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mit akarsz, hogy adjak néked.”  Salamon 
ekkor így válaszolt: „Adj azért a te szolgádnak 
értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népe-
det, és tudjon választást tenni a jó és gonosz 
között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te 
nagy népedet?” 
Meghallgatva ezt a kérést a válasz sem kés-
lekedhetett: „adok néked bölcs és értelmes 
szívet”... ... „Sıt még a mit nem kértél, azt is 
megadom néked, gazdagságot és dicsısé-
get;” 
Kérem, ne vegyék tılem túlzásnak, de amikor 
1990. szeptember 30-ának estéjén megkap-
tam a hírt, mi szerint a jelöltek közül a 
tiszaberceliek választása rám esett a polgár-
mesteri tisztségben, bizony magam is csak 

Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Képviselıtársaim! 
Tisztelt Ünneplı Közösség! 
 
Ma, amikor önkormányzatiságunk 15 éves 
születésnapját ünnepeljük, bizonyára sokak-
ban felsejlik a kérdés, mit is jelent demokráci-
ánk, az abból fakadó önkormányzatiságunk, a 
belıle eredı önállóság, és az ez által való 
jóra, és még jobbra való törekvés egy közös-
ségért, Tiszabercelért. 
Engedjék meg, hogy egy számomra nagyon 
kedves történettel kezdjem megemlékezése-
met. Bizonyára nem ismeretlen Önök elıtt 
bölcs Salamonnak az esete, amikor megszó-
lította ıt az İ Istene, azt mondván: „Kérj, a 

azon voltam, hogy kellı bölcsességgel, oda-
szántsággal, kitartással fogjak neki a munká-
hoz, mert éreztem e helyzetben rejlı lehetı-
séget. Tudtam, aki ebben a történelmi hely-
zetben élni tud a magyar népnek még soha 
meg nem adatott szabadsággal, az bizony 
megalapozhatja települése jövıjét akár év-
századokra is. 
A jelenlévık közül 5-en, velem együtt kezdték 
el képviselıi tevékenységüket és mindmáig 
legjobb tudásuk szerint, kitartanak önként 
vállalt feladatuk mellett. Számomra öröm az a 
bölcsesség is, melyet ez a falu, szülıfalum, 
Tiszabercel gyakorol 4 évenként, amikor a 
szavazóurnákhoz járul. El kell mondanom – 
remélve hogy nem sértek senkit azok közül, 

polgármester - alább teljes egészé-
ben közölt - beszéde nyitotta, majd 
Csikós József a Pénzügyi és tele-
pülésfejlesztési Bizottság elnöke 
emelkedett szólásra, aki az immá-
ron 15 éve feladatát ellátó polgár-
mester tevékenységét méltatta. 
A megemlékezést követıen egy-
egy emléktárggyal lettek gazdagab-
bak azok, akik részt vállaltak 
Tiszabercel közéletébıl. A polgár-
mestert a meghívott vendégek, egy 
1990-es évjáratú aszú borral lepték 
meg, emlékeztetve arra az idıre, 
amikor elıször választhatott szaba-
don Tiszabercel lakossága. 

Az elsı szabadon választott önkor-
mányzatra emlékezett október 24-én 
Tiszabercel Község Önkormányzati 
Képviselıtestülete.  
A megemlékezésnek a könyvtár 
adott helyet, ahová sorra érkeztek a 
képviselık és bizottsági tagok egy-
aránt. Az ünnepi ülésre meghívót 
kapott valamennyi volt és jelenleg is 
aktív képviselı illetve önkormányzati 
tisztviselı is. Érdekessége volt az 
ülésnek, hogy a ma is aktív képvise-
lık közül öten, már 1990-tıl betöltik 
ezt a szerepet a település választó-
polgárainak bizalmából. 
A megemlékezést Hajnal András 

Képviselık és volt képviselık hallgatják Hajnal András polgármester visszaemlékezését a tiszaberceli önkormányzatiság 15 évérıl. 
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akik szerettek volna képviselıvé válni, de a 
választások nemes küzdelmeiben alul marad-
tak, - hogy a berceli emberek szavazataikkal 
eddig mindig olyan képviselıket adtak mel-
lém, akik felül tudtak kerekedni érzelmeiken, 
legyen az politikai, vallási vagy egyéb elköte-
lezettségő. Képviselıtársaim, az elmúlt 15 
évben a település egészéért vállalt felelıs-
séggel tudtak állást foglalni, döntést hozni, 
törekedve arra, hogy elsı legyen számukra a 
falu, melyben élnek. 
Mindennek köszönhetıen olyan eredménye-
ket tudhat maga mögött Tiszabercel, mely 
valóban olyan alapvetés volt, melyre remélem 
hozzám hasonlóan büszkék nem csak azok, 
akik képviselıként, vagy bizottsági tagként 
részesei voltak a döntéseknek vagy 
azok elıkészítésének, de büszke rá 
minden tiszaberceli is. 
Azt hiszem nincsen szégyellni valónk, 
amikor visszatekintünk az eltelt 15 évre, 
hiszen ha arra gondolunk, mi fogadott 
egy idelátogatót 1990-ben és mi fogad 
ma, akkor remélem belátható, mi itt fele-
lısségteljes és jó döntéseket hoztunk, 
valóban jó alapokat rakva az utánunk 
jövı nemzedékeknek. S hogy melyek is 
voltak e döntések, és a döntéseket köve-
tı tettek? Engedjék meg, hogy a teljes-
ség igénye nélkül a legfontosabbakról 
említést tegyek: 
A 15 évvel ezelıtt megválasztott, 5 je-
lenleg is képviselıtestületi taggal emlék-
szünk az elsı képviselıtestületi ülésre, 
ahol szembesültünk azzal a ténnyel, 
hogy több mint 6 millió forint hitel van 
még az óvoda építésbıl, vagyonmeg-
osztást kell végrehajtanunk a paszabi 
önkormányzattal, melynek eredménye-
ként 4,5 millió forintot kell a paszabi 
önkormányzatnak átutalnunk. A 
víziközmő megépítésére felvett hitelbıl is 1,5 
millió forintnak nem volt meg a lakosság és 
intézmények által befizetett összegekbıl a 
fedezete, ezt is az önkormányzatnak kellett 
kigazdálkodni. Szembesültünk azzal a tény-
nyel is, hogy a kompnak már 6 hónapja nem 
volt mőszaki vizsgája. Az akkori képviselıtes-
tületre ezek a tények szinte bénítólag hatot-
tak. A közmondás szerint „a baj nem jár egye-
dül”, novemberben tönkrement az általános 
iskolában a kazán, mely az akkori helyzetben 
nagy fejfájást okozott nekünk. A község la-
kossága és az általunk is megfogalmazott 
igények sorban jelentkeztek, melyek mellett 
ilyen nehézségekkel indultunk neki az önkor-
mányzatiságnak.  
Az elsı évben a képviselıtestület, valameny-
nyi intézményt átvilágított és intézkedéseket 
hozott a racionális gazdálkodásra. Legfonto-
sabb feladatának tekintette, hogy valamennyi 
intézménye megfelelı színvonalon mőködjön. 
Megkezdıdtek a tárgyalások a fiókgyógyszer-
tár indítására, a járhatatlan aszfaltos utak 
kátyúzására, a Fı útig torkolló szeméthegyek 
eltüntetésére, az önkormányzati tulajdonok 
felmérésére. Az örökölt kintlévıségek besze-
désére és az állami tulajdonból lehetıség 
szerint az önkormányzat részére minél na-
gyobb vagyon megszerzésére. Hosszú ke-
mény munka eredményeként lett önkormány-
zati tulajdon a volt téglagyár terület és a volt 

MSZMP székház.  
Minden pályázati lehetıséget igyekeztünk 
már az elsı idıszakban kihasználni. Ennek 
eredményeként sikerült a kompot felújítani és 
olyan mőszaki állapotba hozni, hogy évente 
sikeres mőszaki vizsgán esik keresztül és 
azóta is szolgálja a gazdálkodókat. Felújítás-
ra került a kompnál a révház teljes egészé-
ben, illetve a révlejáró is.  
Az egészségügy területén az orvosi rendelı 
és szolgálati lakás teljes külsı belsı felújítá-
sát elvégeztettük, és minden évben korszerő 
mőszereket vásárolunk a háziorvosi körzet 
részére. Mára elmondhatjuk, hogy a környezı 
települések között az egyik legjobban felsze-
relt háziorvosi rendelıvel rendelkezünk. A 

fiókgyógyszertár beindítása után a vállalko-
zó gyógyszerésszel sikerült megállapodnunk. 
Telket biztosítunk számára, melynek eredmé-
nyeként felépült a Szabadság utcán az új 
gyógyszertár. Az egészségtelen védınıi 
körzet épülete helyett egy korszerő, minden 
igényt kielégítı védınıi körzeti épületet épí-
tettünk a Vásártér utcára. Régi vágya és igé-
nye volt a község lakosságának, hogy saját 
fogorvosi rendelıvel rendelkezzen. A védınıi 
szolgálat épületével együtt építettük meg a 
fogorvosi rendelıt, mely Tiszabercel és 
Paszab községek lakosait látja el korszerő 
körülmények között. Az Idısek Otthona épü-
lete helyett is új épületet építettünk a Fı ut-
cán.  
Az oktatás területén fı feladatának tekintette 
a képviselıtestület, hogy a régi elavult egyhá-
zi ingatlanokban lévı tantermeket kiváltsa, 
illetve az életveszélyessé vált tantermek he-
lyett új tantermeket építsen. Pályázatot nyúj-
tottunk be egy 4 tantermes általános iskola 
építésére, mely pályázat sikeres volt, és en-
nek eredményeként épült meg a központi 
általános iskola épületénél emelet ráépítéssel 
a négy tantermes általános iskola. Az okta-
táshoz szükségessé vált, hogy a könyvtárunk 
is az iskolához közel kerüljön. Ennek érdeké-
ben egy új minden igényt kielégítı könyvtár 
épületet építettünk, melyben minden évben fı 
célunk a könyvállomány gyarapítása. Önkor-

