiúknak. Egyedül Misi volt szomorú, mert
nem hozott semmit a szüleinek. A szülei pedig mondták, hogy ô a nagy ajándék számukra.
Tihor József 8. osztály
TALÁLKOZTAM EGY ROBOTTAL
Egy háztartási gépeket reklámozó
kiállításra látogattam el. A gáztûzhelyek, mikrosütôk, páraelszívók között
egy különös gépet pillantottam meg.
Egy méter magas, henger alakú szerkezet, amin több gomb és kapcsoló is
volt. Közelebbrôl megvizsgálva láttam,
hogy a gépbe egy miniatûr számítógép
volt beépítve, ami a különbözô háztartási munkák elvégzésére volt beprogramozva. Ha megnyomtam az egyik
gombot a gép oldalából egy szívócsô
nyúlt ki és már porszívózásba is kezdett. Egy másik gomb megnyomása
után berakta a ruhát a mosógépbe, beprogramozta a mosást, majd a végén
kiterítette a szárítóra. A vasalást is elvégezte. A következô program a fôzés,
sütés, bevásárlás volt. Sorolhatnám
még a többi programot is de már záróra
volt és haza kellett menni.
De jó lenne anyának is egy ilyen
robot, hogy megkönnyítse a munkáját!
Váraljai János 4. osztály
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GONDOLATOK
KARÁCSONY ELÔTT
Idézetek David Heller Gyermeklevelek Istenhez c. könyvébôl: Kedves
Isten! Gondoltad volna, hogy a karácsonyból ez lesz, amikor kitaláltad.
Szeretettel: Wendy (7 éves)
Kedves Isten! Ha van pár perced,
szeretnék beszélgetni néhány dologról.
Elôször is kösz a karácsonyra kapott
bicajt. Másodszor: köszi a hóért. Harmadszor: Mit szólnál egy kicsivel több
szünidôhöz? (Bob 9 éves)
Kedves Isten! Szeretnék javasolni
valamit. Több békét! És amíg dolgozol
rajta, addig is még egy reebok cipôt
szeretnék karácsonyra.
Karolina (11 éves)

el. A gávavencsellôi iskola által hírdetett
rajzversenyen Bakosi Dénes 2. helyezett
lett. Mindkettôjüknek gratulálunk.
ITT JÁRT A MIKULÁS!
Érkezését
meg. Egyesek
vélték, mások
mások félôen

nagy izgalom elôzte
már kora reggel látni
hitetlenkedtek, megint
kihúzódtak a sarokba,

míg a bátrabbak és a mindentudók felismerni vélték X tanár bácsit. Délelôtt
végiglátogatta az alsóbb osztályokat,
aholversel dallal várták. Délután pedig
a tornateremben a nagyok köszöntötték érkezését. Mindenkinek jutott az
ajándékokból, az önkormányzat hathatós segítségének köszönhetôen. Az
ajándék – osztást követôen jó hangulatú Mikulás – buli volt az osztályban.

HÍREK ISKOLÁNK ÉLETÉBÔL
A RISZ mesemondó versenyén Kató
Edit 3. osztályos tanuló 3. helyezést ért
Új szerzôt üdvözölhetünk a Berczeli Napló szerkesztôi között: községünk díszpolgára, több évtizeden át
igazgatónk, aki ugyan már régóta
nyíregyházi lakos, de ahogy ô mondja,
csak a lakása van a városban, a szíve
Tiszaber-celhez köti. Ezúttal az iskola
múltjáról ír. Reméljük, máskor is megtiszteli újságunkat egy – egy visszaemlékezô cikkel. Írását fogadjuk szeretettel. Száraz Lászlóné ig. h.
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
KIALAKULÁSA ÉS FEJLÔDÉSE
KÖZSÉGÜNKBEN
Hazánkban 1948-ig hat osztályos elemi iskola mûködött. Ekkor született meg
a 8 – osztályos általános iskolai törvény
mely szükségessé tette az addig mûködô
felekezeti iskolák államosítását, azaz
összevonását. Községünkben mûködött
egy református és egy katolikus elemi iskola, melyek összevonásra kerültek. Az
összevonás nem ment zökkenômentesen,
fôleg a nevelôk egymással való viszonyuk volt zûrös. Igazgatónak egy Szlovákiából származó tanár került, de két év
alatt nem sikerült egységes tantestületet
kialakítani, s 3 nevelô elhelyezésére került sor, köztük volt igazgatónk is. Így
kerültem én 1950. dec. 1-jén Tiszabercelre, igazgatónak, a tanítói oklevél mellé
tanári oklevelet szereztem. Megérkeztemkor hiányos tantestületet és a 8 osztá-

