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gyermekbıl.  
Az ovisok versel kedveskedtek.  Az iskolások 
irodalmi mősorral, tánccal. Az asszonykórus 
aratási népdalokkal juttatták eszünkbe mily 
fontos is számunkra az élet.  
A polgármester ügyelt arra, hogy mondandója 
mindenki számára hordozzon némi üzenetet. 
Tudta, az elsı néhány perc a szemeké, a 
második rész a füleké, a harmadik - úgy 15 
perc után - a falaké.  
A mősor végén özv. Humicskó Józsefné Bo-
riska néni ragadta magához a szót, jó szoká-
sa szerint. Mondhatom, nélküle elképzelhetet-
len a berceli idısek napja. Majd jöttek sorra a 
köszönı szavak, csokrok, pezsgı miegymás, 
mert ünnepelni jöttünk ide. Szőnni nem akaró 
taps, miközben a gyermekek a jól megérde-
melt sütiket majszolták a kulisszák mögött. 
Olyan jó volt, olyan szép volt és valahogy 
olyan más volt az idei Idısek Világnapja 
Tiszabercelen. Úgy éreztem, mintha a közös-
ség, amelyik megtisztelte a rendezvényt, 
valahogy nyugodtabb, de várakozással telibb 
lenne. A mősor remek mondhatni összesze-
dett, pergıs, mindenbıl egy kicsit de semmit 

Október elseje Tiszabercelen immáron 12. 
alkalommal az Idısekrıl szól. Nem volt ez 
másképpen a 2005.évben sem, hiszen már 
a költségvetés tervezésekor gondot viselt 
a Képviselıtestület arra, hogy az idısek 
megbecsülésére is jusson.  
 
A település polgármestere minden igyekeze-
tével azon van, hogy évrıl évre megmozgas-
sa az intézményeket azért, hogy a rendez-
vény tartogasson valami újat, valami többet. 
Az idén az „új” színpad és színpadi háttér 
szolgált némi újdonsággal, szinte színházzá 
varázsolva a tornatermet. Az iskola, az óvo-
da, a nyugdíjasok énekkara, olyan lelkese-
déssel és odaadással készült, mintha ez lett 
volna az elsı. És van ebben valami, ami egy 
ilyen szép hagyomány után azt mondatja az 
emberrel: lesz jövıre is. A kedves mosolyok, 
a hálás tekintetek, a kicsorduló könnycsep-
pek, a szebbnél szebb csokrok, a taps, az 
öröm, a köszönı szavak. Pedig mi tartozunk 
köszönettel. Az anyáknak, nagymamáknak, 
aki az életet adták, az apáknak nagyapáknak, 
akik az életükbıl adtak, hogy ember legyen a 

ki nem hagyva született meg. Bár még majd-
nem egyszer ennyit kell élnem, mint amit 
eddig éltem, hogy egyszer én is kezemben 
tarthassam az elsı meghívómat az Idısek 
Világnapjára, mégis szinte otthon éreztem 
magam.  
Szeptember 30-án jó volt bercelinek lenni, sıt 
még jobb volt azokhoz tartozni, akik minden 
igyekezetükkel azon voltak, hogy visszaadja-
nak valamit mindabból, amit kaptak az elıttük 
haladó generációktól. Köszöntı szavakat, egy 
tekintetet, szerény ajándékot és mősort, mely 
az idén is Tiszabercel megbecsülését igyeke-
zett kifejezni a berceli idısek felé. 
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Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október else-
jét az idısek világnapjának. Ma Magyaror-
szág népességének több, mint 20 százaléka 
betöltötte már 60. életévét, és a demográfiai 
elırejelzések szerint huszonöt év múlva a 
hatvan éven felüliek aránya akár 30 százalék 
fölé is emelkedhet.  
A férfiak és a nık eltérı halandóságából adó-
dóan a 60–79 évesek között még közel 40 
százalék a férfiak aránya (az össznépesség-
bıl még 45 százalék), a 80 éves és idısebb 
népességben már csak 30 százalék; a 27 
ezer 90 éves és annál is idısebbek között 
már nem éri el a 25 százalékot.  
Nem ismerjük pontosan, hogy az 
idıs emberek mekkora hányada él 
fiatalokkal egy háztartásban avagy 
magányosan (ilyen ismereteket majd 
a jövı évi népszámlálás adataiból 
tudunk szerezni), de becslésre alkal-
mas kiindulópontnak tekinthetı, hogy 
az 1996. évi mikrocenzus több mint 1 
millió egyszemélyes háztartást re-
gisztrált, másfelıl 616 ezer olyan 
háztartást, amelyben csak öregkorú 
személy (vagy személyek) élt. Ezek 
az adatok csak hangsúlyozzák az 
idıskorúak szociális ellátását szolgá-
ló intézményrendszer fontosságát.  
Az idıseknek szembe kell nézniük 
azzal, hogy csökken testi erejük, munkabíró 
képességük, elveszíthetik egyes képességei-
ket és gyakrabban betegszenek meg. Nem 
könnyő feltalálni magukat a gyengült teherbí-
rás miatt megváltozott helyzetekben, vagy 
elfogadni egy eddig elismert szerepnek az 
elveszítését. Nem megy magától, hogy az 
ember teret adjon másoknak, sıt bátorítsa 
azt, aki utána jön, és erıszakosság nélkül 
ajánlja fel a tapasztalatait. 
A fokozatosan kialakuló új élethelyzet szinte 
minden idıs embert elgondolkodtat és meg-
ráz, mert felhívja a figyelmet az emberi korlá-
tainak valóságára. Nem magától értetıdı 

elfogadni mindezt, de nem is kell félnie senki-
nek az öregkor sötét és nyomasztó kilátásai-
tól. Nem kell elutasítani sem az idıskort és 
egy mesterkélt fiatalságba menekülni.  
Az idıskor egy nagyon fontos életszakasz, 
melyet felelısséggel kell megélni. Egy olyan 
idıszak, amikor az kerül elıtérbe, ami számít, 
és ami igazán értékes, nem pedig a látszat ! 
Arra, hogy valóban meg tudják látni az idısek 
ezeket az értékeket, egész életük során ké-
szülniük, nevelıdniük kell. Hasonlít egy 
edzésre, melynek az eredményét nem lehet 
rögtönözni. A "szeretni-tudás" és a "veszíteni-
tudás" mővészete ez, melyet csak fokról fokra 

lehet elsajátítani. Olyan önnevelés és együtt-
nevelıdés ez, amely a személyek közötti 
kapcsolatokban valósul meg.  
A történelemben mindig alapvetı volt az idı-
sek nevelı szerepe, - ez a mai kor számára is 
kiutat jelenthetne. Fiatalok, idısek együtt, 
egymásért a világban Sokszor - miközben a 
szülık a munkájuk miatt távol vannak, - a 
nagyszülık vigyáznak a gyerekekre. Eközben 
a nagyszülık és unokák között pozitív cinkos-
ság jön létre, és egy mélyen nevelı hatású 
együttmőködés. Kapcsolatukban a nagyszülı 
nem szabályokat mond, s nem tanításokat 
osztogat, hanem élettapasztalatát adja át.  

Az idısek beszélnek a gyerekeknek a szen-
vedésrıl, a betegségrıl, illetve számtalan 
szófordulattal, rejtett módon a halálról. A 
gyermek számára ez nagyon fontos és alap-
vetı, mivel az élet teljes valóságát ismeri 
meg. 
A családban a nemzedékek közötti kapcsola-
tok nevelı hatását sajnos nem mindig hasz-
nálják ki. Egyrészt, mert a mai társadalom 
kulturális szokásai és gazdasági lehetıségei 
eltávolodni kényszerítik a gyerekeket és az 
idıseket egymástól. Másrészt az idıseket 
sem tudják mindig megtartani a családban, - 
fıként ha nem is jó az egészségük. Tehát egy 

valódi gyermek-idıs együttmőködés 
nélkül a gyermek beéri egy olyan torz 
és lényegében negatív képpel, amelyet 
az uralkodó kulturális üzenetekbıl szőr 
le az idısekrıl. Ezt a helytelen képet 
csak egy hiteles és értékes, nemzedé-
kek közötti kapcsolat tud kiigazítani, 
egyébként csak nı a generációk közötti 
szakadék.  
Nemcsak a család, hanem az iskolai 
környezet is jelentıs segítséget nyújt-
hat az idısek és fiatalok közeledésé-
hez. meghívhatjuk például idıs roko-
nunkat, hozzátartozónkat, ismerısün-
ket egy-egy órára, hogy meséljenek a 
hagyományaikról, régi szokásokról, 

élettörténetükrıl, vagy mesterségükrıl, így az 
idısek ezzel is átadhatják kulturális öröksé-
gük kincseit.  
A fiatalok és az öregek ha találkoznak, köl-
csönösen segíthetik egymást emberségük-
ben. Világszerte sok kezdeményezés is bizo-
nyítja, hogy az idısek termékeny talajra talál-
nak a fiatalokban bölcsességük és tapaszta-
lataik átadására. A fiatalok pedig az idısek 
révén fedezik fel saját gyökereik gazdagsá-
gát. Általuk tanulják meg az életüket felelıs-
ségteljesen megtervezni. Általuk sajátítják el 
azt a képességet, hogy azt értékeljék, ami 
valóban értékes és el nem múlik. 
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Temetıben megállni nagyon nehéz. Akár 
friss, akár régi a sír, soha nem lehet ezt meg-
szokni. Ilyenkor feljajdul bennünk egy fájdal-
mas hang. De ilyen esetekben létezik egy 
másik, külsı Hang is. Az Isten hangja. Az 
elmúlt két hónapban több mint tízszer kellett 
keresnünk, várnunk, továbbadnunk, halla-
nunk Istennek ezt a vigaszt adó hangját. És 
Isten szólt. Az egyik üzenetet hadd adjam 
most közre.  