mányzatunk egy évben elnyerte a 
„Könyvtárpártoló Önkormányzatok” kitüntetı 
címet is. A tornaterem teljes belsı felújítását 
elvégeztettük, illetve a lapos tetı szigetelésé-
re is sor került. Az általános iskola udvarán 
található sportcentrum a Rétközi Iskolaszö-
vetség egyik legszebb sportpályája, melyen a 
bitumenpálya teljes felújítását készítettük el. 
Az oktatási épületeknél nyílászárók cseré-
jére került sor, mellyel energia megtakarítást 
érünk el. A régi épületek elavult tetıszerke-
zetének teljes cseréjét is elvégeztettük. A 
négy tantermes általános iskola avató ünnep-
sége alkalmából az általános iskola névadó 
ünnepségét is megtartottuk, amikor az iskola 
felvette Bessenyei György nevét. Az óvoda 

teljes külsı és belsı felújítását is elvégez-
tettük, a konyhában folyamatosan cserél-
jük az eszközöket, hogy az EU-s szabvá-
nyoknak megfeleljünk, és az ANTSZ igé-
nyeit és elıírásait is teljesíteni tudjuk. 
Segítséget nyújtottunk a Bessenyei 
György Mezıgazdasági Szakmunkáskép-
zınek abban, hogy az intézet területén 
egy új sportcsarnok épülhessen. Az 
oktatási intézményeknél nagy gondot 
fordítottunk arra, hogy környezete szépül-
jön és esztétikusabb legyen. 2005-ben 
átadtuk az Európai Uniós szabványnak 
megfelelı új játszóteret az általános 
iskola épülete melletti területen.  
Az MSZMP-tıl átvett épületben kialakítot-
tuk a közösségi házat, melyet a jól mőkö-
dı civil szervezeteink használnak, illetve 
itt mőködik a Teleházunk, a fiatalok nagy 
örömére. 
Teljes külsı-belsı felújítását végeztük el 
a sportöltızınek és folyamatosan és 
fokozatosan rendbe tartjuk a sportpályát. 
Sajnos a pályát csak az általános iskolás 
különbözı korosztályú csapatai használ-

ják, hisz a községben jelenleg nem mőködik 
labdarúgó csapat. 
Az önkormányzati hivatal épületének teljes 
belsı felújítását elvégeztettük, illetve a külsı 
tatarozás is elkészült. Az önkormányzat mun-
kájával igyekszik a lakosság mind jobb és 
kulturáltabb kiszolgálását szolgálni. Ennek 
keretén belül alakítottuk ki a Bessenyei  Em-
lékházban a házasságkötı termet, melyet 
sajnos az elmúlt években egyre ritkábban  
használunk. Megalkotásra kerültek közsé-
günk a jelképei. A Berceli címert és közsé-
günk zászlaja. Tiszabercel község zászlaját 
az önkormányzatnak a Garai házaspár ado-
mányozta, míg a község pecsétjét községünk 
jegyzıje készíttette el.  
A lakosság jobb kiszolgálása érdekében és a 
község otthonosabbá, szebbé tétele céljából 
megszervezte önkormányzatunk a szemét-
szállítást és minden lakás részére ingyen 
biztosította a szemetes edényeket. Megkezd-
tük a községünk virágosítását, villanyoszlop-
okra muskátlik kihelyezését, illetve 2005-ben 
a villanyoszlopokra virágok felfuttatását is 
elkezdtük az általános iskolás tanulók bevo-
násával.  
A község komfortosabbá tétele érdekében 
piacteret alakítottunk ki, illetve visszaállítot-
tuk a híres berceli vásárt, mely sajnos az 
utóbbi idıkben kicsit ellaposodott.  A közvilá-
gítás teljes korszerősítését is elvégeztettük a 

Emlékbe azoknak, akik részesei voltak e 15 évnek. 
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TITÁSZ-szal közösen, új közvilágítási lámpák 
felszerelésével, melynek eredményeként a 
lámpák száma több mint duplájára emelke-
dett.  
A ravatalozó teljes külsı belsı felújítása, 
bıvítése is az elmúlt évek eredménye. A 
temetınek az állapota minden közmeghallga-
táson témát jelentett lakosságnak. Ezen a 
téren is értünk el eredményt, körbekerítettük 
mindhárom temetıt, és igaz, hogy a temetık 
egyházi tulajdonban vannak, de a folyamatos 
rendbetételét az önkormányzat végzi köz-
munkásokkal. A temetıbe a harangláb és a 
lélekharang felállítása részben társadalmi 
munkával készült el.  
Az orvosi rendelı mögötti részen a Tisza út – 
Szabadság út összekötése érdekében egy 
kis közt építettünk ki, melynek betonozá-
sát elvégeztettük.  
A lakosság biztonságérzetét szolgálja az, 
hogy az ár- és belvíz helyzet kezelésében 
képviselıtestületünk kezdeményezésére 
megkezdıdött Gávavencsellınél a 
Lónyay-csatornán egy zsilip építése, 
melynek eredményeként egy esetleges 
árvíznél a Lónyay-csatorna töltésszaka-
sza mentesíthetı. A belvizet a zsilipen 
keresztül átemelı szivattyúkkal lehet a 
Tiszába visszaemelni.  
A lakosság biztonságát szolgálja, hogy jól 
mőködı Önkéntes Tőzoltó Egyesületünk 
van, melynek technikai felszerelését ön-
kormányzatunk minden évben bıvítette. 
Sikerült egy Mercedes típusú tőzoltóko-
csit is beszerezni, illetve több mőködı 
mobilszivattyúval is rendelkezik, mely egy 
esetleges belvíznél hasznosítható. Teljes 
külsı belsı felújítása is megtörtént a 
tőzoltószertárnak. 
Az utóbbi években egyre nagyobb gondot 
kell fordítani az önkormányzatnak a köz-
területek tisztántartására, karbantartására, 
gyomtalanítására. Ezért több kisgépet is 
vásároltunk, melynek eredményeként nıtt az 
út menti árkok nyírása és a községünk sokkal 
rendezettebb lett.  
Megvásároltuk az önkormányzat részére a 
volt tejcsarnok és bolt épületét. Két közintéz-
mény építéséhez is nagyban hozzájárult ön-
kormányzatunk. A posta építésénél a régi 
posta lebontásával, illetve a hivatalvezetıvel 
több esetben érveltünk a Debreceni Posta-
igazgatóságnál az új posta építése mellett.  
A Református Parókia építésénél az egyházi 
ingatlanok gyors visszaadásával illetve az 
oktatási minisztériumnál segítettünk, hogy az 
új parókia felépült.  
Az infrastruktúra kiépítése volt képviselıtestü-
letünknek egyik fı célkitőzése, melynek ered-
ményeként 2005-ben elmondhatjuk, hogy 
községünk valamennyi infrastruktúrával ren-
delkezik. Az önkormányzatiság évei alatt 
kiépítettük a községünkben a gázvezetéket, 
megépült a teljes telefonhálózat, ma már a 
legmodernebb és leggyorsabb Internet is 
használható községünkben. A község minden 
utcájában megépült a szennyvízvezeték és 
egy modern, minden igényt kielégítı szenny-
víztisztító teleppel rendelkezünk. Az infrast-
ruktúránál a végére hagytam, de talán az 
egyik legfontosabb feladata volt a képviselı-
testületnek az utak állapotának javítása. A 

meglévı utak felújítása, illetve a sáros föld-
utak szilárd burkolatú úttá való megépítése. 
Ennek a törekvésünknek az eredményeként 
sikerült a Tisza utat 1 méterrel megszélesíteni 
és teljes szilárd burkolattal ellátni. A Rákóczi 
utat teljes egészében megépítettük, egy ré-
szén belvízelvezetéssel is. A Kossuth utat 
teljes egészében kiépítettük, sıt már egy 
ízben fel is újítottuk. A Szabadság út és Kos-
suth út összekötésének céljából a Zrínyi utat 
is szilárd burkolatú aszfalttal láttuk el. A Bes-
senyei út is megépült, megépítettük az elmúlt 
idıszakban a Vásártér úton a hiányzó utat, és 
az akkor már szinte járhatatlan részt is felújí-
tottuk. Az önkormányzatiság ideje alatt szilárd 
burkolattal láttuk el a Bercsényi, a Gábor 
Áron, a Petıfi, a Rózsa, az Esze Tamás uta-