lyos iskolához a hiányos tárgyi feltételeket találtam. Hat tanterem volt a községben a 8 osztályhoz. Így szükségtermeket
kellett kialakítani. Így a Bessenyei házba
termeket kellett kialakítani. A Bessenyei
házban a nevelôi lakásból is tanterem és
iroda lett. Ekkor már 1950-ben nyolc
osztály mûködött még Paszabról is átjártak a nyolcadikosok. A tantermek nagy
méretûek, olajos padlók és nagy vaskályhák és rozoga padokkal voltak berendezve. Így egy termet még kettéválasztottunk Legrosszabb állapotban a római katolikus templom melletti épület volt, melyet át kellett építeni a régi anyagok felhasználásával, de még így is a felsôsök
délelôtt, a kicsik délután jártak iskolába.
Hozzátéve az iskolaépületek a község
négy utcájában voltak megtalálhatók. A
nevelôknek szünetekben át kellett sietni
a másik iskolába órát tartani. A tantermi
gondok enyhítésére a tanács megvette a
római katolikus egyháztól a régi mozival
szembeni épületet. Nem volt kis gond a
testület szakiránnyá kialakítása sem. Képesítés nélküli nevelôk mellett a szomszédos községekbôl is alkalmazni kellett
néhányat. A volt tanítványaink továbbtanulását segítettük, s többen visszatértek
iskolánkhoz, s szakos nevelôkkel is gazdagodtunk. Az iskolai oktatáshoz szükségessé vált az óvoda létrehozása, mely elsô új létesítményként 1967 – ben indult
be. A jobb oktató nevelômunkához szükségessé vált iskolai napközi otthon létesí-

tése. Ennek megvalósítására a 70 – es
években került sor. Jelentôs társadalmi
munkával megépítettük a római katolikus egyház plébánia mellett lévô nagy
kertben lapos tetôs 2 tantermes, konyhás
épületet. A TSZ kártalanította az egyházat csereingatlannal. E területen megterveztük az iskola kibôvítését, sportpálya
létesítését. Állami segítséggel 6 tantermes plusz tornatermes épületet hoztunk
létre. Így nyolc tanterem volt egy helyen
s itt tudtunk oktatnia felsô tagozat 8 osztályát a körzetesített paszabi tanulókkal
együtt. Ezt az épület együttest 1980 –
ban vettük birtokba. Így már odáig jutottunk, hogy a Bessenyei házban lévô tantermet a községi könyvtár elhelyezésére
tudtuk átadni, az ottani lakásba a Megyei
Múzeum létrehozta a Bessenyei emlékszobrát is. Az alsó tagozatos osztályok
még maradtak a régi tantermekben egy
ideig. Ezt a kényszerhelyzetet oldotta
meg a községi önkormányzat, amikor a
volt egyházi ingatlanokat visszaadták az
egyháznak s tovább bôvítette a korábbi
emeletekre épített, s összekapcsolta a
két épületcsoportot. Így egy helyre telepítette az összes tantermeket 1997 – ben
amikor az iskola felvette községünk szülöttének Bessenyei Györgynek a nevét.
Ezzel jó idôre befejezôdött az iskolafejlesztés gondja, a korszerû körülmények
között tanulhatnak községünk tanulói.
Munkácsi Mihály
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EGÉSZSÉGÜNKÉRT
TISZTELT LAKOSSÁG!
Praxisunk dolgozói számára legfontosabb, hogy az egészségügyi ellátás mind szakmai, mind szervezési
szempontból kifogástalan legyen.
Ennek érdekében ezentúl a rendelés
egy meghatározott idejében elôjegyzés alapján várjuk betegeinket.
Célunk ezzel, hogy a friss panaszszal rendelkezôk a lehetô leghamarabb
ellátásra kerüljenek, továbbá a néhány
napos betegségben szenvedôk, valamint a krónikus betegségük miatt rendszeres havi kontrollra, gyógyszerfelírásra járók a lehetô legkevesebbet várakozzanak a zsúfolt váróteremben.
Ahhoz, hogy ez a várakozási idôt minimálisra csökkentô ellátási forma minél
hamarabb gyakorlattá váljon és zökkenômentesen mûködjön, kérjük az
Önök közremûködését is.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a
rendelés egyik részében az elôjegyzéssel nem rendelkezôket látjuk el, a másik részében pedig megbeszélt idôpontra jönnek a betegek.
A gondozásra, kontrollra járó betegek, illetve 2–3 napja tartó betegségekben szenvedôk kérjenek idôpontot, a
látogatásuk alkalmával egyeztessék a
következô megjelenés idejét. Ezzel a
rendszerrel csökkenni fog az orvosra
várakozás haszontalan és sokszor végtelennek tûnô ideje.
Sürgôs esetek bármikor elôfordulhatnak és ezek felborítják az elôre
meghatározott rendet. Bár ezek eddigi
tapasztalataink alapján nem túl gyakoriak, ezekben az esetekben megértésüket kérjük.
Bízunk benne, hogy önökkel közösen egy olyan kulturált, jól szervezett
betegellátást tudunk kialakítani, amely
az Önök kényelmét, valamint a mi
munkakörülményeink minôségének javulását fogja eredményezni.
December 01-tôl a betegellátás a
következôképpen alakul:
Minden reggel 8.00–9.00 óráig:
– gyógyszerírás,
– vérnyomás- és vércukor ellenôrzés,

injekciók beadása,
leletek-, zárójelentések megtekintése,
– utazási igazolványok kiadása.
Minden nap 9.00–11.00 óráig:
– bejelentés nélkül érkezô betegek ellátása,
– fiziotherápiás kezelések
Hétfôtôl-péntekig 11–12.00 óráig:
– bejelentkezés alapján fogadjuk
a betegeket. (bejelentkezés telefonon
vagy személyesen)
A délutáni rendelés hétfôn–szerdán–pénteken
17.00–18.00 óráig:
– csak a sürgôs esetek ellátására
Kedden és csütörtökön délután 2
órától reggel 7.00 óráig az orvosi ügyelet Paszab községben van.
A hétvégi ügyelet szombat reggel
7.00 órától hétfôn reggel 7.00 óráig
tart, Paszab illetve Tiszabercelen heti
váltásban van megoldva.
Gyógyszertári ügyelet Ibrány illetve Nagyhalász városok adják reggel
8.00 órától este 6.00 óráig. Éjszakai
gyógyszertári ügyelet hét közben és
hétvégén is csak Nyíregyházán van.
A fentiekben ismertetett munkarendhez együttmûködésüket, megértésüket elôre és továbbra is köszönjük.