Olvasandó: az Ószövetségbıl Sámuel 2. 
könyve 19. fejezetének 1. verse.  
„A király megrendült, fölment a kapu fölöt-
ti helyiségbe, és sírt. És amíg ment, ezt 
mondogatta: Fiam, Absolon! Fiam, fiam, 
Absolon! Bárcsak én haltam volna meg 
helyetted, fiam, fiam, Absolon!” 
 

Ugyanennek a királynak, Dá-
vidnak van egy másik fia, Sala-
mon. Végül ı követi Dávidot a 
trónon. Nem lázadással tölti idejét. 
Hanem tanul. Bölcsességet kér az 
Úrtól. Ennek egyik nyoma a Prédi-
kátor könyve. Ebbıl jól ismert a 
kezdés: „Minden hiábavaló-
ság!” (Préd 1,2)  

Ez mit takarhat? Minden hiá-
bavaló? Nem érdemes semmit 
sem tenni? Le kell mondani a 
tevékenységrıl? Ha semminek, 
akkor késıbb senkinek sem lesz 
értelme, és így értéke.  
 
1. Minden ember pótolhatatlan! 
 

Mai világunk azt harsogja: 
„Nincs pótolhatatlan ember!” Világunk hıse 
abból indul ki, hogy a pénz, a profit, a karrier 
a lényeg. És ebbıl a szemszögbıl nincs érté-
ke senkinek. 

Nekünk nem kell így élnünk. Lehet más-
képpen is! Úgy, hogy bemutatjuk: van értéke 
minden személynek, és megtaláljuk helyünket 
a világban. Nem kell lázadni, nem kell a mási-
kat támadni, ellenségnek nézni, hiszen ez 
csak porhintés. A valódi ellenség nem a má-
sik ember, hanem a háttérben meglapuló 
Kísértı. 

Ehhez a felismeréshez erıt Istentıl kap-
hat mindenki. Istennél más szabályok van-
nak. İ azt tanítja: mindenki értékes. Minden 
ember pótolhatatlan. Még az is, aki csak ke-
resi a helyét a világban. Még az is, akinek 
nem túl példás az élete. Az Isten hozzáállása 
nem változik. Dávid, Izrael legnagyobb királya 
ezt tanulta Istentıl, számos zsoltárában 
(egyik leggyönyörőbb a 23.) errıl tesz bizony-
ságot.  

Még akkor is ez a bizonyossága, ha „rájár 
a rúd”. Most éppen egyik fia fellázadt ellene. 
Saját fia üldözte el trónjáról. Szégyenszemre 
menekülnie kellett a fıvárosból. Sıt, fia még 
az életére is tör.  

De mindennek vége. Mert fiának is vége. 
Az elüldözött királynak lázadó fia halott. 

2. Apa siratja fiát.  
 

Nincs nagyobb fájdalom a földön, ha saját 
gyermekünket kell temetnünk. Saját vérünk, 
akiben a jövı van, elmegy. Ennél fájóbb törté-
nés kevés a földön. Még akkor is így van ez, 
ha a gyermek nem találta helyét a világban. 
És éppen apja ellen tört. Mert Dávidot saját, 
vehemensen hataloméhes fia kergette el a 
trónról. Halálra akarta üldözni. Ennél kegyet-
lenebb dolog szintén kevés a földön.  

De mégis van. Mert ahol a pénz diktál, ott 
az embernek nincs értéke. Ott semminek, 
semmilyen életnek nem lesz értéke. Még az 
apának, anyának sem. És hiába a példamuta-
tó szülıi szeretet. A mammon befolyása el-
ronthat mindenkit.  

Dávidot nem tudta elrontani a föld legna-
gyobb gazdagsága (az ı uralkodása alatt volt 
a leghatalmasabb Izrael). Mert Dávid megren-
dülten siratja lázadó fiát. Mert ilyen a szülıi 
szeretet. Mondjuk ki, érthetetlen. Ha elolvas-
suk igeszakaszunk elıtti és utáni részeket, 
akkor láthatjuk, hogy Jóáb, a hadseregpa-
rancsnok, aki megölte a királyfit, meg van 
botránkozva ezen a síráson. Pedig az igazi 
szeretet szokatlan dolgokra képes. Mert ért-
hetetlen miért sirat egy rossz fiút egy apa. De 
ilyen a szeretet.  

„Örülnöd kellene” – mondja Jóáb királyá-
nak. Nem tudom, volt-e fia. Mert az igazi apa 
és anya csak siratni tudja gyermekét annak 
halálakor. Bármilyen is annak élete. Lehet az 
Absolon, aki a pénzt és hatalmat látta, igé-
nyelte, vagy lehet az Salamon, aki Istenben 
végig bízva, példamutató élettel lett király.  
 

3. Isten mindınkért adta Fiát 
 

Tudjuk, milyen szörnyő gyermeket elve-
szíteni.  

De vajon komolyan vesszük-e, hogy Vala-
ki értünk adta Egyszülöttjét? 

Mert Isten elküldte ebbe a mocskos, 
anyagias világba gyermekét. És Jézus ugyan-
úgy járt közöttünk, mint bármelyikünk (kivéve 

a bőnt). Egyszerő saruban, összevarrt gyolcs-
ruhában. És vállalta, amit el kellett végeznie.  

Komolyan vesszük-e Istenünk fájdalmát, 
mikor hallotta a kereszten fiát: „Én Istenem, 
én Istenem, miért hagytál el engemet?” És 
milyen lehetett Jézusnak miattunk elhagyatot-
tá lenni, Attól, Akinek szeretetébıl élt?  

A minden szenteknek, vagy halottak nap-
jának nevezett nap eszméltet mindınket. 
Eszméltet: hogy  

a, vannak tiszta értékek. Van szeretet, 
ragaszkodás, ami többet ér minden múló földi 
jónál.  

b, lehet és kell néha szokatlanul nagyon 
szeretni. Legfıképpen a családban. És itt 
hadd emlékeztessek minden újságolvasót 
arra, hogy egyházunk, gyülekezetünk is egy 

nagy család.   
c, és szeressük és kövessük, aki 
mindannyinkat a legjobban szeret. 
Becsüljük meg életünket, míg le-
het. Becsüljük meg a ránk bízottak 
életét!  
Isten a szeretetével mindenkit 
megajándékoz!  
És ez tesz bennünket pótolhatat-
lanná!  
És hadd fejezzem be Salamon 
szavaival. Mert a Prédikátor köny-
vében valóban úgy kezdi: „Minden 
hiábavalóság!”, de nézzük meg, 
hogyan fejezi be e könyvet a 12. 
fejezettel:   
 
„Igen nagy hiábavalóság, mondja a 
Prédikátor, minden hiábavalóság! 
Bölcs volt a Prédikátor, és azonfe-

lül a népet is tanította ismeretre. Gondolko-
dott, kutatott, és sok példabeszédet szerzett. 
Igyekezett a Prédikátor arra, hogy értékes 
mondásokat találjon, és ıszintén leírta az 
igaz mondásokat. A bölcsek szavai olyanok, 
mint a tüskék, és azoknak győjteménye 
olyan, mint az egymás mellé levert cövekek, 
amelyek egy Pásztortól valók. Ezeken felül, 
fiam, fogadd meg az intést: A sok könyv írá-
sának nincs vége, és a sok gondolkodás 
elfárasztja a testet. Mindezt hallva a végsı 
tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg paran-
csolatait, mert ez minden embernek köteles-
sége! Mert Isten megítél minden tettet, min-
den titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az.”  

(8-14) 
 

Sokan mondjuk és hiszem, még többen 
megsejtjük ezekben a napokban, hogy meg-
éri Isten útjai után kutatni, megéri elmélkedni 
a jó után. Mert csak Istentıl kaphatunk erıt a 
halál, a sír mellett állva. És semmi másnak 
nincs értelme, semmi más nem tud minket 
igazán megvigasztalni, mint a FELTÁMADÁS, 
és ÖRÖK ÉLET híre. Enélkül hiábavaló az 
igehirdetésünk és a ti hitetek is! (1Kor 15,14)  
 

Szilágyi Sándor 
református lelkész 
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A nyár elmúltával jó visszagondolni a nyara-
lás, kirándulás élményeire. Egy ilyen ese-
ményt szeretnék most feleleveníteni, a szlo-
vákiai kirándulást. A Híd a jövıbe Egyesület 
támogatásával 41 fıvel indultunk útnak a 
Kassa- Betlér – Rozsnyó útvonalon. A 
krasznahorkai várat csak messzirıl láttuk, de 
a betléri kastély minden egyes bútordarabját 
alaposan szemügyre vehettük. 
Gyönyörő tájakon vitt az utunk az Alacsony- 
Tátrán keresztül fel 
egészen Poprádig, 
majd a Magas-Tátra 
gyöngyszemét, 
Tátralomnicot néztük 
meg- csodálattal 
adózva a természet e 
nagyszerő alkotásá-
nak. A felhıbe és 
ködbe borult hegy-
csúcs fenséges, gyö-
nyörő látvány. Torok-
szorító volt végigutaz-
ni azon az útvonalon, 
amelyen a tavalyi 
vihar óriási pusztítást hagyott maga után. 
Letarolt, elpusztult fenyıerık több száz hek-
tár területen- ezt és a magas csúcsokat látva 
igazán porszemnek érezheti magát az ember. 
Hazafelé alig vártuk, hogy Lıcsére érjünk. A 
Mikszáth – filmsorozatból (Fekete város) 
megismert város hangulata mindenkit magá-
val ragadott. Érdekesség volt, hogy a hegye-
ket most nem meredek szerpentineken, ha-
nem egy 5 kilométer hosszúságú alagúton 
hagytuk magunk mögött. Az út során nem volt 
mód a város történetérıl szólni, ezt most 
pótoljuk, talán akad, akit érdekel. 