kat, valamint a Petıfi és Esze Tamás utakat 
összekötı névtelen utcát. A Kinizsi utat, a 
Dózsa utat, Vasvári, Ady és Táncsics utat, 
melyeknek már a felújításuk is megtörtént 
egyszer. A Fı utca vasúttól szugolyig terjedı 
része is felújításra került.  
A volt Téglagyár területének visszaszerzése 
után a képviselıtestület fontos feladatának 
tekintette, hogy az elhagyott részen a sze-
méttelepet felszámolja. Sikeres pályázat után 
sikerült a szeméttelep helyén egy jóléti park 
megépítése, a további hasznosításán gondol-
kodni kell az elkövetkezendı idıkben.  
Tiszabercel Község erıs civil szervezetekkel 
rendelkezik. A civil szervezeteink közül legré-
gebbi a Modellezı Klub, mely öregbíti közsé-
günk hírnevét. A Tőzoltó Egyesületünk mőkö-
désérıl már szóltam, de el kell mondani, hogy 
az elmúlt években sikeresen szerepeltek a 
megyei tőzoltó versenyeken. Több mint 10 
éve mőködik a Polgárır Egyesület, melynek 
eredményeként a községünkbe a közrend és 
közbiztonság jónak mondható. A Nyugdíjas 
Egyesületünk 70 fıvel mőködik, a községünk-
ben élı idıs emberek aktívan vesznek részt a 
munkájában, az ország különbözı pontjait 
járták be, már külföldön is voltak. Megalakítot-
ták a Nyugdíjas Népdalkört. Az idısekkel való 
törıdés egyik szép példája, hogy önkormány-
zatunk 12 éve szervezi meg az Idısek Világ-
napján az idısek köszöntését A Tiszamenti 

Lovasklub évek óta szervezi községünkben a 
Pünkösdi Lovasnapot. A Tiszabercelért Egye-
sület a Rétközi Kulturális és Turisztikai Napok 
fı szervezıje és rendezıje. A két legfiatalabb 
egyesületünk a Híd a jövıbe Egyesület, mely 
sok rendezvény támogatója, és a Takaros 
Porta mozgalom lebonyolítója. Alulról jövı 
kezdeményezésként alakult meg a Szabadidı 
Egyesület, melynek bejegyzése folyamatban 
van. Sportegyesületünk jelenleg sajnos nem 
mőködik, a sportpályát csak a fiatalok hasz-
nálják.  
Igaz, hogy kultúrházzal nem rendelkezik köz-
ségünk, de már országosan ismert kulturális 
rendezvénysorozatunk van, melyhez önkor-
mányzatunk biztosítja a feltételeket. 120 m2 
szabadtéri színpaddal és ehhez szükséges 

technikai eszközökkel rendelkezünk. Köz-
ségünkben hagyományosan visszatérı 
rendezvények vannak. Mezıgazdasági 
Nap, Pünkösdi Lovasnap, Gátszínház, 
Gátmozi, Könnyőzenei rendezvények, és 
talán a legnagyobb és legismertebb a 
Felsı-Tiszai Halászléfızı Verseny. Büsz-
kén mondhatjuk el településünkrıl, hogy 
több éve saját kábel tv hálózattal és saját 
tv-vel rendelkezik, melyen keresztül a 
község lakosai értesülhetnek a rendezvé-
nyeinkrıl, a képviselıtestület által hozott 
döntésekrıl. A Berczel Tv beindítását 
megelızte a Berczeli Napló kiadása, mely 
100. száma felé közeledik, s akár hiszik 
akár nem jövı áprilisban már 10 éves 
lesz. 
A községünkrıl szóló információkat a 
világ minden részén megismerhetik a 
tiszaberceli honlapról.  
A tájékoztatómnak a végére hagytam az 
egyik legnehezebb és talán legfontosabb 
kérdést, a foglalkoztatás kérdését. Ennek 
keretén belül is igyekeztünk az elmúlt 

idıszakban nagy gondot fordítani arra, hogy 
fiatalokat foglalkoztassunk községünkbe. 
Közel 15 fiatalnak tudtunk 2004-2005-ben 
munkahelyet biztosítani. Bízunk benne, hogy 
ık itt maradnak községünkben és itt telepsze-
nek le. Évente átlagosan 30-40 fı közmun-
kást foglalkozatunk.  
 
Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Képviselıtársaim! 
Tisztelt Ünneplı Közösség! 
A felsorolt eredmények önmagukért beszél-
nek. Önmagukért beszélnek, de ha végigte-
kintünk a településen, bizonyára hozzám 
hasonlóan Önök is számos újabb és újabb 
célt tudnak megfogalmazni, melyet meg kelle-
ne valósítanunk. Bizonyára számos megvaló-
sult célnak fogunk együtt örülni, de megnyug-
tatok mindenkit, marad bıven feladat az utá-
nunk jövıknek is. Hiszen tudják, a kutyák ha 
ugatnak is, de a karaván halad. S ha megem-
lékezésemet bölcs Salamonnal kezdtem, 
akkor engedjék meg, hogy egy szintén tıle 
származó idézettel zárjam megemlékezése-
met: A Tanácsosok sokasága által van meg-
tartása a népnek. Én tudom és hiszem ez a 
nép, a tiszaberceli, az elmúlt évekhez képest 
is bölcs választást tesz majd, s olyan taná-
csosokat választ magának, akik döntéseikkel 
meg-, és fenntartják szeretett falujukat, 
Tiszabercelt. 

A születésnapi torta. Rézmőves Istvánné ajándéka. 
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Nyíregyházáról hazatérve abban a meg-
tiszteltetésben esett részem, hogy ennek a 
rovatnak a vezetését elıdömtıl, Berencsi 
Csabától, személyes okokra hivatkozva 
átvegyem. 
Elsı riportalanyom nevét hallva hihetetlen 
öröm fogott el, hiszen nemcsak ismert 
személyiség, hanem a rokonom is. Beszél-
getésünk alatt tudatosult bennem, mennyi 
mindent nem tudunk róla, pedig itt él kö-
zöttünk s községünk számára egy igen 
fontos „szervezet” mozgatórugója. 
 
1940. január 9 - én látta meg a napvilágot 
Tiszabercelen, parasztemberek gyermeke-
ként. Általános iskolái tanulmányait szülıfalu-
jában végezte. 1958-ig édesapjának segítve, 
a mezıgazdaságban tevékenykedett. Ez év 
augusztus elsejétıl a Debreceni Talajjavító 
Vállalatnál kapott munkát. 1960. november 
12. és 1963. február 12. között katonai szol-
gálatot teljesített a nyíregyházi határon. Visz-
szatérve elızı munkahelyére, házasságköté-
séig, 1966-ig dolgozott. 1966. október 8.-án 
kötött házasságot Sebık Máriával s ebbıl a 
frigybıl két szép leánygyermekük született. 
İk ma már felnıttek, Budapesten élnek, s 
riportalanyomat háromszoros nagyapasággal 
ajándékozták meg. 
Házasságkötése után teljesen 1981. június 1 
- ig a Nyíregyházi erdıgazdaságnál, mint 
nehézgépkezelı dolgozott, majd leszázaléko-
lásáig, 1991. augusztus 1 - ig a Kótaj-

Kemecsei TSZ keretei között kereste ismétel-
ten kenyerét nehézgépkezelıként. Azóta 
itthon él és a polgárırség kiemelkedı alakja. 
- Hogyan került kapcsolatba a polgárır-
séggel? 
  Tiszabercelen 1991.-ig Kerekes Károllyal az 
élen 48 fıvel alakultunk meg. Ennek én is a 
tagja lettem, majd 1993-ban vettem át a veze-
tését. 
-Mi a célja ennek a szervezetnek? 
- Elsısorban a bőnmegelızés, a lakosság 
védelme a rendırséggel közösen összefogva. 
Mi észrevesszük, megelızzük e cselekvést, 
de intézkedési jogköre csak a rendırség bír. 
- Hány személy tartozik a keze alá, s meny-
nyire vállalkozó szellemőek erre az embe-
rek? 
- Jelenleg 64 ember nevezheti magát falunk 
polgárırének. Köztük van a polgármester, a 
jegyzı, a tiszteletes, képviselık, de egyszerő, 
civil emberek is. Ezek az emberek 25-60 év 
közöttiek. Feltétel az, hogy az illetı nem lehet 
büntetett elıélető, illetve szabálysértés sem 
szerepelhet az adatlapján. 
- Mi a feladatuk? 
- Havonta egyszer kell szolgálatot teljesíteni-
ük a község területén: a postánál, iskolánál 
és a közterületeknél. Az éjszakai bejelenté-
sek után is ki kell menni a helyszínre s meg-
gyızıdni, hogy van-e valami szokatlan. Eb-
ben nagy segítséget nyújt nekem ifj. Vilmán 
László, aki szolgálaton kívül is aktívan részt 
vesz ebben a munkában. 