A PRAXIS DOLGOZÓI
Mobilozzunk-e vagy sem?
Erre a kérdésre a válasz egyértelmûen csak az „igen” lehet.
A kérdés csak az, hogy mennyit.
A rádió-, a tévéadók, az orvosi diagnosztikai eszközök, a fiziotherápiás
készülékek, számítógépek, játék automaták és mobiltelefonok ontják az
elektromágneses hullámokat. Elektromos erôtérben élünk, elektroszmog
vesz bennünket körül. Az ezeket kibocsátó készülékek, eszközök nélkül ma
már el sem tudnánk képzelni az életet.
A mobiltelefon sokak számára nélkülözhetetlenné vált. Salfort svéd idegsebész professzor Lund városában egereken végzett kísérletei során kimutatta,
hogy mobiltelefon által kibocsátott
elektromágneses hullámok áttörik a
vér-agy gátat és így albuminok (vérben
lévô fehérjék) jutnak az idegsejtekbe,
melyek az agyat károsítják. Telefonálás közben viszonylag nagy energia éri
az agyat. Nyílván a gyártók egyre biztonságosabb készülékeket állítanak

elô, melyek már kevesebb, károsító
energiát bocsátanak ki. Mégis, mit tehetünk, ha a kísérletek az embernél is
hasonló elváltozásokat okoznak? Autóban, vezetés közben használjuk a
kihangosítót. A mobiltelefonhoz csatlakoztassuk a lakásban vagy a munkahelyünkön fülhallgatót fôleg akkor, ha
sokszor és hosszabb ideig kell készülékünket használni. Mindenesetre, ha
nem muszáj, ne beszélgessünk hoszszan. A készüléket ne szorítsuk szorosan a fülünkhöz! Ne feledjük a tanultakat, hogy a sugárzás ereje a távolság
négyzetes arányával csökken. Amikor
használjuk a készülékeket, gondoljunk
arra, hogy nemcsak elônyei, hanem
hátrányai is vannak.
Tarjányiné Dr. Jedlicska Ilona

HIRDETÉS
100 m2-es, 2 és 1/2 szobás,
konyha, elôszobás, összkomfortos
családi ház 1500 m2 –es telken.
Cím: Tiszabercel, Vasvári P. u. 24.
sz. Érdeklôdni: Tel: 06 36/325-072
Budai Mihályné Esze Tamás u.
151 sz. alatti lakása eladó. Érdeklôdni: Várdai Béla. Tel: 06- 42/721229
Krehely István Tiszabercel, Kinizsi u. 38.sz alatti háza. Érdeklôdni: Ribár János Tiszabercel, Kinizsi
u. 10. Tel: 06-42/721-089
Tiszabercel, Esze Tamás u. 1. sz
alatti lakóház. Érdeklôdni: Mészáros
Lajos Rákóczi u. 34. Tel: 06 42/721127
Füllyukasztást, sminkelést,
gyantázást vállalok. Bejelentkezés:
06 30 557 53 93 telefonszámon Kittinél.
Ráfutófékes tûzoltó utánfutóját
értékesíti a tiszaberceli Önkéntes
Tûzoltó Egyesület. Érdeklôdni:
Natkó László tûzoltóparancsnoknál
lehet. Tel: 06-30-384-11-11
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BERCELI GAZDA
A SZÁNTÓVERSENYEKEN
Ez év tavaszától feltûnt a község
kül és belterületén egy halványzöld
színû szokatlanul karcsú traktor egy
szintén nem szokványos ekével.
Mindkettôt aztán viszont láthattuk
nem régen gazdájukkal együtt a Kelet
Magyarország Gazdafigyelô mellékletének teljes címlapján.
Kovács Andrásról van szó, aki 60
éves kora ellenére fenti eszközökkel a
szántóversenyek résztvevôje. Az elsô
versenye Nyíregyházán volt 2002- ben,
aho15 résztvevô közül kategóriájában a
második helyet érte el. Ez egy területi
verseny volt, ahol Szabolcs – Szatmár
–Bereg és Hajdú –Bihar Megye illetékesei vettek részt. A következô versenyt
Jászkiséren rendezték meg, ahol 20 versenyzô közt a negyedik helyezést érte el,
egyedül indulva a megyébôl. Ez a verseny ez évben volt ugyanúgy, mint késôbb a Baktalórántházán megrendezett
vetélkedô, ahol nyolcadik lett. Az említett versenyek mind területi jellegûek
voltak, ahonnan a két elsô helyezett mehetett az országos versenyre. A Nyíregyházán elért 2. helyezése erre feljogosította volna, de a Vépen megrendezendô
országos versenyre a nagy költségek miatt már nem ment el. A versenyzôknek
ugyanis saját maguknak kell a költségüket fedezniük. Van úgy, hogy a nevezési
díjat is ki kell fizetni, ami 10. 000 Ft. Az
élvonalban végzetteket viszont nem
pénzzel, de serleggel, emléklappal, dísz
ekevassal, stb. jutalmazzák a különbözô
szponzorok révén. Kovács úr kategóriájában az úgynevezett „ Király” kategória
volt , amely 2 – 3 ekefejes ágyekébôl áll,
felszerelve elôhántóval és tárcsás csoroszlyával.
A szántóverseny és a versenyzôk
munkájának minôsítése nagyjából a következôképpen zajlik le. A versenyzôk
parcelláit közel egymáshoz jelölik ki
táblával és 3 db karóval. A karókkal a
versenyzô kitûzi a megadott parcellán
belül a nyitó barázda nyomvonalát. Erre
és a nyitó barázdák kiszántására kapnak
max. 30 percet. A barázda hossza 200
m. Megadják azt a minimális szántási