Lıcse 
Már az ıskorban lakták. A XII. század köze-
pén szászokkal telepítette be II. Géza. A tatá-
rok idejében a Madárkıre menekültek, haza-
tértük után olyan helyet kerestek, melyet vi-
zesárokkal védhettek. Így épült meg Lıcse. 
Körfalak, bástyák vették körül a várost, ennek 
részei ma is láthatóak. A Szepesség székhe-
lye lett, a szabad királyi városok jogával. Lı-
cse és a közeli Késmárk két évszázadon át 
viaskodott a lengyel piac megszerzése miatt. 
Kisebb hadseregekkel is pusztították egy-
mást. Egyszer Késmárk még azzal is meg-
csúfolta riválisát, hogy kemény sajtgolyóbi-

sokkal lıtte Lıcse 
zsoldosait. A véres 
vita – királyi rende-
lettel – Lıcse gyı-
zelmével fejezıdött 
be. Kereskedı 
város volt, köz-
pontja a vászon-
szövésnek és a 
szövet gyártásnak. 
A Rákóczi- sza-
badságharc alatt 
Löffelholtz tábor-
nok három hónapig 
lövette a várost. 

Errıl szól Jókai: A lıcsei fehérasszony címő 
regénye. Híres iskolaváros. A Lıcsei Kalen-
dárium a komáromival és a brassóival veteke-
dett. A vásári ponyvákon árult Lıcsei Kalen-
dárium jóslásainak az egész ország hitelt 
adott. Híres épületei: a Városháza, a Harang-
torony, a Szent Jakab Templom. Érdekesség 
a Városháza elıtti téren álló Szégyenketrec, 
amelybe a nyelves kofákat és a könnyedebb 
életfelfogású hölgyeket közszemlére tette a 
szigorú városi tanács ( persze csupa férfiak-
ból álló) testülete. 

A kenyérsütés után lekvárt 
fıztünk. Kolozsi László 
ötleteit Humicskó József és 
a Berczel TV stábja sorra 
valóra váltja. Tervezzük a 
szappanfızést és egy igazi 
házi disznótoros filmre 

vételét. Többen érdeklıdtek a felvételek 
iránt. Ha valakinek szüksége van egy 
„kópiára” bátran forduljon stábunkhoz. 
Várhatóan kora télen a felvételekhez már 
DVD-n is hozzájuthatnak a népi hagyo-
mányokhoz és a faluhoz kötıdık. 

Csupa Jóska. A szilvalekvárfızés rej-
telmei mellett a készülı filmbıl - Hege-
dős Józseftıl - megtudhatjuk a pálin-
kafızés csínját-bínját, és fény derül a 
HFSZKB titkára is. 

Katlan és... 
... kenyér 

A Fekete városból jól ismert lıcsei városháza 



A 13 ARADI VÉRTANÚ 

Lírai percek 
 
Egy kis költészet 
 

ha unatkozol, 
ha valami szépre vágysz, 
ha elmondanád, de nincs rá szavad, 
ha keresed önmagad, 
ha belsı harmóniát akarsz, 
 

olvass verseket! 
 

Móra Ferenc: Kertem alján 
 
Kertem alján 
lombot ontva  
vén akácfa vetkezik, 
ablakomba búcsút mondva 
nyújtogatja ágkezit. 
 
Ha szökellı 
ıszi szellı 
simogatja sudarát, 
gallya rebben, 
halk zörejben 
sírja vissza szép nyarát. 
 
Puszta ágad  
bármi bágyadt, 
bármi búsan bólogat, 
vén akácom, 
e világon 
nincsen nálad boldogabb! 
 
Viharával, 
nyomorával, 
átaluszod a telet –  
új virággal, 
lombos ággal kelteget a kikelet. 

Október 6-án arra a 13 vértanúra emléke-
zünk, akiket a szabadságharc leverése 
után Arad várában végeztek ki 1849-ben. 
Bőnük az volt, hogy honvédtisztként a 
magyar szabadságért harcoltak.  
Ugyanezen a napon lıtték fıbe Pesten, az 
Újépület falánál Batthyány Lajost, az elsı 
felelıs magyar kormány miniszterelnökét. 
Emlékére ezen a helyen 1929 óta örökmé-
cses világít. 
Életüket áldozták a magyar szabadságért, 
ezért nevüket nem felejtjük el soha. emlé-
küket felidézve ismerjenek meg néhány 
fontos adatot életükrıl katonai pályájuk-

ról. 
 
Aulich Lajos - honvéd 
tábornok 
1793- ban, Pozsonyban 
született. 19 évesen állt be a 
császári és királyi hadsereg-
be. 1848 – ban átlépett a 
honvédségbe, és esküt tett 

a magyar alkotmányra. alezredesi rangban 
szolgált, a kápolnai csata elıtt nevezték ki 
tábornoknak. 

 
Damjanich  János – hon-
véd tábornok 
A Temes megyei Stazán 
született 1804-ben. 1820 – 
tól ı is katonai pályára lé-
pett. 1849. márciusától a 
magyar honvédek 3. had-
testét vezette. A 45 éves 

tábornok kivégzeése elıtt imájában így bú-
csúzott szeretett feleségétıl: „Adj erıt, ó 
Atyám az én szegény Emíliámnak, hogy be-
válthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát 
hitének erejével fogja elviselni.” 

 
Dessewffy Arisztid – hon-
véd tábornok 
Az Abaúj megyei Csákány-
ban született 1802-ben. Az 
5. Radetzky huszárezredben 
szolgált, kapitány rangban. a 
szabadságharc kitörésekor 
lépett át a honvédséghez. 

1849. június 1.jén nevezték ki tábornokká. 
 
Kiss Ernı – honvéd altá-
bornagy 
1799 – ben született 
Temesvárott. Már 19 éves 
korától katona volt egy 
utászezredben. 1848 – ban 
a 2. Hannover huszárezred 

parancsnoka volt. 
 
Knézich Károly – honvéd 
tábornok 
1808-ban született a horvát-
országi Veliki Groljevacban. 
1848 – ban századosként 
lépett át a honvédségbe. 
Damjanich vezénylete alatt 
harcolt a magyar szabadsá-

gért. 1849 májusában tábornoki kinevezést 
kapott. 

Láhner György – honvéd 
tábornok 
1795 – ben született Túróc 
megyében, Neczpálon. 
1812-tıl a komáromi 33. 
gyalogezredben szolgált, 
1848 – ban már ırnagy 
volt. Szeptembertıl a hadügyminisztériumba 
került. 1849 februárjától tábornoki rangban 
irányította csapatait a szabadságharcban. 
 
Lázár Vilmos – honvéd 
ezredes 
A  T o r o n t á l  m e g y e i 
Nagybecskerekben született 
1815 – ben. Áprilisban a 
Zemplénben állomásozó 
csapatok parancsnoka lett. 
Július 16-tól alezredes, július végétıl a 9. 
hadtest parancsnoka volt. 
 
Gróf  Le in ingen  – 
Westerburg Károly – hon-
véd tábornok 
A henessi nagyhercegség-
ben született 1819 – ben. 
1848 ıszén jelentkezett 
honvédnek, és vezérkari 
százados lett a bánáti hadtestben. a szolnoki 
csata idején már alezredes, áprilisban ezre-
des. Végigharcolta a tavaszi hadjáratot, 1849 
júniusában kapott tábornoki kinevezést. 
 
Nagysándor József – hon-
véd tábornok 
Nagyváradon született 1804-
ben. 1848 – ban jelentkezett 
a nemzetırségbe, ırnagyi 
rangot kapott. Damjanich-
csal együtt harcolt a déli 
országrészben a szerbek 
ellen. A tavaszi hadjárat végére már a fel-
dunai hadsereg lovasságának parancsnoka 
volt. Április végétıl az 1. hadtestet vezényel-
te, május 2-ától tábornok volt. 
 
Lovag Poeltenberg Ernı – 
honvéd tábornok 
1814- ben született Bécs-
ben. 1829-tıl hivatásos 
katona lett. 1848 – ban – 
tiltakozása ellenére – Ma-
gyarországra vezényelték. 
1848 ıszén  már a szerbek 
ellen harcolt a magyar honvédhadseregben. 
Az év végére alezredes lett. Április 26-tól a 7. 
hadtest parancsnoka volt ezredesi, majd júni-
us 7-tıl tábornoki rangban. 
 