- Volt-e már e már eredménye 
az éjszakai ırségnek, szükség 
van-e erre vagy lesz-e erre a 
jövıben is? 
- Bolti, iskolai betöréseknél áll-
tunk már helyet, bőnözı románt 
fogtunk el és egy 15-ször bünte-
tett elıéletőt. Rengeteg vissza-
jelzést kapunk az idısektıl, 
egyedülállóktól, hogy jelenlétünk 
megnyugtatja ıket, nyugodtab-
ban tudnak aludni. A növekvı 
betörések miatt mindenképpen 
szükség van ránk, és a Polgár 
Magazint olvasva értesültem 
arról, hogy nem csökkenünk, 
hanem bıvülünk az egész or-
szág területén. 
- Milyen rendezvények kerül-
nek e körben megrendezésre? 
- Meg szoktunk jelenni a Megyei 
és az Országos Polgárırnapon. 
Minden év május 1-jén Kozma 

Rovatvezetı: Timku Rita 

Kiegyensúlyozott kapcsolatban az önkormányzattal és a 
rendırséggel. A tiszaberceli Polgárır Egyesület vezetıje-
ként nagy hangsúlyt helyezett a helyi önkormányzattal és 
az Ibrányi Rendırırssel való szoros együtt mőködésre. 
Képünkön, Hajnal András polgármester és Dr. Kató Si-
mon ırsparancsnok társaságában, amikor az  İ munkáját 
ismerték el ... 

... és amikor polgárır parancsnokként İ 
ismeri el mások munkáját. 

István vendégel meg minket és az év végén 
beszámolót tartunk egész éves munkánkról. 
 - Milyen kitüntetésekkel büszkélkedhet? 
- Dr. Túrós András országos parancsnoktól 
1996-ban a bronz, 2003-ban az ezüst és 
2005. augusztus 6.-án az arany fokozatot 
kaptam meg eddigi szolgálatomért és pénzju-
talomban is részesültem. 
- Mit üzen a mostani és a jövıbeli polgár-
ıröknek? 
- Aki elvállalta, becsületesen végezze el leg-
jobb tudása szerint ezt a munkát! 
 
Köszönöm a beszélgetést és családjával jó 
egészséget és hosszú életet kívánok! 
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Az 1956-os Forradalom és Szabadság-
harc eseményeire emlékezett Önkor-
mányzatunk és a Bessenyei György 
Általános Mővelıdési Központ. Az ese-
ményre meghívót kaptak a pártok, és 
civil szervezetek, valamint a településen 
székelı intézmények vezetı és dolgo-
zói.  
A mősorban a Mővészeti képzésben részt 
vevı irodalmi színpad és az énekkar idézte 
fel az októberi eseményeket. A hallgatóság 
- mely most is elsısorban az iskola tanulói-
ból verbuválódott - jelenlétével fe-
jezhette ki a köszönetét a hısök-
nek, akik szabadság iránti vágyukat 
akár életük árán is ki akarták elégí-
teni.  
S ami akkor nem sikerült fegyverek-
kel, sikerült 1989-ben. A megemlé-
kezés felölelte a Magyar Köztársa-
ság kikiáltásának évfordulóját is. A 
16 éve történt eseményekre emlé-
kezve a vér nélküli forradalom jelen-
tıségét kell hangsúlyoznunk, hiszen 
számos példa létezik arról, hogy a 
szabadság felé vezetı útat hısök 
vére áztatta. 

Hagyomány már, hogy november 1-jén, 
megállunk a tiszaberceli hısöknek emlé-
ket állító emlékmő elıtt és egy-egy szál 
gyertyával tisztelgünk azok elıtt, a 
tiszaberceliek elıtt, akik az I. és II. világhá-
borúban életüket adták a harcokban.  
 
. A megemlékezés koszorúit az Önkormány-
zat nevében Hajnal András polgármester és 
Papp János jegyzı helyezte el. Az 
Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete nevé-
ben, Zsíros Antalné és Farkas Istvánné ko-
szorúzott. A megemlékezésen a Szakmun-
kásképzı Iskolát Fekete Béla igazgató és 
Jáger József Igazgató-helyettes képviselte. A 
Fidesz Magyar Polgári Szövetség nevében 
Görömbei Vilmosné és Görömbei Ferencné 
helyezték el a megemlékezés koszorúit, míg 
a Magyar Szocialista párt nevében Humicskó 
József és Száraz Lászlóné koszorúztak. A 
Kisgazdapárt képviseletében Farkas Antalné 
helyezte el a megemlékezés virágait. 



A mi 
Rovatvezetı: Száraz Lászlóné ig. h. 
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Az oldal mottója: 
 

„Vigyél a suliba tölcsért. 

Hogy a tudást a fejedbe töltsék, 

Mert ha mellé megy, az költség.” 

 

Nálatok laknak-e állatok? 
 

Nálatok 
laknak-e állatok? 
Várnak-e rátok 
régi barátok,  

kutyák, csalafinta macskák 
szimatolva a lábatok, 
hogy merre jártatok? 
Vagy csak egy kalitka 

rácsai mögé zárva  
mereng egy árva, 

ritka, 
drága 

papagáj? 
 

Olykor felkiált: „Na, megállj!” 
Hogy miért, ez az ı titka. 
Néha meg, furcsa beszéd, 

azt mondja: „Gyurrika szép!” 
 

Nálatok  
ırzik-e állatok 
az álmotok? 
Szörcsög-e  

kis táljából az aranyhörcsög, 
ha bántják a görcsök? 

 
Nálatok 

üveglap alatt  
surrannak-e tarka, 
szép aranyhalak 

fejük magasra tartva, 
kopogtatják-e a falat: 

„Uram, hisz ez a dolga,  
hol az a bolha? 

Lássa be, mit úszunk egy-két falat 
ellenében 

egész nap itt a lében!” 
 

Nálatok leütik-e a sárga 
lámpavirágra  

betévedt lepkét? 
Vagy egy-két  

gyöngéd intéssel ablakot tárva 
a sötét szobából az éjszakára 

elkülditek, jó éjt kívánva, 
elég volt mára nálatok.. 
S ha volna szárnyatok,  

szállnátok utána. 

Az elsı 
Szeptemberben az elsı nagy feleltetés követ-
kezik. Senki nem akar elsı lenni, a tanár 
végül felajánlja: - Aki elsınek jelentkezik, egy 
jeggyel jobb osztályzatot kap.  
Akkor tessék nekem beírni egy kettest – áll 
fel gyorsan Sanyi. 
 

Ampermérı 
A tanárnı szól Mórickának, hogy jöjjön ki és 
mutassa be az ampermérıt.  
Móricka kimegy és így kezdi: 
- Tanárnı! Ampermérı. Ampermérı! Tanár-
nı. 

Vasárnap 
Pistike az út szélén ül, és nagyon sír. Oda-
megy hozzá egy férfi: - Mondd csak, kisfiam, 
miért keseregsz itt? 
- Hát, egésznap csavarogtam, nem akartam 
iskolába menni. Most meg kiderült, hogy 
vasárnap van. 
 

Jó válasz 
A történelemtanár Pistikéhez:  

- Meggyógyultál, fiam? 
- Igen. 
- Mióta is hiányoztál? 
- A Római Birodalom bukása óta. 
 

Magyarórán: 
Pisti épp aludni készül, mikor a tanár felszólít-
ja: - Pisti, mond két személyes névmást! 
- Ki? Én? 
- Szerencséd!!! 
 

Tábornok 
- Pistike, megint ceruza nélkül jöttél iskolába! 
Mit mondanál, ha egy katonát látnál gyakor-
latra menni fegyver nélkül? 
- Hogy biztosan tábornok. 
 

Péntek  
 

Pistike a suliba 8 helyett 9-re ér be és  
a tanító így fogadja: 
Pistike! Mit jelentsen ez? Ezen a héten már 
5-ször késtél!!! 
Azt, hogy ma péntek van! 

November az ısz utolsó hónapja, de idıjá-
rása, hangulata már télies. Hidegre fordul 
az idı, akár hó is hullhat. A költözı mada-
rak már régen elrepültek, s a téli álmot 
alvó állatok is behúzódtak rejtekhelyükre a 
hideg elıl. Az emberek egyre több idıt 
töltenek a főtött szobában, s egyre gyak-
rabban gondolnak a közelgı karácsonyra. 

 
November 3. 

A magyar tudomány napja – annak tiszteleté-
re, hogy 1825-ben a pozsonyi országgyőlé-
sen e napon ajánlotta fel gróf  Széchenyi 
István birtokainak egyéves jövedelmét a Ma-
gyar Tudós Társaság megalapítására. Ebbıl 
a pénzbıl épült fel a mai Magyar Tudomá-
nyos Akadémia. 
 

November 20. 
Aki dohányzik, nemcsak a maga egészségét, 
hanem másokét is veszélybe sodorja. No-
vember 20-án a füstmentes világnapon arra 

kérik az embereket, hogy hagyják el a do-
hányzást. 

November 25. 
 

1953-ban ezen a szép napon történt, hogy a 
magyar „aranycsapat” legyızte az angol lab-
darúgó – válogatottat. Ennek emlékére lett 
november 25-e a magyar labdarúgás napja 
is. 

November 27. 
A betegek, balesetet szenvedettek számára 
sokszor az életben maradást jelentheti a 
másoktól kapott vér. A véradók életeket men-
tenek meg. A Magyar Vöröskereszt javaslatá-
ra november 27-én az ı tiszteletükre tartjuk a 
véradók napját., 
 

November 30. 
Szent András napja sok helyen a disznóvá-
gások kezdetét jelentette, ugyanis ekkor már 
elég hidegre fordult az idı ahhoz, hogy a hús 
ne romoljon meg. 

Iskolánkból 41-en láthattuk a Móricz Zsig-
mond Színház Kövek címő elıadását. 
 