mélységet, ami a talajtól és annak állapotától függôen általában 24 cm. A nyitó barázdák elkészülte után a verseny
folytatódik az „össze” szántással, ahol a
mélységet, annak tartását a barázda falnál általában nézik. Ezután a „széjjel”
szántás következik, ami úgy alakul ki,
hogy a szomszéd versenyzô parcelláján
az összszántása következtében legszélen
keletkezô barázda és saját befejezett barázda marad, ahol mindhárom ekefejnek
mûködni kell és a szántott föld teteje
egyforma magas, legyen. Az egész szántás olyan legyen, hogy ne lehessen megállapítani egyes ekefejek föld borításának a különbségét. Legvégén megállapítják a szántás „össz hatását” és a felsorolt követelmények teljesítésének mértékét pontozzák, ezáltal megállapítva az
egyes versenyzôk helyezését. Visszatérve a cikk elejére, elmondhatjuk, hogy
újabb kis szinfolttal gazdagodott falunk
és annak külsô pozitív megítélése. Kovács Bandi példája adjon kedvet a fiataloknak is, jelentkezzenek, menjenek a
szántóversenyre, mert életre szóló élményekkel lesznek gazdagabbak.
Végezetül: Ez nem a reklám helye,
de a versenyeken résztvevô eke márka
neve: Vogel a traktoré pedig: AMOBIL804 amit a megyében, Újfehértón gyártanak a Kovács András fia vezetésével.
Eperjesy Ferenc
TISZTELT GAZDÁLKODÓK!
Mint az közismert, 2004. május elsejétôl Magyarország az Európai Unió
teljes jogú tagja lesz, így a mezôgazdasági támogatások vonatkozásában is az
unió szabályai lesznek érvényesek. Ez
azt jelenti, hogy a már megszokott hármas tagolású támogatási rendszert felváltja az uniós támogatási rendszer, ami
a területalapú támogatásokat illeti. A
mezôgazdasággal foglalkozók ezután
kétféle úton juthatnak támogatáshoz: a
föld használója területi alapon, illetve a
kiírt különbözô mezôgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok révén. Míg az
elsô feltétele a regisztráció és a föld
megfelelô kultúr állapotban tartása addig a pályázati lehetôségeket állandóan
figyelni kell, ki kell használni a felajánlott uniós és hazai forrásokat.
A korábban regisztrált termelôk jelentôs része már megismerkedett a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH), hiszen a területalapú támogatások igénylése és kifizetése során ez-