Schweidel József – hon-
véd tábornok 
1796 – ban született a Bács 
megyei Zomborban. 1814 – 
ben közhuszárként szolgált. 
İrnagy, amikor az ezredet 
Magyarországra vezényel-
ték. Itt csatlakozott a magya-
rok szabadságharcához. 1848. október végé-
tıl tábornok lett. 
 

Török Ignác – honvéd 
tábornok 
A Pest megyei Gödöllın 
született 1795-ben. Hadmér-
nöki akadémiát végzett 
Bécsben. 1848 októberében 
a vár ırségével együtt csat-
lakozott a honvédséghez. 1849. januárjától 
tábornokként a komáromi erıdítmény pa-
rancsnoka lett. Májustól a honvédség had-
mérnöki karának helyettes vezetıje, júliustól 
fıparancsnoka. 
 
Gróf Vécsey Károly – hon-
véd tábornok 
Pesten született 1807-ben. 
1849. májusától a magyar 
szabadságharcért harcolt 
ezredével Bácskában a 
szerb felkelık ellen. Októ-
bertıl ezredes lett, december közepétıl tá-
bornok.  
 
Emléküket minden magyar hálával ırzi 
szívében. 
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A mi 
Rovatvezetı: Száraz Lászlóné ig. h. 
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Ismét benépesült óvodánk udvara. Erre a 
nevelési évre beírt létszámunk 85 fı. A 
régi gyerekek birtokukba vették a játékai-
kat, az újak még ismerkednek. 
 
Vannak sírósak, de a játékok láttán reméljük 
hamar feloldódnak, s a „szomorú napokat” 
vidámak váltják majd fel. Élünk a lehetıség-
gel, hogy a játszótérre pár alkalommal elsétá-
lunk, s élvezzük a szép új játékokat. 
 
Óvodánkban készülünk a Mihály-napi vásár-
ra, mondókával, verssel, énekkel, majd a 
Struktúra Kft. jóvoltából perecet fognak ro-
pogtatni gyermekeink. 
 
Hogy érzed magad az oviban? Szeretsz-e 
ide járni ? 

Nagy csoport: 
 

István: Szeretek, mer együnk. 
János: Nem szeretek, mert haza szeretnék 
menni, senkit és semmit nem szeretek. 
Lóránd: Szeretek, mert találkozok a baráta-
immal. 

Középsı csoport:  
 

Eszter: Szeretek 
Laura: Szeretek, mert szép itten az ovi. 
Patrik: Szeretek, mert jó járni, mert kedvesek 
az óvónénik. 
Alex: Szeretek, azért mert anya ide íratott be. 

 
Kis csoport:  

 
Gusztika: Szeretek, azért mert anyukám ide 
hoz. 

Tarjányi Ferencné 
óvónıtıl 

Számok iskolánk házatájáról 
 
• 202 tanulóval, 20 nevelıvel kezdtük az új 

tanévet. 
• 136 tanuló számára kenik a vajas kenyeret 

tízóraira a konyhás nénik nap, mint nap 
• 39 elsıs tanulónk van, két elsı osztályban. 

Ilyen magas létszámmal már régen nem 
indult elsı osztályunk. 

• 147 tanuló ebédel naponta az óvoda mel-
letti ebédlıben 

• 110 tanuló fejleszti zenei, képzımővészeti, 
táncbeli, színjátszásbeli képességeit a 
mővészeti tagozaton 

• 40 alsós és 40 felsıs tanuló mehet szín-
házba két- két alkalommal ebben a tanév-
ben. 

„Új tanerık” érkezésekor mindig felújítjuk 
„ Megkérdeztük” rovatunkat, hogy fiatal 
kollégáinkat még jobban megismerjük. 
Mostani lapszámunkban Hegedüsné 
Leskó Viktóriát faggattuk. 
 
Mi a kedvenc: 

színe: fehér 
illata: az orgona illata 
virága: tulipán 
étele: aranygaluska 
költıje: Ady Endre 
írója: Gárdonyi Géza 
verse: Ady: Mi köt ide?... 
könyve: Barbara Wood: Lélekláng 
filmje: Üvegtigris 
zenei száma: nincs 
együttese: Princess 
idézetek: „Jó békességet szeretni, az 
igazságot követni, s dolgainkban 
szorgalmaskodni.” 
hangszere: hegedő 
sportja: jégkorcsolya 
állata: elefánt 
színésze: Rudolf Péter 
hobbija: kertészkedés 
szava: szeretet 
fája: szomorúfőz 
évszaka: tavasz 
tárgya: nincs 
gyümölcse: meggy 
 

Pedagógiai hitvallása: „ Életednek minden 
napjában kell tanulnod, hogy elméddel, mint 
hajnalcsillag, másoknak világító fáklyául szol-
gálhass!” 
 
Mit vár a jövıtıl? Egészséget, boldogságot. 

Gyerekszáj 
 
A mi tanulóink mondták: 
 
Az egészség ellentéte a félség. 
 
Énekzene óra az SN 5-8. osztályban 
Téma: pásztorkodás, népi hangszerek 

- Milyen állatra vigyáz a juhász? 
- A bojtárra. 
- És ki vigyáz a disznókra? 
- A hentes. 

 
Életrajzi adatokat tanulunk a 4.!!! osztályban. 
Mikor születtél, hol, édesanyád lánykori neve, 
stb. Egy tanuló: Tanító néni, az apukám fiú-
kori nevét is oda kell írni? 

Diákjaink idén is mősorral kedveskedtek az Idısek Világnapján az Önkormányzat által szervezett rendezvényen. Immáron 12. alkalom-
mal tettünk eleget a felkérésnek. Ez a fellépés minden évben igen nagy kihívás gyereknek tanárnak egyaránt, mivel a tanév elején járva 
kevés idınk van a felkészülésre. 



Az október már igazi ıszi hónap. Megin-
dul a lombhullás, a költözı madarak kö-
zül az utolsók is elrepülnek a hónap vé-
gére. Északról megérkezik a vetési lúd. A 
hörcsög és az ürge megkezdi téli pihenı-
jét. A békák, a teknısök, a gyíkok is a 
föld alá vagy az iszapba húzódnak. A 
halak mozgása már lelassul. Az erdıben 
beérik a vadrózsa termése, a csipkebo-
gyó és a vadkörte is. Megérik a makk, a 
gesztenye. Folytatódnak az ıszi munkák. 
Októberben ültetik a fákat a gyümölcsös-
ben és az erdıben is. 
 
Petra napja – Október 2. 
A Petra név héber – görög – latin eredető. 
Jelentése kıszikla. Október 2-át az ıszi 
lombhullás kezdınapjának tartják. 
 
Ferenc napja – Október 4. 
A Ferenc név latin eredető. Október elsı 

hete a legalkalmasabb az ıszi búza vetésé-
re, ezért búzahétnek vagy ferenchétnek is 
nevezik.  
 
Teréz napja – Október 15. 
A Teréz név görög eredető. Jelentése: hı-
ség, forróság, nyár, aratás, Egerben ekkor 
kezdıdik a szüret. Teréz napja az asszo-
nyoknak dologtiltó nap: nem süthetnek 
kenyeret és nem moshatnak.  
  
Gál napja – Október 16. 
A Gál név kelta – magyar eredető. Jelenté-
se: kakas. E naptól kezd az érett makk 
hullani a fáról. többfelé a halászat befejezı 
napjának tartják, ugyanis ekkor vetik ki 
utoljára hálójukat a halászok. 
 
Lukács napja – Október 18. 
A Lukács név latin eredető. A gesztenye-
szüret napjaként tartják számon.  

Jeles napok, néphagyományok 
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Októberi  
világnapok 

 
Október 1. – Zenei világnap 
Az emberek életük során nap mint nap hall-
gatnak zenét. A zenehallgatás legtöbbször 
örömteli élményt jelent, kellemesen nyugtat, 
szórakoztat. E napon a világ minden táján 
megünneplik a zenét. Megtelnek a hangver-
senytermek, a mővészek különlegesen szép 
zenemőveket tőznek mősorukra. Ilyenkor a 
televízió és a rádió is ünnepi mősort sugároz. 
Ezen a napon te is jobban figyelj a szép ze-
nére! 
 
Október 5. – Az állatok világnapja 
Bizonyára neked is vannak kedvenc állataid. 
Fontos, hogy ne csak játssz velük, hanem 
gondozd is ıket, vigyázz rájuk! Minden év 
október elsı vasárnapja az állatok világnapja. 
Ilyenkor még fokozottabban felhívjuk az em-
berek figyelmét az állatok gondozására, és 
arra, hogy ne bántsák, kínozzák, pusztítsák a 
Föld állatait. 
 
Október 15. – A „Fehér bot” napja – A 
látássérültek világnapja 
Vannak olyan emberek, akik látáskárosodás-
sal vagy vakon születnek. Sajnos az is elıfor-
dul, hogy baleset következtében sérül meg a 
szemük. İket fehér botjukról lehet megismer-
ni. Ezzel jelzik embertársaik számára, hogy 
segítségre szorulnak. Légy velük szemben 
tapintatos, segítıkész! Ha szükséges, segítsd 
ıket a közlekedésben, a tanulásban, a játék-
ban! 

Az ostorcsattanás igazából egy miniatőr 
hangrobbanás: a boljt átlépi a hangsebessé-
get. 
 