Nagy élmény volt számunkra a két szereplıs 
darab megtekintése. Egy valóságos történet 
alapján készült. Végig feszültségben tartotta 
a közönséget. Szinte érzékelni lehetett a 
csendet a nagy teremben, amint a történet a 
tetıfokára ért. A két fıszereplı 15 és 13 éves 
kamasz fiúk drámája bontakozott ki a sze-

münk elıtt. Vajon kinek a felelıssége a ha-
szontalan idıtöltés, ami végül az kıdobálás-
ból tragédiába torkollott? A darab nyitva 
hagyta számunkra ezt a kérdést. Hazafelé 
jövet meditáltunk az ítéleten. 
Hozzánk, rólunk szólt ez a történet. 
 
Köszönjük, hogy megnézhettük! 
 

Falatovics Evelin és Nagy Éva 

NOVEMBERI JELES NAPOK 

SZÍNHÁZBAN VOLTUNK 

H U M O R Z S Á K 
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SZÜRETI MULATSÁG 
ÓVODÁS MÓDRA 

 
Megtartottuk szüreti mulatságunkat. Készü-
lıdtünk már napokkal elıtte. Gyümölcsöt 
győjtöttünk, almát, szılıt, szilvát, körtét. A 
várva várt napon zeneszó várta a gyermeke-
ket, majd kezdetét vette az igazi mulatság. 
Fújtuk a színes léggömböket, készítettük a 
krepp-papírcsíkokat. Tízórai után díszítettük 
az udvart, majd a felállított sátort, amit Natkó 
Laci bácsinak köszönhetünk. A kis-középsıs 
gyerekek elıadták a káposztavásár jelenetet, 
az alma c. mesét a nagyok vásári játékot 
játszottak. Ehhez tanultunk még mondókát, 
verset, dalos játékot. Közben üstben rotyogott 
az öhöm, parázson sült csirkemell, amit 
ebédre fogyasztottunk el. Köszönet mindezért 
Gyuris Alex anyukájának, aki ezekkel a kü-
lönleges finomságokkal lepte meg gyerekein-
ket, délelıttjét feláldozva értük. Köszönet 
még a Struktúra Kft-nek a pogácsáért, és 
ismét Gyurisnénak a felajánlott édességért. 
E lapok hasábjain keresztül szeretném közöl-
ni, hogy mősoraink ezentúl a Berczel Televí-
zió mősorán megtekinthetık. 

Tarjányi Ferencné óvónıtıl 

2005. október 19. emlékezetes dátum lesz 
tisztelt munkatársunk, Csonka Lászlóné, 
Bertuska életében. Ezen a napon utoljára állt 
a fızıüstök mellé, készítve el az óvodások, 
iskolások, felnıttek aznapi ebédjét. 
Visszaidézve a dolgos évtizedeket, kemény 
sorsot rótt ki az élet Bertuskára. Minden ne-
hézséget leküzdve nevelte gyermekeit, gon-
dozta, fogta össze a családját úgy, hogy köz-
ben a munkahelyén is mindig az elvárhatót 
teljesíteni tudja. 
Óvodánkban 1970-tıl dajkaként, majd 1980-
tól szakácsként végzi a gyerekek szellemi 
majd fizikai gondozását. 

Munkáját mindvégig lelkiismerete-
sen végezve arra törekedett, hogy a 
megadott keretbıl a lehetı legjobb 
ételeket készítse el gyerekeknek, 
felnıtteknek egyaránt. 
A dolgos hétköznapok, a mindenna-
pi kötöttség megszünésével várja 
ıt két fiának a családja, a három 

unoka mosolya, szeretete, ragasz-
kodása. 
Megköszönve a több évtizedes 
munkát, kívánjuk, hogy sokáig él-
vezze erıben, egészségben a bol-
dog nyugdíjas éveket.   
 

-László Antal- 

Képeink a búcsú pillanatait örökítették meg. Az intézmény és a önkor-
mányzat nevében László Antal iskolaigazgató mondott köszönetet, míg az 
óvoda kollektívája nevében Purgel Jánosné nyújtott át ajándékot. 



E havi körkérdé-
sünkben arra vol-
tunk kíváncsiak, 
hogy a ránk ömlı 
katasztrófa hírek 
nyomán mennyire 
érezzük veszélyez-
tetve magunkat? 

Vajon valós veszélyt jelentenek-e ezek 
Tiszabercel számára? 
 
Dr. Jedlicska Ilona háziorvos, az Egész-
ségügyi Intézmény vezetıje: 

 
A természeti katasztrófák közül nekünk elsı-
sorban az árvíztıl kell tartani, melynek kivé-
désére évek óta bizonyított a Felsı-Tisza-
Vidéki Vízügyi Igazgatóság felkészültsége. 
Madárinfluenza nálunk még nincs.  
Az ÁNTSZ. állandó megfigyelést tart fenn, 
idıben fogja jelezni a vírus megjelenését, 
illetve a megbetegedés megelızésével, gyó-
gyításával kapcsolatos tennivalókat.  
Nekünk nem pánikolni kell hanem vitamindús 
táplálkozással erısíteni immunrendszerünket, 

hiszen minden vírus a legyengült szervezetet 
támadja meg elsısorban. 
 

Sánta Mihály polgárırparancsnok: 
 

Véleményem szerint a természeti katasztró-
fák közül, amitıl félnünk kell, az árvíz. Több-
ször fenyegette már községünket ez a ve-
szély, de szerintem a vízügyi szakemberek 
felkészültsége ezt megfékezte. A veszélyt 
szerintem igazából nem is a Tisza, hanem a 
Lónyay-csatorna jelenti. Örömmel értesültem, 
hogy ezen a szakaszon Gávavencsellınél 
zsilip épül a közeljövıben, melynek az alap-
kı-letétele már megtörtént. 
A híradásokból és egyéb olvasmányokból 
szerintem földrengés nem volt és nem is vár-
ható térségünkben. 
A járványoktól minden ember fél, jelenleg a 
madárinfluenza ami veszélyt jelent az embe-
rekre is, mely a környezı országokban már  
felbukkant. Az ÁNTSZ. állandó ügyeletet tart, 
figyelemmel kísérik a vírus megjelenését, s 
arról a tájékoztatást biztos megadják a lakos-
ságnak. Reméljük nagyobb veszélyt nem 
jelent ez országunkra, így községünkre sem. 

Tiszabercel Község Önkormányzata, a Bes-
senyei György mezıgazdasági szakiskola és 
Kollégium, valamint a Magyar Vöröskereszt 
nevében, ünnepségre, voltak hivatalosak 
azok, akik több éve, vagy akár évtizede is 
hőségesen, segítik a véradó mozgalmat. Az 
ünnepségen a Tiszabercelen aktív véradókat 
köszöntötték és fejezték ki  feléjük megbe-
csülésüket tevékenységükért, mellyel segíte-
nek a bajba jutottakon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezen az alkalmon kitüntetést vehetett át,  

 
50 –szeres véradóként: 

 
Mészáros Lajos 

 
25 –szörös véradóként: 

 
Ujj Árpád 

 
20 –szoros véradóként: 

 
Angyal Jánosné 
Csáki Jánosné 

Sebık Béla 
Görömbei Barnáné 

Sánta László 
Tóth Gyuláné 

 
10 –szeres véradóként: 

 
Biri János 

Cseke Gábor 
Gönczi Gusztáv 

Hajdu Imre 
Hegyes István 
Kulcsár Ildikó 

Molnár Istvánné 
Mészáros Lajosné 

Spinda Gábor 
Timku Sándor 

Vass Dánielné (ifj) 
Várdai Béla 
Zsíros Lajos 

 
 
 
 

Ünneplık.  
Tiszabercelrıl Feke-
te Béla igazgató, 
Hajnal András pol-
g á rm e s t e r  é s 
Andrikó Istvánné a 
berceli véradások 
szervezıje köszön-
tötte a véradókat. 
Rajtuk kívül a vörös-
kereszt és a véradó 
állomás megyei 
vezetıi voltak jelen. 

Ünnepeltek. 
Akikre számíthat-
nak a bajban lévık. 
İk a tiszaberceli 
véradók 
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 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

IRODALMI PÁLYÁZAT KEZDİKNEK  
 

Az ACCORDIA Kiadó irodalmi pályázatot hirdet önálló kötettel még nem rendelkezı szerzık-
nek – életkortól függetlenül. Mő faji, tematikus és terjedelmi megkötés nincs. A 25 legjobbnak 
ítélt szerzı mőveibıl 2006-ban válogatott kötetet jelentettünk meg. Beküldési határidı : 2006. 
január 31. Eredmény: 2006. március 31. A pályázat értékelésérıl minden pályázót levélben 
értesítünk, melyhez mellékeljük a kiadó ajándékkötetét. Az írásokat postai vagy elektronikus 
úton várjuk. (Kéziratot nem ırzünk meg, és nem küldünk vissza.) ACCORDIA KIADÓ, 1132 
Budapest, Victor HUGO 11-15. E-MaiL. ACCORDIA  AXELERO.@HU. További tájékozódás: 
Tel/fax: 06-1-239-2330 vagy 06-30- 212-0996, valamint honlapunkon. www.accordiakiado.hu.  