zel a hivatallal állnak majd közvetlen
kapcsolatban. Ez a hivatal végzi majd a
támogatási jogosultság ellenôrzését is.
A hivatal tehát, mint a területalapú támogatások kifizetô ügynöksége látja el
feladatát.
Az úgynevezett kataszteri fedvény –
sárga hálóként a blokktérképre vetítve –
segíti a blokktérképen megtalálni az
adott parcellát. (Ez nem más, mint egy
adott állapotot tükrözô – 2003 – a földrészlet-határokat és helyrajzi számokat
tartalmazó ingatlan-nyilvántartási térképrôl készült, nem közhiteles digitális
másolat.)
A blokktérképen az alábbi adatok találhatók: a nettó (támogatható) terület,
az összes terület, és értelemszerûen az
ezek különbségeként, a domináns használattól eltérô mûvelésû, támogatásra
nem jogosult terület.
A belsô, nem termelô, vagy a blokk
domináns földhasználati kategóriájától
különbözô területeket, melyeknek a mérete meghaladja a 0,1 hektárt és az olyan
lineáris elemeket (blokkon belüli fasorok, táblaszegélyek, csatorna, patak, gát
füves területe stb. ), melyek 6 m-nél szélesebbek és 100 méternél hosszabbak, ki
kell zárni grafikailag a blokk területébôl.
(Támogatásra egyébként az 1 ha illetve annál nagyobb szántó és gyep terület, valamint a 0,3 ha-t elérô vagy annál
nagyobb gyümölcs ültetvény jogosult.)
Nagyon fontos megjegyezni, hogy
túligénylés esetén a blokkba tartozó
egyetlen gazdálkodó sem kaphat támogatást.
Mit jelent ez? Ha a hivatal megállapítja, hogy a blokkon belül gazdálkodók
összesítetten több területre adtak be támogatási igényt, mint a blokktérképen
feltüntetett nettó támogatható földterület, akkor senkinek sem folyósítanak támogatást. Ezért célszerû az egy blokkon
belül gazdálkodó szomszédos gazdáknak egyeztetni.
A falugazdászok és a kamarai tanácsadók ebben a nagyon fontos témakörben hamarosan fórumokat rendeznek, melyekre minden gazdálkodót várnak, hiszen ezeket az új fogalmakat és
támogatási szisztémát úgy kell megtanulni a tél folyamán, hogy mindenki
hozzájusson a területalapú támogatásokhoz. Mindenkit várunk tehát fórumainkra!
Kiss László
kamarai tanácsadó
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Önkormányzatunk képviselôtestülete lapunk legutóbbi száma óta két ízben ülésezett. Elôször november 24-én összesen 16
napirendet tárgyalt. A jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló napirend során a képviselôtestület
hosszabb idejû vitát folytatott az elkövetkezô évek rendezvénysorozatáról. A kérdések
között
fölmerült
a
rendezvények
regionalitása, melyet az indokol, hogy az elkövetkezô idôkben akkor lehet pályázati forrásokra sikeresen pályázni, hogyha regionális jelleggel több település fog össze. Ez indokolja azt, hogy a Rétközi Kulturális és Turisztikai Napok Ibrány, Buj, Paszab településekkel összefogva kerülnek megrendezésre.
A korábban csak Tiszabercel nevét fémjelzô
Turisztikai Napok így regionális szintet öltenek, a mi rendezvényünk új elnevezése pedig a „Berczeli Halászléünnep” lesz.
Ezt követôen az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról hallgatott meg
elôterjesztést a képviselôtestület, amelybôl
kiderült, hogy az önkormányzat gazdálkodása stabil, ezt a stabilitást azonban csak egy
dolognak köszönheti a rendszeres, következetes és takarékos gazdálkodásnak. Erre a
beszámolóra alapult a következô napirendi
pont, amely a 2004. évi költségvetési koncepcióról szólt. A költségvetési koncepcióban elhangzott, hogy kisebb beruházások,
felújítások és a település arculatának megváltoztatása szerepel terveink között az elkövetkezô évben, de természetesen több pályázatunk is bent van, amely várhatóan nagyobb beruházásokat is lehetôvé fog tenni.
Pályáztunk az iskola rekonstrukcióra, valamint az ebédlô építésére is.
Az önkormányzat és intézményei telefonos, valamint informatikai fejlesztésérôl
hallgatott meg a képviselôtestület. Az elôterjesztés lényege, hogy meglevô informatikai
hálózataink, szélessávú Internet-és ISDN
csatlakozást is kap. Ennek anyagi vonzata
többszöröse a jelenleginek, viszont azok az
információk, amelyek az új technológiával a
rendelkezésünkre állnak majd, remélhetôleg
meghozzák majd a gyümölcsüket.
Szó esett a www.tiszabercel.hu
weboldal sorsáról, várhatóan a jelenlegi formációt megszûnteti az önkormányzat és egy
teljesen új rendszerrel fog találkozni majd az
ide látogató.
A
képviselôtestület
elutasította
Gávavencsellô kezdeményezését a kistérségi
oktatásszolgáltatási társuláshoz csatlakozásról, mivel önkormányzatunk oktatási intézménye több mint 10 éve a Rétközi Iskola-

szövetségen belül látja el ezen teendôit és a
szakmai alapon nem látta indokoltnak ennek
megváltoztatását. Döntött a testület arról,
hogy 500 ezer forint értékben egy
defibrillátort vásárol az egészségügyi ellátáshoz, amely sürgôs esetekben is az orvos
rendelkezésére áll majd településünkön.
A képviselôtestület a Grédo Kft-t bízta
meg ezt követôen az önkormányzathoz tartozó épületek biztonság-technikai felülvizsgálatának elvégzésére. A képviselôtestület a
sportnapot követôen a tornaterem belsô festési és felújítási munkálatai mellett döntött.
Remélhetôleg a téli szünetet követôen már
az új, belülrôl is megszépült tornaterem várja majd a diákokat, valamint a tömegsport
kedvelôit. A testület 10.000 Ft-tal támogatta
a Tiszabercelért Egyesület Sportbarátok
Napja rendezvényét, amelyrôl külön írást olvashat a Tisztelt Olvasó.
A képviselôtestület két darab mobiltelefon vásárlását határozta el, melyet az Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek valamint a
Tiszabercelért Egyesületnek biztosít. Így
már összesen 4 civil szervezet részére biztosít az önkormányzat elôfizetéses mobiltelefont ügyeinek intézésére, hiszen a Polgárôr
Egyesület és a Nyugdíjas Egyesület után került sor most az újabb két civil szervezet
ilyen jellegû támogatására.
A képviselôtestület a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Gávavencsel-lôi Körzeti
Csoportját 20.000 Ft-os összeggel támogatta
a Karácsonyi Ünnepség megrendezésére.
Berczeli Napló színesben történô megjelenése mellett is döntött a képviselôtestület,
ennek köszönhetôen tartja most Ön a két
szín-colorral elkészült újságot kezében.
A képviselôtestület a Saldo Pénzügyi
Tanácsadó Rt.-vel kötendô megállapodás
mellett foglalt állást, így az önkormányzatot
a Pénzügyminisztériumhoz közel álló Rt. tanácsai segíthetik abban, hogy minél sikeresebb gazdálkodást folytasson. Ezen túl a
szociális ügyek intézésére most már elodázhatatlan informatikai programot vásárolt
meg a képviselôtestület, amelynek köszönhetôen sok esetben átláthatóbb és sokkal
gyorsabb szociális ügyintézésére kerülhet
majd sor. Egyebek között elhangzott, hogy
rendôrségi nyomozás indult a kresztáblák
megrongálóival szemben. A nyomozás nagyon jó úton halad, és reméljük, belátható
idôn belül felelôsségre vonják azokat, akik
ezeket a cselekedeteket elkövették.
A képviselôtestület kérte, hogy azokat a
vendéglátó helyeket, amelyek este 8 órát követôen is nyitva vannak szigorúbb ellenôrzés
alá vonja a képviselôtestület. Sajnos tapasz-