Csak két állat van, amely a fejének elfordítá-
sa nélkül is látja a háta mögötti területet: a 
nyúl és a papagáj. 
 

Görögország nemzeti himnusza 158 vers-
szakból áll. Senki nincs az országban, aki 
kívülrıl tudná az összest. 
 

Kanada az egyetlen olyan olimpiát rendezı 
ország, aki nem nyert aranyérmet a saját 
olimpiáján. 
 

Leonárdo da Vinci képes volt egyik kezével 
írni, a másik kezével pedig rajzolni egyszerre. 
Limában (Peru) szobrot állítottak Micimackó-
nak. 
 

Régen a távíró-berendezések tesztjére a 
„quick brown fox jumps over the lazy dog” 
mondatot használták, mivel ez tartalmazza az 
angol ABC összes betőjét. A mondat jelenté-
se: Gyors barna róka átugorja a lusta kutyát. 
 

Egy svábbogár fej nélkül is 9 napig életben 
marad. 
 

Tüsszentés közben az ember szíve egy 
millisecundum idıre megáll. 
 

A pezsgısüvegbe dugott villa/kanál stb. segít 
megırizni a pezsgı frissességét. 
 

A bagjok az egyedüli madarak, amelyek látják 
a kék színt. 
 

A civilizáltnak nevezett világ elmúlt 3500 év 
történelmét végignézve csak 230 békés évet 
számolhatunk össze. 
 
A testen belüli a fájdalom 110 m/s sebesség-
gel terjed. 

Az elsı autós kiadó ablakkal rendelkezı étte-
rem egy McDonald’s volt, az Arizóna állam-
ban található Sierra Vista-ban. Az étterem 
azért csinált ilyen kiadó ablakot, hogy a közeli 
katonai támaszponton állomásozó katonákat 
is el tudják látni élelemmel, akiknek egyenru-
hában tilos volt bármilyen boltba belépniük. 
 

Az Apollo 11 landolásakor már csak 20 má-
sodpercre elegendı üzemanyaggal rendelke-
zett. 
 

A víziló bıre közel 6,5 cm vastag, így a leg-
több fegyver lıszere ellen védelmet nyújt. Az 
állat 3 méternél nagyobbra és 4 tonnára is 
megnıhet, mégis gyorsabban tud futni, mint 
az ember! 
 

Az ember által valaha generált legnagyobb 
hımérséklet 70 millió fok volt, amit 1978-ban 
a Princeton Egyetemen állítottak elı. 
 

A jojó eredetileg egy Fülöp-szigeteki fegyver 
volt. 
 

Alvás közben egy ember életében kb. 40 
bogarat eszik meg. 
 
Minden jegesmedve balkezes. 
 
Egy disznó fizikailag képtelen az égre nézni. 
 
A Földön az emberek 50 %-a még soha nem 
telefonált. 
 
Ha egy kacsa hápog, annak megmagyaráz-
hatatlan okból soha nincs visszhangja. 
 
Úgy tanítjuk, hogy Nero császár felgyújtotta 
Rómát. Az igazság azonban az, hogy ebben 
az idıben Nero Antiumban tartózkodott, s 
csak akkor tért vissza a városba,  mikor a tőz 
közeledett palotájához. 

Ki gondolta volna? - Érdekességek a nagyvilágból 

Esti ima. 
Én és a kisöcsém. 
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Körkérdésünk a Gyü-
mölcskarneválról 
szól. A sikert hozó és 
csapatot összeková-
csoló eseményrıl 
kérdeztük olvasóin-
kat. Önnek hogy tet-
szett a tiszaberceli 

kompozíció? 
 
Tisztelt Szerkesztı Úr! 
Szerintem a tiszaberceli kompozíció igazán 
sokszínő lett. Az alkotás egésze reálisan 
mutatta be Tiszabercel arcát, közelebb 
lépve azok felé, akik eddig kevésbé ismer-
ték értékeinket. Nekem leginkább a Szi-
vattyú-telep tetszett, ami kissé megbúvó 
ékessége községünknek. 
A különdíjnak nagyon örültem, hiszen lát-
hatjuk, a fáradtságos munka meghozta 
„gyümölcsét”. 
Felkérését köszönöm, tisztelettel: 

Veres László 
 

Tisztelt Jegyzı Úr! 
A feltett kérdés rossz alanyhoz szól, mivel 
egy szülınek a saját gyermeke a legszebb, 
legjobb, legokosabb. 
A tiszaberceli gyümölcskarneváli kocsit az 
ötlet pillanatától „saját” gyermekemnek tekin-
tem, hiszen a tervezésekor kellett megfogal-
mazni a 43 m2 felöltöztetését az alapoktól az 
utolsó gyümölcs felrakásáig. 
Nehézséget okozott a gyümölcs színválasz-
ték szegénysége, de végül a helyére került 
41.500 db mozaikkocka is. 
A kocsi a hajnali sápadt fényben nagyon jól 
nézett ki a kb. 50 órás munka után. 
A zsőri kiírásának megfelelıen a hagyomány-
ırzés – halászléfızı verseny, turisztikai Lát-
ványosság – mőemlék szivattyúház, Tisza, 
horgászat volt a fı téma. Idegen anyag fel-

használása a gyeptégla kivételével nem tör-
tént. 
Engem az elkészült kocsi szépsége mellett, a 
finisben résztvevı 50 tiszaberceli lakos – 
fiatal és nem fiatal – lelkes és lankadatlan 
precíz munkája kapott meg. Nagyon szép 
páéldája volt az egyet akaró összefogásnak. 
Köszönöm, hogy ebben a munkában részt 
vehettem és az sms-t, „Köszönjük Feri bácsi” 
szöveggel.   

Tisztelettel: 
Wágner Ferenc 

Tisztelt Jegyzı úr! 
Elfogultság tükrözıdhet válaszomban, hiszen 
azon szerencsés emberek táborába tartozom, 
akik részt vettek a kompozíció elkészítésé-
ben. Az a megközelítıleg hetven ember tudja 
csupán, - hogy mennyi munkával és fáradt-
sággal jár egy ilyen „gyümölcsszobor” elké-
szítése – akiknek kétkező munkája építette 
azt. 
Mégis feledtette mindezt az a jó hangulat, ami 
a munka közben folyt, és persze a látvány, 
mikor kigördült „remekmővünk” Nyíregyháza 
utcáira. 
Úgy gondolom, minden berceli lakos méltán 

büszke lehet rá. 
A gyümölcsökbıl megjelenített képek, címe-
rek, alakzatok hően tükrözték Tiszabercel 
nevezetességeit, arculatát. Bár dobogós he-
lyet nem értünk el, mégis úgy vélem, nem ez 
a fontos. 
Jó volt tartozni egy ilyen lelkes, jókedvő és 
összetartó csapathoz. 
Remélem, Tiszabercel ilyen jellegő részvétele 
a közéletben hagyománnyá válik! 
Köszönöm szépen, hogy kíváncsi volt véle-
ményemre. 

Tisztelettel: 
Mészáros Rita 

 
Tisztelt Szerkesztı Úr! 
Számomra már az is meglepetés volt, hogy 
egyáltalán valakinek eszébe jutott ez a 
fantasztikus gondolat.  
Személy szerint én készítés közben is lát-
tam a „mővet” és már akkor nagyon tet-
szett. Sajnos nem tudtam részt venni a 
készítésben, de a férjem képviselte a csa-
ládunkat.  
Túl azon, hogy a karnevál maga roppant 
szervezetlen volt, talán a zsőri is elfogultan 
értékelt, a mi kompozíciónk volt a legszebb 
mind közül. 

A nézık szerint is a követelményeknek legin-
kább megfelelı, friss gyümölcsökbıl készült 
alkotás volt a tiszaberceli. Természetes tehát, 
hogy nekem – nekünk ez volt a leg-leg, hi-
szen láttam benne a rengeteg munkát, oda-
adást, lelkesedést. 
Remélem ez a hozzáállás a berceliek részé-
rıl jövıre sem változik meg és tudunk majd 
újat alkotni. 
Mindenkinek hála és köszönet érte. 
 