Örömmel és érdeklıdve olvasom a Megyei 
Nyugdíjas Szövetség kiadványát, azt az érté-
kes könyvet, melyet a szövetség 10 éves 
jubileuma alkalmából jelentetett meg. Dicsé-
ret illeti azt jónéhány egyesületet, akik a 10 
éves születésnapot megünnepelték, akik 
nélkül e könyv sem született volna meg. Kö-
szönet jár az összeállítóknak 
(elnökségünknek), de különösen azoknak, 
akik nélkül ez a kiadvány nem születik meg: 
Gyúró Imre megyei elnöknek, Szabó Pál alel-
nöknek, Pásztor Józsefnénak, aki a képarchí-
vumot biztosította és Erdélyi Tamásnak, a 
mőszaki szerkesztınek. 
Milyen gazdag programról, rendezvénysoro-
zatról, összetartozásról tanúskodnak az írá-
sok! Az elsı fejezet a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetség munkájá-
ról szól, a második több mint 100 nyugdíjas 
egyesület létérıl, életérıl árul el értékes moz-
zanatokat, míg a harmadik, a KÉPESKÖNYV, 
a legjellegzetesebb eseményeket idézi fel, 

újra élménnyé varázsolja a SZÉPET. Jó bele-
lapozni a kiadványba, jó, mert ott vagyunk mi 
is, Tiszabercel és a Tiszaberceli Nyugdíjas 
Egyesület. Szívesen olvasom Hajnal András 
polgármester írását, vagy nevét a 
„Nyugdíjasbarát” kitüntetések között, valamint 
az általam beküldött anyagot is. Biztosan így 
lesznek vele nyugdíjas társaim is, ha kezükbe 
vehetik az 1995-2005 közötti évek győjte-
mény anyagát. 
Köszönettel tartozunk a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkormányzatnak, valamint a 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának, hogy anyagiakban támogatta a 
nyomdai költséget. 
Szeretném, ha egyesületi tagjaink is vásárol-
nának belıle, emlék lenne, emlék lehetne az 
unokáknak. Egyesületünk vezetısége és 
tagságunk úgy döntött, hogy énekkari tagjaink 
ajándékba kapják a kiadványt, hogy ezzel is 
törlesszük azt a sok fáradozást, ami az ének-
kari munkával jár. Megérdemlik. 

 „Tegyük együtt tartalmasabbá, szebbé, 
kellemesebbé hátralévı éveinket.” 
 
Ez a szó, hogy „szomszédoltunk” nyugdíjas 
egyesületek nyelvén sok szépet takar. 
Kistérségi összetartozást, nyugdíjasok talál-
kozását, derőt, jó kedvet, remek kikapcsoló-
dást jelent. 
A „házigazda” egyesület dolgozik, vendége-
ket vár, költekezik, ügyeskedik, majd – forog 
a kerék – ı lesz vendég valahol, és vissza-
kapja a vendégszeretetét. 
A térségben szokás lett, hagyomány, talán 
példaértékő is a megyében. Barátságos ösz-
szejövetelek már – Buj, Gávavencsellı, 
Ibrány, Nagyhalász, Tiszatelek, Szabolcs – 
közel 4-5 éve mőködik, és jól. 
Augusztus 20-án Ibrányban vettünk részt, 
ahol mősorral is felléptünk, szeptember 24-én 
a buji Napfény Nyugdíjas Klub vendégei vol-
tunk reprezentatív körülmények között, októ-
ber 15-én a gávavencsellıi Kézfogás Nyugdí-
jas Egyesület várt szeretettel bennünket, 
majd október 22-én Szabolcson a Szeretet 
Nyugdíjas Klub „lakodalmas” összejövetelén 

Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök 
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10 éves a Megyei Nyugdíjas Szövetség 

voltunk a környékrıl. 
Óriási sátorban remek hangulatban mulatva 
tölthettünk el egy napot, köszönve ezt Peimli 
Rudolfné sikeres pályázatának. Hálás közön-
ségnek szavalhatott Mariska néni is, akit nagy 
tapssal jutalmaztak. Közben minden települé-
sen zajlottak a meghitt ünnepségek az Idısek 
Világnapján. 
Így volt ez nálunk is Tiszabercelen. A község 
nyugdíjasai nevében itt is szeretném megkö-
szönni Tiszabercel Község Önkormányzatá-
nak a szép megemlékezést és a borítékban 
kapott anyagi támogatást. 
Október 21-én a Megyei Idısek Napján vet-
tünk részt Nyíregyházán a BUSZACSA-ban. 
Neves elıadók köszöntıit hallhattuk, majd 
remek mősorszámok következtek és a 
„batyus” ebéd után zene, tánc következett. 
Ez volt október. Bıséges program, bıséges 
kínálat az ıszben, az ıszi munkák közepette. 
Most mi következünk. Hagyomány már, hogy 
november vége felé tartjuk a mi rendezvé-
nyünket – várjuk a szomszédokat – emlékez-
ve arra, hogy 1997. novemberében alakultunk 
egyesületté, ez már a 8. születésnap. 

Szomszédoltunk 

Halottak napján a Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület tagjai is kilátogattak a temetıbe. Fel-
keresték elhunyt tagtársaik sírhelyét. Egy-egy szál virág és egy-egy gyertya mellett emlé-
keztek eltávozott nyugdíjasainkra.  
 

Farkas Istvánné, Balázsi Sándorné, Németh Istvánné, Tompa Józsefné. 

Bennek járok 
 

Ha kettınk közül elıször halok én 
A gyász hamar szálljon el életed egén. 
Sirass bátran, ám mértékkel, 
Csak változás van, távozás nincsen. 
Hisz miként az életnek része a halál, 
Az élık közt a holt örök otthont talál. 
És utazásunk összegyőjtött kincsei: 
A közös élmények, a feltárt titkok, 
A másik közelsége, a meghitt pillanatok, 
Minden, mi nevetésre, sírásra vagy dalra 
késztetett, 
A nap sütette hó, vagy ahogy a tavasz ébre-
dett, 
A látás és érintés szó nélküli nyelve, 
Egymás ismerete, 
Amikor adtunk vagy kaptunk, 
Mindezek nem virágok, hogy elhervadjanak, 
Sem fák, hogy ledıljenek, 
És nem is kövek, 
Mert még a kı is hiába dacol széllel és esı-
vel, 
És a fönséges hegycsúcs is megkopik idıvel. 
Azok vagyunk, amik vagyunk 
Ami a miénk, az jutott: 
Elpusztíthatatlan jelenné összekapcsolódott 
múlt 
Így ha az erdıt járod, hol valaha együtt jár-
tunk, 
Vagy megállsz, mint mi, a dombtetın, és a 
tájat nézed, 
S megpillantva valamit a kezemért nyúl a 
kezed, 
De nem leled, s érzed, a bánat becserkész, 
Ne mozdulj. 
Hunyd le szemed 
Lélegezz. 
Fülelj lépteimre szívedben. 
Nem mentem el: Benned járok. 

50 éves házassági évfordulójuk  

alkalmából gratulálunk 

Farkas Pálnak és  

Bíró Veronikának,  

akik 1955. október 29-én   

kötöttek házasságot. 
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Képviselıtestület október 24-i ülésén az ön-
kormányzati bizottságok munkáját értékelte. 
A Pénzügyi, valamint a Szociális Bizottság 

teljes mértékben eleget tett törvényi kötele-
zettségének, míg a Mezıgazdasági, Kulturá-
lis és Civil Kapcsolatok Bizottsága várhatóan 
az év végéig tesz eleget azon kötelezettségé-
nek, hogy legalább 6-szor ülésezzen az év 
folyamán. A napirend tárgyalása során kifeje-
zést nyert, hogy a Szociális Bizottság több 
mint 1000 határozatot hoz évente, melynek 
megalapozottságát mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy a beérkezı 4-5 fellebbezés során 

az eredeti döntés került jóváhagyásra. A 
Pénzügyi Bizottság hasonló fegyelmezettség-
gel szinte valamennyi testületi ülést megelı-
zıen ülésezik és készíti elı az önkormányzat 
gazdasági jellegő döntéseit. A 2 elnök László 
Antal és Csikós József munkája különösen 
abból a szempontból kiemelkedı, hogy mind-
két bizottság mőködése alapvetıen határozza 
meg a képviselıtestület munkájának haté-
konyságát. A Mezıgazdasági Bizottság elnö-
ke Humicskó József erıfeszítéseit a bizottság 
néhány tagjának szinte rendszeres elfoglalt-
sága többször meghiusította, hiszen az év 
során 6 alkalommal hívta össze a bizottságot, 
melynek tagjai eddig 4 alkalommal jelentek 
meg úgy, hogy az ülés határozatképes lett.  
Hozzájárult a testület, hogy az orvosi ügyeleti 
társuláshoz Balsa község is csatlakozzon, 
majd a gyermekétkeztetési alapítvány, 
„Mindenki ebédel” pályázata mellett foglalt 
állást a testület. Döntöttek a képviselık arról 
is, hogy valamennyi óvodás és iskolás gyer-
mek Mikulás-csomagot kap, ezt követıen sor 
került az Önkormányzat rendeleteinek felül-
vizsgálatára is. Támogatta a testület azt az 
ötletet, hogy a tiszaberceli véradókat vendé-
gül lássák a Szakmunkásképzı iskolában, 
melyrıl külön beszámolunk lapunk hasábjain. 
Ezt követıen került az ünnepi ülésre, mely 
lapunk vezetı híre. A Képviselıtestület követ-
kezı ülését november 28-án a Polgármesteri 
Hivatalban tartja. 

Rovatvezetı:  
Papp János jegyzı 

Tisztelt Lakosság !  
 