talni lehet a településen, hogy a szakmunkásképzô intézet tanulói számos esetben
nagy mennyiségû alkoholt fogyasztva nem
éppen korukhoz illô módon viselkednek, ebben az esetben nagyobb hangsúly kellene
fektetni a pedagógusok szerepének a gyermekvédelem területén.
Szintén egyebek között számolt be Hajnal András polgármester, aki egyben a
Sportegyesület elnöke is, arról, hogy az
egyesület labdarúgó csapatát kizárták a Megyei III. osztályú bajnokságból. Indokként
elsôsorban az hangzott el, hogy 3 évvel ezelôtt számos idegenbeli focistát igazoltunk,
melynek során óriási ellenállást váltott ki a
berceli labdarúgó közönségbôl, hogy valójában már nem tiszaberceliek fociznak a
tiszaberceli színekért, ezért már szív nélkül
folyik a játék. Erre tekintettel a sportegyesület vezetése úgy döntött, hogy miután nem
sikerült Megyei II. osztályba kerülés,
tiszaberceli fiatalokra alapozza a sportegyesület munkáját és abban reménykedett, hogy
évek során egy erôs és meghatározó gárdája
lesz a Megyei III. osztályú csoportnak az
együttes. Sajnos bebizonyosodott az, ami
már évekkel ezelôtt, hogy a helyi fiatalok
nem viselik szívükön sem településük, sem
sportegyesületük jövôjét, így ennek köszönhetôen a csapat a kizárás sorsára jutott. Természetesen sem a sportegyesület vezetése,
sem az önkormányzat nem kívánja feladni a
nagy hagyományokkal rendelkezô labdarúgást, ugyanakkor a következô bajnokság
kezdetéig átgondolja és várhatóan új alapokra helyezi a berceli foci jövôjét.
A következô ülését a képviselôtestület
december 15-én tartotta. Szintén a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolóval kezdôdött az ülés,
majd ezt követôen a kommunális adórendelet
módosítására
került
sor.
A
megnövekedett igényekre és költségekre tekintettel a magánszemélyek kommunális
adója 2000 Ft-ra, míg a vállalkozók kommunális adója 1500 Ft-ra emelkedett. Az ülés
során elhangzott, hogy ez az összeg a szemétszállítási díj 50 %-át sem éri el, tájékoztatásul az is elhangzott, hogy Nyíregyháza
városban csak a szemétszállítási díj 7.700 Ft
évente, arról nem beszélve, hogy ezen felül
számos helyi adóval kell hozzájárulni a város mûködési fenntartásához. Ezt követôen a
víz- és csatornamû díjak megállapításáról
döntött a képviselôtestület. Ennek köszönhetôen 2004. évben a 200 Ft-os havi alapdíj
mellett a lakosság részére 146, a közületek
részére 168 Ft-ba kerül majd az ivóvíz m3re, a szennyvíz-elvezetésért 110 Ft-ot kell fizetni m3-ként a lakosságnak, míg a közületeknek 135 Ft-ot. Az árak az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák. Ezt követôen
a képviselôtestület a települési folyékony
valamint szilárd hulladék szállítását biztosí-

2003. DECEMBER
tó közszolgáltatás feladatainak ellátására
történô pályázati kiírásról tárgyalt. A képviselôtestület ezek alapján pályázatot ír ki a
Kelet-Magyarország címû napilapban a kötelezô közszolgáltatás ellátására. A pályázat
megjelenését követô 41. napig lehet a pályázatokat benyújtani, ezt követôen egy 3 tagú
bizottság fogja a pályázatokat felbontani,
majd szakértôknek átadni, akik értékelve a
benyújtott pályázatok tartalmát, sorrendet
állítnak fel a pályázók között. A képviselôtestület újra tárgyalta a Vásártér úti, jelenleg
a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévô volt Mukácsy féle szolgálati lakás megvásárlását. A képviselôtestület megbízta a
polgármestert és a jegyzôt, hogy kezdjen tárgyalásokat az épületegyüttes megvásárlásáról. A képviselôtestület a tornaterem felújítá-

sa mellett a világítóberendezései mellett tett
javaslatot is elfogadta, így várhatóan annak
teljes korszerûsítését követôen ez is hozzá
fog járulni, hogy a tornaterem még komfortosabb szolgáltatást nyújtson az azt igénybevevôknek. A képviselôtestület ebben az évben is megrendezi a Szilveszter-Kupa Önkormányzati kispályás labdarúgó terembajnokságot december 27-én. A rendezvényre
az elôzetes 6 csapatot követôen 8 csapat került meghívásra, úgy tûnik ebben az évben
az elmúlt évek langyosságát követôen egy
igen magas színvonalú és erôs bajnokságnak
lehetünk majd szemtanúi mindazok, akik kilátogatnak a Bessenyei György Szakmunkásképzô Iskola tornatermébe. Végezetül a
képviselôtestület az önkormányzat 2004. évi
munkatervét fogadta el. A munkaterv havi 1