Tisztelettel:  
Borbély Mihályné   

Az összetartozás és a csapatépítés szándé-
ka vezérelte a Tiszabercelért Egyesület azon 
rendezvényét, melyre a gyümölcskarneválon 
segítséget, támogatást nyújtók voltak hivata-
losak. Az estebéd - melynek a Szakiskola 
étterme adott otthont szeptember 23 - án - 
hangulatát fokozta az az összeállítás, melyet 
a Berczel TV stábja készített a kompozíció 
elkészültérıl. Az azóta már a televízióban is 
bemutatásra került film osztatlan sikert ara-
tott, melyet a közremőködık vastapssal jutal-
maztak. Az igazi meglepetést az okozta 
talán, hogy egy-egy ilyen filmet vihetett haza 
mindenki, aki részt vett a kompozíció elké-
szítésében. Ez volt az ajándék, a köszönet 
kifejezése, mely reméljük emlékeztet majd 
mindenkit arra a nagyszerő munkára, mely 
h í r neve t  hozo t t  T i s zab e rce ln ek , 
Tiszabercelért. A rendezık ezúton monda-
nak köszönetet azoknak is, akik személye-
sen nem tudtak részt venni a vacsorán.  
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Fesztivál fesztivál 
hátán 

 
A fesztiválok korát éljük. Ügyes szervezıink 
még idejében rácsaptak a témára a szatmári-
ak mellett és azóta is nagy sikerrel mennek a 
berceli rendezvények. Ahogy teltek az évek, 
egyre több település csatlakozott, és ık is 
szintén nagyon jól csinálják. Gondoljunk 
csak a környékünkön a gávavencsellıi, 
rakamazi, búji vagy a nagycserkeszi na-
pokra. A versenyek, fesztiválok közös jel-
lemzıje, a falura vagy városra jellemzı 
ételek elkészítése, azok értékelése után, 
vagy már elıtte és közben is belopódzik a 
kultúra, vagyis amatır és profi együttesek 
révén különbözı színvonalon megy az 
egész napos szórakozás. Kultúra a gyom-
runkon keresztül! Jó magyar jellegzetes-
ség. Adjunk jó értelmezést a római költı 
szatírájában megjelent és azóta szállóigé-
vé vált mondatnak: Panem et circenses! 
Kell az embereknek, megy is, valamit ma-
gára adó település ki is találta már, hogy 
milyen fesztivált csináljon. Úgy látom, las-
san mindegy már, csak legyen, nem lehet 
lemaradni. Tehát fesztivál, fesztivál hátán. 
Vannak még falvak, ahol az Istennek se jön 
össze semmi. Kínozza a nép ezen falvak 
vezérkarát, álmatlan éjszakákat okozva azok-
nak. Nem érdekli már a polgárokat a falugyő-
lésen és egyéb fórumokon elhangzott sok 
valós probléma, az, hogy a falu ezer sebtıl 
vérzik. Egy a téma: Fesztivál kell! 
Így voltak, vannak ezzel Nánihettyem lakói is, 
akik már a polgármester és az egész képvise-
lıtestület elzavarásával fenyegetıztek, ha 
rövid idın belül ki nem találnak valamit annál 
is inkább, mert a közeli konkurens 
Izbugyorodvár tavaly már elkezdett fesztivá-
lozni. Pedig semmivel sem vagyunk mi alább-

valók azoknál – mondták a falugyőlésen. 
Nem sokkal butábbak a pulyák az iskolában 
nálunk sem, a lányok sem igen csúnyábbak, 
fiaink is vannak olyan puhák, öregjeink is 
olyan szenilisek, mint az izbugyorodváriak. A 
vezérkar csak azzal tudott érvelni, hogy az 
igen tisztelt ısök mindennel foglalkoztak, több 
lábon álltak, ez meg is látszik a falun, de tra-
díciót sajnos nem tudtak teremteni. Nincs a 
falunak különös jellegzetessége. Többek 
között elhangzott: Termeltek ıseink tököt, 

paszulyt… A beszélı hangja itt elakadt, a 
teremben néma csend. Ez a paszuly más 
néven bab. Itt kell kereskednünk. A paszuly, 
mint táplálkozástanilag igen fontos kozmopo-
lita növény mindenütt megterem, miért ne 
érezhetné a falu is sajátjának. E növénybıl 
nagyon sok finomság készíthetı, ezek közül 
a nép talán a törtpaszulyt ismeri a legjobban, 
amit sok helyen még ma is a család szombati 
étrendjébe iktat be a háziasszony. Ez az, 
törtpaszuly fızı verseny kell! - tört ki elemi 
erıvel és egyhangúan a falu népe. Ráadásul 
senki sem tudott arról, hogy az országban, de 
fıleg a környéken valaki is rendezne pont 
ilyen versenyt. A döntés megszületett, lepipá-

... 2000 ıszén 
 
Pár hónapos szünet után 
újra fellapoztuk a Napló 
ıszi számait, s feleleve-
nítjük 2000 legfontosabb 
eseményeit. Emlékeznek 
még?  

  
Megújult a község református temploma. Mint 
ismeretes, közel 800 éve, hogy templom áll a 
községnek ezen a dombtetıjén. Valamikor 
katolikus gótikus templom volt. A XVI század-
tól a reformátusok használták, többször átépí-
tették, míg 1944. november 1-jén a II. világ-
háború esztelen pusztításának áldozatul 
esett. Óriási erıfeszítéssel, áldozathozatallal 
felépítették, 1950. november 11-én volt a 

Rovatvezetı: Száraz Lászlóné 

felszentelése. Az azóta eltelt 50 év alatt a 
templom egyes részei megkoptak, felújításra 
szorultak. Ebben az évben – részben közada-
kozásból, részben önkormányzati támogatás-
ból – a templom megújult. Megjavították a 
tetıt, ezt követte a belsı festés, felújítás. Az 
egész villany hálózatot kicserélték, új csilláro-
kat szereltek fel, eltüntették a beázás nyoma-
it, átfestették a bútorzatot is. Érdekesség, 
hogy lefestették a torony lemezzel fedett ré-
szét a gömbbel és a csillaggal együtt. A köz-
ségbe látogató turisták gyakran megcsodálják 
különleges építészeti megoldását, esztétikus 
környezetét.  
Emlékezetes ünnepség keretében adták át a 
millenniumi emlékzászlót a falu részére szep-
tember 29-én. A Bessenyei ház udvarán 
megtartott ünnepségen jelen volt többek kö-
zött dr. Helmeczi László, a Megyei Közgyülés 
akkori elnöke, Juhász Ferenc országgyőlési 
képviselı. A zászlót dr. Kovács János helyet-
tes államtitkár adta át. 
Elsı ízben adták át ünnepélyes képviselıtes-
tületi ülésen a Képviselıtestület rendelete 

alapján Tiszabercel Község Önkormányzatá-
nak kitüntetı címeit. Tiszabercel Község 
Díszpolgára lett dr. Bánszki István Bessenyei 
kutató,  Tiszabercelért kitüntetı címet kapott 
dr. Jedlicska Ilona házi orvos. A Köz Szolgá-
latáért elismerésben pedig Zsíros Antalné 
címzetes nyugdíjas igazgató részesült.  
A képviselıtestület döntése értelmében új 
utcanév táblákat helyeztek el a község terüle-
tén. 

lunk mindenkit, jöhetnek majd tanulni hoz-
zánk. 
Az azonnal, nyomban megalakult szervezı 
bizottság késıbb megdöbbentı határozatot 
hozott. Olyat fogunk alakítani, - mondták – 
ami még biztos, hogy nem volt soha az or-
szágban, de tán még a világon sem. A feszti-
vált két fordulósra tervezték. Az elsı forduló-
ban megrendezésre kerülne a törtpaszuly 
fızı verseny, de a dolgok természetébıl 
adódóan meg kell rendezni a második fordu-
lót is. Itt és most ezennel közlöm: 
Nánihettyemben rövidesen megrendezésre 
kerül a törtpaszuly fızı verseny második 
fordulója, vagyis az elsı országos, egyenlıre 

nem egészen hivatalos, inkább fakultatív 
jellegő, intim és anonim, társadalmi hova-
tartozásra való tekintet nélküli integrált fingó 
fesztivál, kugli nyelven szólva: ki többre. 
Ezután jöhet a kultúra, az élı zenekari kísé-
ret nélkül fellépı Tátogó együttes, a tőzijá-
ték és végül a szabadfogású utcabál. 
Csak sose szörnyülködjenek, fıleg meg ne 
nevessenek, mert mint minden, egyszer ez 
is bekövetkezik, meglátják. 
 

Eperjesy Ferenc 

Bercelre oda kell figyelni! 
 
Aki olvassa a megyei Kelet c. újságot, gyak-

ran olvashat a berceli történtekrıl. Az elmúlt 
nyár eseményeit részletesen taglalja a 
Berczeli Napló c helyi újság fényképekkel és 
tartalmas ismertetıkkel. Nagyon jól együttmő-
ködnek a lapszerkesztık széles és aktív tag-
jai. A község vezetıi jó érzékkel nyúlnak 
minden olyan témához, amely nemcsak a 
helybelieket, hanem a környék, sıt megyén 
túli érdeklıdıket is megmozgatják. Bercelen 
mindig történik valami – mondják a környék-
beliek. Hátha még a helyi újságot is kezükbe 
vehetnék, s elolvasnák a tartalmas érdekes, 
színvonalas tájékoztatást az eseményekrıl. 
Nagyon lényeges a község életében, hogy 
egyre többen kapcsolódnak be a rendezvé-
nyek munkájába, s a jó teljesítményeket ki-
tüntetik, értékelik és jutalmazzák is, mely 
buzdítja a résztvevıket. A legutóbbi újságban 
különösen megragadó volt az év kitüntetettje-
inek igen tartalmas indokoltsága. Mindenki 
elismeréssel, büszkén tisztelheti ıket csak-
úgy, mint az évi eseménynaptár és esemé-
nyek motorjait és segítıit. Büszke vagyok 
mint volt berceli (40 év) a községünk irigyelt 
ténykedésére, s további szép sikereket kívá-
nok a szervezıknek és a segítıknek. 
 
2005. október 11.  