November 4-tıl ismét meg-

kezdjük az influenza elleni védıoltást. Közel 
200 adag ingyenes oltóanyag áll a lakosság 
rendelkezésére. Elsısorban a 60 éven felüli-
ek, az idült betegségben szenvedık és a 
közösségben dolgozók számára fontos a 
védıoltás. A 60 éven felüliek részére ajánlott 
a tüdıgyulladás elleni védıoltás beadása is 
az influenza elleni védıoltással egyidejüleg. 
A tüdıgyulladás elleni védıoltást a rendelı-
ben fel kell íratni, gyógyszertárban kiváltani 
(kb. 1300 Ft.) Ezt a védıoltást 5 évenként kell 
ismételni. 

Szeretnék még ismertetni néhány  
változást a rendelıben:  

November 1-tıl a rendelésen sorszámot osz-
tunk. Nem kell sorszám az injectiós, kötésre 
várók és fizikotheráphiás kezelésre váróknak. 
10,50 – 11,30-ig a bejelentkezett betegeknek 
és természetesen az életveszélyes esetek 
ellátására.  2005. július 01-tıl beléptünk az 
irányított betegellátási rendszerbe. jelenleg a 
40-65 év közötti lakosság  kardiovaszkuláris 
(szív – érrendszeri) szőrıvizsgálatát végez-
zük, mivel ez a korosztály legveszélyeztetet-
tebb az infarctus és agyi történés miatt. 
 
Fizikalis vérvizsgálat, EKG-, laborvizsgálatok 
történnek, majd ezt követıen életmód-, 
gyógyszeres tanácsadás a fenti betegségek 
megelızése érdekében. Eddigi tapasztalatink 
azt mutatják, mindenki készségesen vesz 
részt a szőrıvizsgálatokon, hisz mindnyájunk 
érdeke az egészség megırzése. 

Rovatvezetı: Tarjányiné 
Dr. Jedlicska Ilona  

háziorvos 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünk-
ben megkezdte mőködését a Szociális Infor-
mációs Szolgáltatás. Ennek keretében az 
ügyfelek részletes tájékoztatást kaphatnak a 
szociális és gyermekvédelmi törvényben 
meghatározott személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokkal és szolgáltatásokkal valamint 
az egészségügyi ellátással kapcsolatban. A 
helyben igénybe vehetı ellátások és szolgál-
tatások körérıl feltételeirıl és az igénybevé-
tellel kapcsolatos eljárási kérdésekrıl. A hely-
ben nem elérhetı ellátások, szolgáltatások 
elérhetıségérıl és igénybevételük módjáról. 
A pénzbeli és természetbeni szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámo-
gatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és 
a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, 
valamint a fogyatékossággal összefüggı 

ellátásokkal kapcsolatban. Az ellátás megál-
lapítására hatáskörrel és illetékességgel ren-
delkezı szerv elérhetıségérıl, az ellátások 
igényléséhez szükséges iratokról, továbbá 
ifjúsági ügyekben. Ha a tájékoztatást kérı 
személy által igényelt szociális szolgáltatás 
helyben nem érhetı el, a szociális informáci-
ós szolgáltatást nyújtó intézkedik az ellátási 
lehetıségek felkutatása érdekében, valamint 
segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való 
kapcsolatfelvételben, és az ügyintézésben. 
Ezen szolgáltatás ellátása az Ibrány Város 
Polgármesteri Hivatalával kötött feladat-
ellátási megállapodás alapján történik.A szol-
gáltatással kapcsolatos ügyfélfogadás: 
Tiszabercel Község Polgármesteri Hivatalá-
ban, szerdai napokon 13 órától 16 óráig ve-
hetı igénybe. 

A SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATRÓL 

A GÉPJÁRMŐ TOLAJDONOSOK FIGYELMÉBE 

Gépjármőadót annak az adóalanynak kell 
megfizetni, aki tulajdonosként, vagy üzembe-
tartóként január elsején a BM gépjármő-
nyilvántartása alapján tulajdonosként, üzem-
bentartóként be van jegyezve. Év közben vett 
új vagy újra forgalomba helyezett gépjármő 
után az adófizetési kötelezettség a vásárlást 
illetve forgalomba helyezést követı hónap 
elsı napjával kezdıdik. A gépjármő eladása 
után  fel kell keresni az Okmányirodát az 

adás-vételi szerzıdés záradékolása végett. 
Amennyiben ennek a gépjármő átruházója 
nem tesz eleget, az új tulajdonos pedig nem 
rendezi az átíratást, úgy a következı évben is 
az eladónak kell megfizetnie a gépjármő adót, 
mivel a BM nyilvántartásban  még mindig ı 
szerepel tulajdonosként. Az egy évet megha-
ladó gépjármőadó tartozás során az önkor-
mányzatnak kezdeményezni kell a gépjármő 
forgalomból való kivonását.  
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A mostani cikk egy technikai újdonságról 
szól. Az eredetiségre és pontosságra való 
tekintettel az Agrofórum címő szaklapban 
2005. októberében megjelent írást ezért 
egy az egyben kiközöljük: 
 
 Robotpilóta vagy traktoros? 

 
A „zöld áttörés” – automatikus kormány-
zás soha nem tapasztalt pontossággal! 
 
A fenti címmel gyakorlati gépbemutatóval 
egybekötött sajtótájékoztatót tartott a KITE 
Rt. az OMÉK alatt, szeptember 1-jén, 
Szıdön. A rendezvény célja az volt, hogy a 
meghívott szakmai újságírók élıben, 
„testközelben” ismerkedjenek meg a hazánk-
ba a KITE Rt. által képviselt Jonh Deere új 
mőszaki fejlesztési eredményével, az auto-
matikus kormányzással, annak mindennapos 
gyakorlati alkalmazásával. 
A világ vezetı mezıgazdasági gépgyártói 
fejlesztéseik során folyamatosan növelik 
gépeik teljesítményét, hatékonyságát, miköz-
ben meg kell felelniük az egyre szigorodó 
környezetvédelmi elıírásoknak. De olyan 
kérdésekre is megoldást kell találniuk, mint 
pl. növekvı teljesítmény és hatékonyság 
mellett, hogyan csökkenthetık a munkát 
végzı ember hibázásának következményei? 
A fenti problémák megoldásához igen jelentı-
sen járul hozzá a John Deere cég traktoro-
kon, kombájnokon, önjáró permetezıkön és 
egyéb motoros gépein alkalmazott automati-
kus kormányberendezése. 
Miért jelent áttörést az új technika? Azért, 
mert képes arra, amire a repülıgép esetén a 
robotpilóta: 
- olyankor is képes vezetni a gépet, amikor 
arra az ember képtelen (pl. rossz látási viszo-
nyok esetén) 
- olyan pontossággal vezeti, pozícionálja a 
gépet, amely pontosságot az ember – legyen 
bármilyen jól képzett is – nem képes megva-
lósítani. 
Az áttörést, az igazi fordulatot az jelenti, hogy 
a munka-automatikákhoz most már a jármő 
automatikája is társul, a nagy pontosságú 
automata kormányberendezés megjelenésé-
vel. A munkagép funkciók akkor dolgoznak 
tökéletesen, kihasználásuk akkor lesz igazán 
megvalósítható, ha a jármő funkció támogatja 
a munkát. Ezek az automatikák tehát együtt-
mőködnek, rendszert alkotnak. 
Hogyan mőködik a mőhold vezérelte automa-
tikus kormányzás? 
A kérdésre a választ a KITE Rt. vezetı mun-
katársainak, így Buvár Géza vezérigazgató-
nak, Fodor István gépkereskedelmi igazgató-
nak, Rácz Mihály fıosztályvezetınek az is-
mertetéseibıl és a közremőködı mőszaki 
szakemberek bemutatásából tudhattuk meg. 
A traktoros az elsı munkamenet során (pl. 
kombájn esetében az elsı vágás során) a 

Rovatvezetı:  Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnök 

Az elmúlt hónapban több mint 30 kötettel 
gyarapodott a könyvtár állománya. Fıleg 
ismeretközlı mővek érkeztek.  
 
Ezek közül néhány: 
- Vizek, kovek, levelek: egy csendesebb Ma-
gyarország. (Hazánk természeti szépségeit, 
apró csodáit bemutató fotóalbum) 
- Harisnyanadrágok, szalvétatechnika 
(Foglalkoztató füzetek gyerekeknek) 
- Horvátország (utikönyv, mely a külföldet 
választó nyaralóknak nélkülözhetetlen segít-
ség) 
- Vadvirágok; Állatos tudakoló (A biológiát 
szeretı fiatalok számára nyújt sok új és érde-
kes ismeretet) 
- Így éltek a középkori Európában (történelmi 
tárgyú, szép képes kiadvány) 
- Balassi Bálint énekei és komédiája 
(mőelemzés fıiskolásoknak és középiskolák-
nak, stb.) 
 