ülést tartalmaz június kivételével. Tisztelt
Olvasó! Ezúton szeretném megköszönni azt,
hogy a Képviselôtestület Házatájáról címû
rovatot figyelemmel kísérte egész évben.
Remélem megfelelô tájékoztatást tudtam
Önnek nyújtani az önkormányzat életérôl és
a képviselôtestület döntéseinek meghozataláról. Reményeim szerint számos igényt kielégített ez a tájékoztatás, hiszen ebben a rovatban nemcsak a döntésekrôl, hanem a
döntések hátterérôl is igyekeztem megfelelô
és a lehetôségeimhez mért tájékoztatást adni. Bízom abban, hogy az elkövetkezô évben
is a rovatom olvasói között tisztelhetem
majd Önt. Ezen sorokkal kívánok mind Önnek, mind családjának örömökbenl és ajándékokban gazdag Karácsonyt és sikerekkel
teli Boldog Új Évet!

JÁTSZÓTERET
A DISZNÓNAK

mindenfélét és így lehet, hogy nyugdíjat is fognak adni egy – egy túlkoros
sertésért. A libának – kacsának jó sorsuk lesz nálunk. A májlibák tömése és
a tolltépés ugyanis fôbenjáró véteknek
ítéltetett. A tollfelvásárlónak lesz nehéz dolga, mert csak használt golyóstollat fog felvásárolni.

Olyan ruhatárunk sose volt még,
mint ma –
olyan egy-ingre vetkezettek,
olyan mezítelenek sem voltunk soha, mint ma.
Annyifelôl biztosítottak sose voltunk, mint ma,
olyan bizonytalanok sem voltunk
soha, mint ma.
Olyan távolságokra sose utaztunk,
mint ma,
de olyan szûknek sem találtuk soha
a földet, mint ma.
Annyit még sose tudtunk, mint ma
– az áttekintést sose veszítettük el
úgy, mint ma.

Régóta tudjuk, hogy uniós csatlakozásunk számos problémát vet fel
számunkra. Jogharmonizációra lenne szükség a tejtermelésben, az állattenyésztésben a közlekedésben az égvilágon minden területen.
Sôt a szakemberek már kidolgozták, hogy milyen feltételekkel csatlakozhatunk az álmok és a rémálmok világához. Például már azt is tudjuk,
hogy milyen állatjóléti intézkedéseket
kell bevezetnünk. Itt vannak például a
sertések. Meg van szabva, hogy mekkora terület kell számukra az ólakban
adni és az is milyen szélességû nyílások lehetnek a padozaton. De az korántsem minden. Malacaink számára
állandó játszási lehetôséget is elôír a
szigorú szabályzat a rendelkezés sok
érdekes kérdést felvet. Például az ember fenemód kíváncsi volna arra, milyen is lehet egy igazi malacjátékszer,
egy olyan csecsebecse, amitôl a disznó
szíve hevesebben ver. Kis csörgôk volnának ezek, malac küllemû Barbik
vagy logikai jellegû játékok, amelyekkel a kis és nagy sertések az elméjüket
pallérozzák. Persze az is lehet, hogy
malacoknak a csapatjáték volna számukra az igaziak. A testalakúkra gondolva talán az orrukra focizhatnának is.
Igazán csak apró problémát vet fel ezzel kapcsolatban az a tárgy, hogy a
rendszeres testmozgás feltehetôen nem
a gazdának kívánatos hízás, hanem a
karcsúsodás irányába hatna. Na persze
a hízlalással lesz még gondunk, mert
ételmaradékot nem ehetnek, tápot sem

Újhelyi Pál

VICCEK!
Mi ez az egyes földrajzból, fiam?!
Nem tudtam, hogy hol vannak a
Pireneusok.- feleli Pistike.
Látod fiam, itthon sem tudod, hogy
mit hova teszel!
Férj és feleség nagy lihegések közepette leülnek a vonaton, a vonat máris indul. Hirtelen felkiált a feleség:
Ernô! Baj van! Azt hiszem, elfelejtettem kikapcsolni a vasalót! Le fog
égni a ház!
Semmi gond, drágám! Én ugyanis
elfelejtettem elzárni a vízcsapot...
Az autós elgázol egy tyúkot. A
szemközti házból kijön egy kisfiú.
Tiétek ez a tyúk? - kérdezi az autós.
A gyerek tagadólag rázza a fejét és
hozzáteszi:
A mi tyúkjaink nem ilyen laposak!

Olyan sokat sose láttunk, mint ma,
de olyan vakok sem voltunk soha,
mint ma.
Olyan torkig lakottak sose voltunk,
mint ma.
olyan telhetetlenek sem voltunk soha, mint ma.
Olyan szép házaink sose voltak,
mint ma –
olyan hazátlanok,
olyan házatlanok sem voltunk soha,
mint ma.

MENNYISÉGI TÉVEDÉS

Akkora fényben sose fürödtünk,
mint ma.
de olyan sötét sem volt még soha,
mint ma.