Üdvözlettel: 
Munkácsi Mihály 

ny. igazgató   
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Önkormányzatunk Képviselıtestülete szep-
tember 26-án, elsıként a lejárt határidejő 
határozatokról és a polgármester két ülés 
között végzett munkájáról hallgatott meg be-
számolót.  Ezt követıen az önkormányzati 
beruházások kerültek napirendre, melybıl 
kiderül, hogy két befejezett beruházásunk 
valósult meg az idén a játszótér, és a sportöl-
tözı. Ezeket elıre nem terveztük, de a pályá-
zati lehetıségek ezeket nyitották meg szá-
munkra. Egy nagy beruházás várat még ma-
gára, melyet önerıbıl nem tudunk megvalósí-
tani, és ez az óvoda teljes felújítása, és ebéd-
lıvel történı bıvítése. A benyújtott pályázat 
elbírálását novemberre halasztották.  
A Képviselıtestület az ibrányi székhelyő kis-
térséggel megkötötte a pedagógiai szakszol-
gáltatásokról szóló megállapodását. Ezt köve-
tıen a benyújtott pályázatokról hangzott el 
tájékoztató. 2005 évben összesen 28 pályá-
zatot nyújtottunk be, mellyel összesen eddig 
21,2 millió forint került az önkormányzathoz, 
melyhez 4,3 millió forint saját erıre volt szük-
ség. A testület támogatja az önkormányzati 
utak pályázati támogatással történı felújítá-
sát, reményeink szerint az elkövetkezı év 
költségvetési törvényében újra megjelenik az 
1.– Ft-hoz 1.– Ft-ot  támogatási rendszer és 
ezzel megkezdıdhet útjaink felújítása. Szin-
tén támogatta a testület azt a közmunkaprog-
ramot, melyet a Kormány a 100 lépés prog-
ramjával hirdetett meg. Ez a pályázat a  kis-
térségen belül több településsel kerül benyúj-
tásra annak érdekében, hogy a térségi pályá-
zatokban rejlı elınyöket is ki tudjuk használ-
ni. A polgármester tájékoztatta a testület a 
komplejáró felújítási munkálatainak állásáról, 
így várhatóan október évégig befejezıdnek 
ezek a munkálatok. A testület módosította a 
szociális ellátásokról szóló rendeletét, mivel 
az idevonatkozó törvényi szabályozás szá-

mos területen változást vezetett be. Sokakat 
érint az ápolási díj kérdése, melyet az önkor-
mányzatnak felül kell vizsgálnia, mivel az 
idevonatkozó követelmények nagymértékben 
szigorodtak. Változott továbbá a rendszeres 
szociális segélyben részesülık együttmőkö-
dési kötelezettsége, mivel a polgármesteri 
hivatallal információs szolgálatával is együtt 
kell mőködniük. Ennek célja, hogy életvezeté-
si tanácsokkal a munka világába segítsük 
vissza a munkavállalókat. A testület a jelzı-
rendszeres házi segítségnyújtásról hallgatott 
meg tájékoztatót. Összesen 7 fı részesül 
ebben az ellátásban, amely a szolgáltatást, 
az egészségügyi intézményünkön keresztül 
látjuk el. A képviselıtestület a beoltatlan és a 
településen kóborló kutyák tekintetében is 
állást foglalt, így a településen különösen az 
iskola környékén kóborló kutyák elszállíttatá-
sáról és tulajdonosaik szabálysértési bírságo-
lásáról határozott. Ennek köszönhetıen a 
szállítási költségek a tulajdonos ingatlanára 
teherként kerülnek bejegyzésre és egyben a 
jegyzı szabálysértési eljárás során súlyosbító 
körülményként veszi figyelembe a több éve 
húzódó jogszabálysértést és 30 e. forintig 
terjedı pénzbírsággal sújtja az ilyen 
ebtulajdonosokat. A testület felülvizsgálta a 
vásárokról szóló rendeletét és igazodva a 
jelenlegi szokásokhoz az elkövetkezı évtıl a 
vásárok elnevezésébıl kikerül az állatvásár 
kifejezés. A Tiszabercelen megalakuló Ulti 
Egyesület részére hozzájárult a Teleházban a 
székhely biztosításához, majd döntött arról, 
hogy az október 23-i ünnepséget az általános 
iskolával karöltve rendezi meg október 21-én 
13 órától. A szokásokhoz híven sor kerül a 
Hısök Emlékmőveének megkoszorúzására is 
halottak napja alkalmából, melyre október 28-
án délután 1 órakor kerül sor. A Képviselıtes-
tület következı ülését október 24-én tartja.  

Rovatvezetı: Papp János jegyzı 

Tiszabercel Község Önkormányzati Képvi-
selıtestülete eladásra meghirdeti a tulajdo-
nában lévı 519 hrsz-ú, 1351 nm nagyságú a 
valóságban Tiszabercel Kossuth út 25. sz. 
alatt található - volt Liga - épületet, licitálás 
útján.  
Az épület induló ára, 1.545.000 Ft.  
A licitálás helye: Polgármesteri Hivatal, 
Tiszabercel, Fı 40. 
Ideje: 2005. november 7. hétfı, 10.00 óra. 
Feltétele: 10% bánatpénz befizetése, a Pol-
gármesteri Hivatal házipénztárába. A bánat-
pénz a vételárba beszámításra kerül. 
Amennyiben a licitáló a licit végén vásárlási 
szándékától eláll, úgy a bánatpénzt a Pol-
gármesteri Hivatal nem fizeti vissza. A licitá-
lás során az induló árat 10.000 Ft-os lépték-
ben lehet emelni. Amennyiben a kikiáltási 
árért nem érkezik ajánlat, úgy a Képviselı-
testület a licitálás alkalmával alacsonyabb 
összegért nem értékesíti az ingatlant. 

Tiszabercel Község Önkormányzati Képvi-
selıtestülete eladásra meghirdeti a tulajdo-
nában lévı 718/1 hrsz-ú, 2791 nm nagyságú 
a valóságban Tiszabercel Rákóczi út 22. sz. 
alatt található - volt Nevelıs féle - építési 
telket licitálás útján.  
Az építési telek induló ára, 300.000 Ft.  
A licitálás helye: Polgármesteri Hivatal, 
Tiszabercel, Fı 40. 
Ideje: 2005. november 7. hétfı, 9.00 óra. 
Feltétele: 10% bánatpénz befizetése, a Pol-
gármesteri Hivatal házipénztárába. A bánat-
pénz a vételárba beszámításra kerül. 
Amennyiben a licitáló a licit végén vásárlási 
szándékától eláll, úgy a bánatpénzt a Pol-
gármesteri Hivatal nem fizeti vissza. A licitá-
lás során az induló árat 5.000 Ft-os lépték-
ben lehet emelni. Amennyiben az induló 
árért nem érkezik ajánlat, úgy a Képviselı-
testület a licitálás alkalmával alacsonyabb 
összegért nem értékesíti az ingatlant. 

Tiszabercel  
Község  

Önkormányzati  
Képviselıtestülete 

Tiszabercel  
Község  

Önkormányzati  
Képviselıtestülete 



Legutóbbi számunkban anyagtorlódás miatt nem tudtunk eleget tenni örömteli köteles-
ségünknek, de most pótoljuk a mulasztást.  
Íme a nyáron köttetett házasságok „fıhısei”, akiknek ezúton is a legjobbakat kívánjuk 
szerkesztıségünk valamennyi munkatársa nevében! 

Márki Tímea és Nagy László, augusztus 
13-án kötöttek házasságot. 

Varga Beáta és Gere József, június 18-án 
fogadtak örök hőséget egymásnak. 

Leskó Viktória és Hegedős Zoltán július 7-
én kötötték össze életüket.  

Pompár Erzsébet és Görömbei Lajos  
június 11-én mondták ki a boldogító igent.  
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Mikor a búzatermesztés még az igazi kenyér 
kérdés alapja volt, elıfordult, hogy egyes 
növényi betegségek és kártevık felszaporo-
dása katasztrófa helyzetet okozott az ország-
ban. 
 
Az egyik ilyen az üszöggomba, mely a csirázó 
búza szemrıl kiindulva, együtt nı a búza szárá-
val, azon belül és végül károsítja a kialakuló 
termést, az egész kalászt, az ismert fekete 
üszkösödés formájában. A vetımag csávázásá-
val mindezt megakadályozzuk. A többféle 
üszöggombák közül a legveszélyesebb a kı-
üszög, de a jó csávázószer hatással van a 
hópenészre, törzsgombára, furósiumra, a kora 
ıszi lisztharmatra és a helminthos poriumos 
levélcsíkosságra is. Csávázni tehát kell, annak 
ellenére, hogy kedvezı esetben a termés vesz-
teség csak néhány százalék lehet, ha ez a mő-
velet elmarad. Az ilyen tábláról betakarított 
termésben viszont feltőnnek a beteg búza sze-
mek, melyek dömping esetén hivatkozási alapot 
képezhetnek ezen tételek háttérbe szorításá-
ban, esetleg leminısítésében. A csávázást 
rendelet is elıírja, de nem ez a lényeg. A csává-
zás költsége kb. 1500 Ft/ha, tehát nem sok. A 
csávázási mővelet elmaradásában ok lehet a 
megfelelı kisüzemi csávázó gép hiánya is. A 
betonkeverı ezt remekül pótolja, mert kellı 
türelemmel a vetımag felületének 100 %-át be 
lehet vonni a csávázószerrel. Sokféle csávázó-
szer kapható, melyek egy része kontakt módon, 
a többi pedig szisztemikusan, vagyis felszívód-
va fejti ki hatását. Bár a kontakt szerek valami-
vel olcsóbbak, mégis a felszívódó és kétféle 
hatóanyagot tartalmazó csávázószereket vásá-
roljuk meg, mert az üszög mellett ezek védenek 
a többi fent említett betegségek ellen is. Ezek: 
Biosild BD, Buvisild, Raxil, Vitavax.  
Csávázás nélkül végül is ne vessünk ıszi gabo-
nát! Különösen ne, ha az elıvetemény is kalá-
szos volt, mert ez esetben a fertızési veszély 
még fokozottabb. 