Nagy Zsuzsanna, iskolánk 6. osztályos 
tanulója. Szorgalmas, nyíltszívő, érdeklıdı 
leányzó. Rendszeres könyvtárlátogató. 
Elsıként „teszteli” és válogat az új köny-
vek között. Az İ írását olvashatják:  
 
Második osztályos koromban iratkoztam be a 
könyvtárba. Azóta közel 400 könyvet kölcsö-
nöztem ki. A könyvek között volt természettu-
domány, mesék, ifjúsági regények és viccek. 
Ezek közül sok könyv nyerte el tetszésemet. 
Legkedvesebb könyveim: A kékszemő; Fiú a 
szomszédból; A szívtipró; A Pál utcai fiúk; 
Állatos tudakoló; A nagy zuhé; Csigauton. 
Azért tetszettek ezek a könyvek, mert termé-
szetrıl, fiatalokról szólnak. 
Ajánlanám az olvasóknak Molnár Ferenc: A 
kékszemő címő meséjét. 
Azért ajánlanám, mert két árva gyerekrıl szóló 
megható történet. A gyerekeket egy öreg asz-
szony nevelte fel, azért nevelte ıket, mert 
édesanyjuk és édesapjuk korán elhunytak. 
Egy viaszhölgy kék szemében édesanyjukat 
fedezik fel és mint a mesében semmi sem 
lehetetlen, rájuk mosolyog és lehajol hozzájuk. 

Rovatvezetı:  
Futkos Béláné  
könyvtárvezetı 

mőholdvezérelt automatika révén virtuális 
pontokat jelöl ki. E pontok alkotják az elsı, 
úgynevezett referencia vonalat, melyhez 
képest a beprogramozott munkaszélesség-
nek megfelelı távolságra (illetve annak több-
szörösével) lehet a géppel újabb mővelési 
sávot elkezdeni úgy, hogy a távot (vagy an-
nak többszörösét) a mőhold vezérelte auto-
matikus kormány tartja 10 cm-en belüli pon-
tossággal. Ez a referencia vonal lehet két 
pont alkotta egyenes, vagy lehet sok pontból 
álló bármilyen alakú görbe, például a tábla 
széle. A gép tökéletesen követi a referencia 
vonal vezetését. A fordulónál a kezelı kezé-
be veszi a kormányt, elvégzi a fordulót, majd 
az általa kiválasztott, következı mővelési 
sávra áll. A rendszer sík terepen, dombon, 
ködben, éjjel, szélben, egyszóval minden 
körülmények között mőködik. 
Önjáró permetezıgép esetében – ahol a 
speciális járószerkezet igen nagy munkase-
bességet tesz lehetıvé – az automatika ré-
vén a rendkívüli területet-teljesítmény ellené-
re is pontos, hézag- és túlfedés-mentes kijut-
tatás biztosítható. A gép vezetıje az iránytar-
tás helyett a munkaminıséggel foglalkozhat! 
Minderrıl a jelenlévık személyesen is meg-
gyızıdhettek, amikor a vendéglátó szerve-
zık invitálására maguk is beültek az óriás 
permetezıgép fülkéjébe, és saját kezőleg 
vezették azt. 
A napi 300-400 hektár teljesítményre képes 
John Deere 4720-as önjáró permetezı talán 
az egyik legjobb példája annak, hogy gép 
tökéletesen megvalósítja a technológiát, az 
automatikus kormány valóban áttörést jelent, 
mert: 
A permetezı automatika „kézben tartja” a 
dózist. Ha kell, a gép még a menetsebesség-
ét is csökkenti (a kezelı beavatkozása nélkül) 
a dózis pontos tartása érdekében. 
Az automatikus kormány – beprogramozva a 
27 m munkaszélességet – pár cm-es pontos-
sággal tartja a permetezett sávszélességet 
nagy haladási sebesség és nehéz talajvi-
szonyok mellett, illetve rossz látási viszonyok 
(pl. méhkímélı éjszakai permetezés) esetén 
is. 
Nem elhanyagolható, hogy az alkalmazást 
lehetıvé tévı szoftver segítségével a napi 
munka dokumentálása, így nyomon követése 
is megoldott.  
Amint azt a bemutató végén Balogh Csaba, a 
KITE Rt. elnöke megfogalmazta: „Ezek a 
rendszerek nem azért vannak, hogy megke-
serítsék a kombájnos vagy a traktoros életét. 
Használatukhoz átlagos felkészültségő trak-
toros szükséges, és nem számítástechnikus. 
De ez a technika növeli a gépek hatékonysá-
gát, kihasználhatóságát. Segíti a technológia 
pontos kivitelezését. Ezáltal hozzájárul a 
környezet védelméhez, s végsı soron az 
élelmiszer-biztonsághoz is”. 
 

Lejegyezte: Dr. Princzinger Gábor 



   A címbıl sejthetı, hogy az 
ultiról lesz szó. Pontosabban 
egy új egyesületrıl, mely a 
szellemi sportok (ulti,-römi,-
sakk,-malom) kedvelıit fogja 
össze „Szabadidı Egyesület” 
néven. 

Talán az volt az elsı lépés 
mikor a Barátok Tiszabercelért 
Egyesület meghirdette az ulti 
versenyt. Az elsın 4-en vol-
tunk, a hatodikon 64-en, mert a 
rendezvénynek híre, rangja lett. 
Mi résztvevık keveseltük az évi 
egy versenyt, megbeszéltük, 
hogy gyakrabban összejövünk 
egy jót játszani, beszélgetni. 
  Így került sor október 6-án az 
alakuló ülésünkre, ahol 23 fıvel 
megalapítottuk az egyesületet. 
Elfogadtuk az alapszabályt, s 5 fıbıl álló 
elnökséget választottunk. Köszönet a polgár-
mester úrnak , hogy ezeket elıkészítette, s 
jogi formába rendezte. 
  Egyéb okból is célszerő volt az egyesület, 
ezen belül az Ulti Klub létrehozása. Sok he-
lyen rendeznek ulti versenyt, melyre meghív-

Tiszabercel Község Önkormányzatának  
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Valami elkezdıdött ... 
 
... tiszaberceli fiatalok életében. Több olyan 
esemény is volt amely sejteni engedi, a fiata-
lok tenni akarnak. Úgy tőnik nekik is van 
perspektíva Tiszabercelben. Az önkormány-
zat a megüresedı munkahelyekre helyi fiata-
lokat vett fel. Majd a Gyümölcskarnevál elı-
készületei kovácsolták egybe az ifjonti sere-
get. Tenni akarásukat a Berczel TV-ben is 
kifejezték, így kézzel foghatóvá vált Hajnal 
András polgármester részérıl, hogy megadja 
a kezdı lökést. Elıször (képünkön) néhány 
tenni akaró fiatallal ült le október végén. Lap-
zártánk után került sor arra a tanácskozásra, 
ahová már közel 60 meghívó ment ki. S hogy 
mi a cél? Az már nem az én dolgom - hárítot-
ta el magától a kérdést a polgármester. Azt 
határozzák meg a fiatalok. Úgy érzem a ma-
gam részérıl a az elsı lépést idıben megtet-
tem. A többi rajtuk áll. 

É r t e s í t é s 
 

Tájékoztatom Tiszabercel lakosságát, hogy az általam forgalmazott tápokat, koncentrátu-
mokat, valamint PB gázpalackokat, igény szerint kedd és csütörtök délután kedvezmé-
nyes áron házhoz szállítom. Jelezni, a kiszállítást megelızıen 24 órával szíveskedjenek.  
Tel: 204-418,  06-30-91-55-746      Kolozsi László 
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nak bennünket, s általában jó eredményeket 
érünk el. Versenyeztünk Sárospatakon, Kıka-
pun, Debrecenben, Nagykállón, 
Mezıberényben, Rakamazon. Varga Ferenc 
és Stekli Gyula sporttársak több versenyen is 
gyıztek, de többen is voltunk „dobogón”, 
vagy dobogó közelben. A versenyekre 6-8 fı 

HIRDETÉS 
 

SUZUKI ALTÓ  1 éves – 100 km-rel, 3 év mőszakival  ELADÓ.  
Érdeklıdni: Farkas Géza Tiszabercel, Fı u. 13. sz.  

jár / Varga Ferenc, Stekli Gyula, Molnár Mi-
hály, Hajnal András, Száraz László, Szántó 
András, Mészáros Lajos, Kovács József/. Jó 
lenne a létszámot megduplázni. Az Ulti Klub 
péntek esti foglalkozásai ezt a célt szolgálják. 

Gyakoroljuk a versenyultit , mely 
annyiban tér el a hagyományos-
tól, hogy  kombinált bemondás 
van, s csak  három fı játszik egy 
asztalnál. 
  Az eddigi gyakorlás eredmé-
nyét, házi bajnokságon próbál-
tuk felmérni. Ötfordulós verse-
nyen Szántó András meggyızı 
fölénnyel nyert. 
  Az Ulti Klub ez évi legnagyobb 
rendezvénye november 12-én 
lesz a szakiskola ebédlıjében 
megrendezve. 50-60 fı verseny-
zı részvételére számítunk. A 
verseny tíz fordulós lesz, 12-12 
parti fordulónként, 1-1 forduló 
gyıztese 4, második helyezettje 
2 , harmadikja 0 pontot kap. A 
gyıztes az lesz, aki a legtöbb 
pontot győjti a tíz forduló alatt. 
  A versenyek eredményét az 

interneten is követjük. Öröm, hogy verseny-
zınk, Stekli Gyula az országos összesítésben 
második helyen áll. Remélem egyesületünk 
segít a szabadidı hasznos eltöltésében. 

 
Száraz László 

Péntek esti ász. Az Ulti Klub (vagy hivatalos nevén Szabadidı Egyesület) 
a Teleházban székel.  