Olyan gazdagok sose voltunk, mint
ma,
de olyan kapzsik sem voltunk soha,
mint ma.

Olyan szorosan egymás mellett sose éltünk, mint ma,
olyan messze egymástól sem voltunk soha, mint ma.
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JÓTÉKONYSÁGI BÁL A TEHETSÉGES TANULÓK TÁMOGATÁSÁRA!
A Bessenyei György Általános Iskola Szülôi munkaközössége jótékonysági bált szervez.
Szeretettel várunk mindenkit a
2004. január 31-én (szombaton), este 7
órától kezdôdô bálunkra, melyet a
Tiszagyöngye étterem nagytermében
rendezünk meg. Töltsünk el közösen
egy kellemes estét egy 2.000 Ft-os be-

lépôjegy megváltásával. A mûsort az
Iskolánk tanulói szolgáltatják, de készülünk meglepetésekkel is.
A tánc közben megéhezô vendégekrôl a Szülôi munkaközösség tagjainak közremûködésével Tarjányi István
és felesége, a vacsora alapanyagáról
Kolozsi László gondoskodik. A hajnalig tartó zene közben kisorsoljuk a jó-

tékonysági jegy fônyereményét, egy 20
ezer Ft-os ajándékot, az éjféli vacsora
után a tombolán értékes ajándékokat
nyerhetnek a résztvevôk.
Köszönettel fogadjuk mindenkinek
a támogatását, amit a rendezvény sikeréért, a tehetséges gyerekeinkért tesznek.

KÖSZÖNET
A TÁMOGATÁSÉRT!

mányzatot támogatja. A versenyek
eredményhirdetésekor a gyôztesek és a
helyezettek közül többen is csatlakoztak a kezdeményezéshez, pénzjutalmukat felajánlották az Iskola pedagógiai
munkájának segítésére. Köszönjük a
Szülôi munkaközösség részérôl Mészáros Lajosné, Csáki Jánosné, Kovács
Jánosné egész napi helytállását, a
versenyzôk közül Bartha Árpád, Mészáros Lajos, Hornyik Tibor, Újhelyi
Pál, Leskó András és Hegedûs Zoltán,
Kozma Istvánné és Kozma István, ifj.
Zsíros Lajos és Zsíros Lajos, Vass Ta-

más, Bodnár Péter, Hajnal András, a
Faláb SC ( ifj. Timku S. és csapata), a
H2O ( Zsíros L. és csapata) felajánlását. ôk az elnyert jutalmat adták nekünk, mellyel a sportsikerek mellett – a
ma egyre ritkább- emberi segíteni akarásukról is példát adtak fiatalnak,
felnôttnek egyaránt.
Az Intézményünk tanulói, nevelôi
nevében köszönjük támogatásukat.

A Tiszabercelért Egyesület ebben
az évben is a Bessenyei György Általános Iskolában szervezte meg a Sportbarátok Napját. A verseny szervezésében, lebonyolításában igyekeztünk
olyan körülményeket kialakítani, hogy
a résztvevôk kellemes napot tölthettek
el ezen a hétvégi rendezvényen. Az
SZMK vállalta a büfé üzemeltetését
úgy, hogy a bevétellel a Diákönkor-

Tisztelettel:
László Antal igazgató

SZILVESZTER KUPA
Tiszabercel Község Önkormányzata 2003. december 27-én (szombaton) a Szakmunkásképzô tornacsarnokában rendezi az 1996-ban elôször kiírt Szilveszter
Kupa Teremlabdarúgó Bajnokságot. Az eltelt nyolc év
alatt ez a bajnokság az egyik legnagyobb kispályás labdarúgó tornája nem csak Tiszaber-celnek, hanem a közeli településeknek egyaránt.
A torna rendezôiként úgy döntöttünk, hogy meghívásos rendszerben kívánjuk lebonyolítani a tornát. Az elmúlt
évek alapján az alábbi csapatok meghívása mellett döntöttünk:
Arany-Parmen BT. (Görömbei Vilmos)
Vendég-kör (Szabó Zoltán)
Barátok SC. (Varga József)
Fortuna SC. (Gyurics Tibor)
TIBISE. (Vedres István)
Balsa (Perger Zoltán)
Bercel Old Boys (Zsíros Lajos)
Rongyláb FC. (Mészáros Lajos)
Kiadja: Tiszabercel Község Önkormányzata. Felelôs szerkesztô: Papp János jegyzô.
Rovatvezetôk: Berencsi Csaba (Községünk szülötte), Zsíros Antalné (Nyugdíjasélet), Papp János (A Képviselôtestület házatájáról, Színes oldal, Körkérdés) Hajnal András (Sport), Eperjesy Ferenc (Mezôgazdasági Hírek),
Tarjányiné Dr. Jedlicska Ilona (Egészségünkért), Száraz Lászlóné (A mi naplónk, Ezt írta az újság), Tarjányi Ferencné (Óvodai hírek),
Futkos Béláné (Könyvtári Lapozgató). Tördelés, nyomdai elôkészítés: Homonnai és Társa Kft., Pásztor István. Korrektor:
Homonnai Zoltánné. Nyomdai munkálatok: Koncz Reklám Kft. Szerkesztôség: 4474. Tiszabercel, Fô út 40. Telefon: (42) 721-029,
Fax: (42) 721-376. Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza! Megjelenik: havonta. Példányszám: 750.