Rovatvezetı:  
 

Eperjesy Ferenc 
növényvédı  
szakmérnök 

Csávázás nélkül ne vessünk  
ıszi gabonát! 

Új könyveink: 
 

Szépirodalmi mővek: 
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai 
Robert Merle: Malevil 
G. Orwell: 1984 
Vámos Miklós: Apák könyve 
Faludy György: pokolbeli víg napjaim 
Somogyváry Gyula: A város meg a sárkány   
 

Ismeretközlı mővek: 
Lovagkor  
Kerékpárok javítása 
Régi karácsonyi énekek 

A magyarság népzenéje CD 
Hajfonatok 
Mi micsoda: Energia 
 
Az ıszi hónapoktól rövidülnek a napok, a hosz-
szabb esték hasznos idıtöltése lehet az olva-
sás. Legalábbis felnıtt olvasóink könyvtárláto-
gatásai ilyenkor gyakoribb. Nekik ajánlanám 
Ancsel Éva összes bekezdésecímő mővét. Ez a 
könyv a filozófiának és a szépirodalomnak az 
ötvözete, egy sajátos mőfaj: bekezdés. 
Tömör, találó gondolatok az emberrıl: érzései-
rıl, erkölcsérıl, individuumáról, kapcsolatairól, 
céljairól, stb. 
Ízelítıül néhány filozofikus gondolat illetve afo-
rizma: 
„A gonoszsággal szemben nem a jóság az el-
lenméreg, hanem az öröm. De utólag már nem 
hat – csak prevencióként, mint oltóanyag.  
Nem akarom mentegetni a gonoszságot, de 
akibe nem kóstolt bele az öröm, az persze ha-
ragszik mindenre és mindenkire. Milyen legyen 
hát, ha nem gonosz?” 

„Az, aki senkit sem tud szeretni, bőnt sem tud 
elkövetni. De ettıl még nem bőntelen.” 
„Ha már az igazság is fegyver – akkor jaj ne-
künk!” 
„Ne paráználkodj a szavakkal! (Hányadik is 
lenne ez, ha újra összeállíthatnám a sorrendet? 
Semmiképp sem a tizenegyedik.)” 
„ – De hát rabszolganınek képzeli Ön a nıt, akit 
szeret? 

Igen. Boldog rabszolganınek.” 
Ezek a bekezdések – mint lényeges fogalmak – 
mindennapi útravalók lehetnek; a fölfedezés, a 
megértés örömét nyújtják. Segítséget, bátorítást 
a nehézségek leküzdésében – az öröm megélé-
sében.  

Rovatvezetı: Futkos Béláné  
könyvtárvezetı 



(BN.) Több éve ad munkát Tiszabercelen a 
Horizont Tex Kft, amely szeptember 24-én 
rendhagyó értekezletet tartott a Kossuth 
úti székhelyén.  
Az itt dolgozók kérését tolmácsolta felénk 
Dankó András ügyvezetı, akik kérték, a tele-
pülés vezetıi - Hajnal András polgármester, 
és Papp János jegyzı - is vegyen részt a 
nem mindennapi értekezleten. Rajtuk kívül 
elfogadta még a meghívást az épület tulajdo-
nosi képviselıje, a „jószomszéd” Szilágyi 
Sándor református lelkész is.  
Az értekezleten többek között elhangzott, 
hogy profilt vált a közel 80 fınek munkát adó 
cég. Alapvetıen megmarad az egészségügyi 
segédeszköz gyártás, de az olasz és angol 
piacokra jutó termékek megváltoznak. Aho-
gyan arról képünk is tanúskodik, kötszerek 

Tiszabercel Község Önkormányzatának  
hivatalos lapja.  

Fıszerkesztı: Papp János jegyzı 
Szerkesztıség: 4474. Tiszabercel, Fı út 40.  

Tel / Fax.: (42) 204-606.  
E-mail: info@tiszabercel.hu.  

Kéziratot és elektronikus leveleket nem ırzünk 
meg és nem küldünk vissza.  

Megjelenik: havonta. Példányszám: 800.  
Lapunkat megtalálja a  

http//: www.tiszabercel.hu internetes oldalon. 
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Történelmi (hu)morzsák 
 

TRIANON 
 
Trianonban tárgyalnak az országok további 
sorsárol a világháború után. A tárgyalás kö-
zepén jelentkezik a magyar küldött, hogy 
szólni kíván. Felszólítják. 
- Én csak azt szeretném mondani, hogy mi-
kor idejöttünk a Kárpátmedencébe, az éjsza-
ka ellopták a románok a lovainkat. 
A többiek nem igazán értik, kérdi az elnök, 
szeretné-e a magyar ha a hozzászólást jegy-
zıkönyvbe vennék-e. 
- Á nem, nem kell. Csak úgy mondtam... 
A tárgyalás folytatódik, megint szólni kíván a 
magyar: 
- Én csak azt szeretném mondani, hogy mi-
kor mi idejöttünk a Kárpát medencébe, az 
éjszaka ellopták a románok a lovainkat. 
Megint kérdik, jegyzıkönyvbe akarja-e vetet-
ni? Mondja: 
- Nem kell, csak úgy mondtam... 
A tárgyalás folytatódik, a magyar megint 
szólásra kér engedélyt: 
- Én csak azt szeretném mondani, hogy mi-
kor idejöttünk a Kárpát medencébe , az éj-
szaka ellopták a románok a lovainkat. 
A román küldöttnek már vörös a feje, üvöltve 
kifakad: 
- De hisz akkor még itt sem voltunk!! 
Mire a magyar: 
- Na ezt vegyék jegyzıkönyvbe! 
 

SZOVJETÚNIÓ 
 
Vlagyimir Iljics Uljanov Lenin elvtárs halálos 
ágyán fekszik.Mellette ül jóságos kezeit tör-
delve Joszip Visszárovics Dzsugasvili Sztálin 
elvtárs. 
V.I.U.Lenin elvtárs utolsó elıtti erejét össze-
szedve megkérdezi J.V.D.Sztálin elvtársat.  
-Sztálin elvtárs, biztosan fognak Téged kö-
vetni a hıs szovjet elvtársaink akkor ha én 
meghalok? 
- Természetesen Lenin elvtárs! 
V.I.U.Lenin elvtárs utolsó erejét összeszedve 
újra megkérdezi J.V.D. Sztálin elvtársat.  
-Sztálin elvtárs,mi lesz akkor , hogyha halá-
lom után nem fognak Téged követni a hıs 
szovjet elvtársaink? 
-Háááát akkor Téged fognak követni Lenin 
elvtárs!  

BAROMFI BOLT BÉRBEADÓ 
A Fı út 21. sz. alatt található baromfibolt bérbeadó.  
Érdeklıdni a 30 / 206-20-56 - os telefonszámon. 
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Kutyaügyben mostantól  
nincs tolerancia ... 

 
... fogalmazta meg álláspontját a Képvise-
lıtestület az iskola bejelentéseit és a tele-
pülés lakóinak nyugalmát figyelembe vé-
ve.  
Mára szinte napi jelleggel jelennek meg gaz-
dátlan kutyák, gazdáik kíséretében. A titok 
nyitja, hogy a kutya hőségesen kíséri fel a 
gyermekeket a tapasztalatok szerint elsısor-
ban a Rózsa és a Dózsa utcákról, miközben, 

iskolásokat és járókelıket támadnak meg. Az 
ügy odáig fajult, hogy a Képviselıtestület elé 
került, mely kifejezte a tarthatatlan állapottal 
kapcsolatosan, hogy a jogszabályi elıírások-
nak megfelelıen és szigorú, akár maximális 
30.000 Ft. összegő pénzbírsággal sújtva kell 
kikényszeríteni a kutyatulajdonosoktól, hogy a 
kutyákat az állattartás szabályainak megfelelı-
en tartsák. Aki ezt megszegi a felszólítást, 
(melybıl több már ki is ment lapzártánkig) kö-
vetıen szigorú eljárás mellett fogja a szabály-
sértési hatóság felelısségre vonni. 

gyártásával foglalkozik ezután a Dankó And-
rás által csak a legkitőnıbb jelzıkkel ellátott 
dolgozói gárda. Bár tudatosította, a piac ke-
gyetlen világában számolni kell a legrosz-
szabbra is, de igyekeztek azon lenni, hogy 
megırizzék a település számára is oly fontos 
munkahelyeket. A profilváltást az tette szük-
ségessé, hogy a korábbi termék gyártását a 
megrendelı olyan országba vitte, ahol ma 
olcsóbb a munkaerı. A minden részletre ki-
terjedı beszámolót követıen Hajnal András 
polgármester szólt a megjelentekhez, kifejez-
ve reményét, hogy sikerül megırizni ezeket a 
munkahelyeket, mert a munka nem csak 
anyagilag segít, de tartást és egyfajta jövıké-
pet is ad a dolgozóknak. 
Az esemény hivatalos részét egy közös ebéd 
zárta. 


