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2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál  a Bessenyei - társaság által szervezett koszorúzási ünnepségre, abból az 
alkalomból, hogy 260 évvel ezelıtt született Bessenyei György, községünk szülötte. Ebbıl az alkalomból ünnepi beszédet tartott - a Bessenyei 
György Irodalmi és Mővészeti Társaság felkérésére - Hajnal András, Tiszabercel község polgármestere. Idézet az ünnepi beszédbıl: 

Tisztelt Emlékezık! 
Kedves Irodalombarátok! 
Hölgyeim és Uraim! 
 
 Tisztelettel fogadtam azt a felkérést, 
hogy a mai napon, - Bessenyei születésnapjá-
nak 260. évfordulóján - én mondjam az ünnepi 
beszédet. 
 Tisztelettel és kötelezettséggel hoztam 
el Bessenyei szülıfalujának üdvözletét és üze-
netét, azzal a mottóval, hogy „Emeld nemzete-
det, ez legyen törvényed”. 
 Bessenyei eszmeisége, örökérvényő 
gondolatai lebegtek szemünk elıtt akkor, ami-
kor képviselıtestületünk úgy döntött, hogy 
ezzel a tartalmas idézettel tiszteleg fia, a nagy 
író, filozófus és költı elıtt - a község zászlajára 
ezt hímezve - emlékeztessen a mindennapi 
munkában, hétköznapi feladatainkban arra, 
hogy a nagy elıdre méltó legyen az utókor, 

faluja, megyéje, hazája. 
 Amikor itt állunk az 1899. május 9-én 
felavatott szobor elıtt, hálát adunk, hogy az 
akkori zsőri Kallós Ede szobortervét fogadta el- 
melyben a daliás magyar és a bölcselkedı 
eszme ötvözıdik. 
   „Természetes állásban, korhő testır 
öltözetben, vállán farkasbır kacagány, a ma-
gyar embert és Bessenyei bölcselkedı szelle-
mét tükrözi. 
Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: „-
szelleme az idık szellemébe árad, és az utó-
dokban arat diadalt.” 
 Nekünk - mai utódoknak - kötelessé-
günk a szobor tisztelete mellett Bessenyei 
gondolatainak, mővelıdési eszméinek, felvilá-
gosodott szellemő elveinek, a közjó és a haza-
szeretet ügyében kifejtett nézeteinek, dialógus-
ra ösztönzı toleranciájának megismerése és 
mai életünk gyakorlatába való alkalmazása. 

 Ez a szobor az akkori kisváros és me-
gye lakosainak krajcárjaiból vagyis közadako-
zásból készült! 
Milyen jó érzés tölti el az embert egy ilyen ne-
mes tett után! 
A mai városlakó polgár, de minden közjót tisz-
telı ember ma is ezt érzi amikor elhalad a szo-
bor elıtt. Aki ismeri a történetet, így nyugtázza. 
Bátor tett volt, nemes cselekedet.  Talán 
ugyanilyen érzés tölt el bennünket, amikor 
Bessenyei szülıházát látogatjuk, koszorúzzuk. 
 Sorra emeljük ki a falura vonatkozó 
szavakat a márványtábla szövegébıl. Büszkék 
vagyunk rá. 
  E házban született az 1747-ik eszten-
dıben Bessenyei György - A magyar nemzeti 
irodalom újjászületésnek lánglelkő prófétája.  
 A többször átépített egykori jellegét 
hően megırzı ház varázsa, akarva- akaratla-
nul megérinti az emlékházba belépı látogatót.
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(Folytatás az 1. oldalról)  
Személyes élményként éljük át a Tiszának reggeli 
gyönyörősége címő versét, hangulatát, a táj ihle-
tését. Szinte halljuk a parti jegenyék zúgását, a 
sokféle hangot, a zendülı erdıt, látjuk a fodrozó-
dó vizet és e tájban az ifjú Bessenyei alakját, 
ahonnan elindul, és késıbb a  nagy természet 
férfitagja lesz. Igen, a szülıföld ereje és segítése 
viszi az egyre nehezebb életállomásokra, és ötvö-
zıdve kemény szorgalmával, tehetségével lesz a 
felvilágosodás korszakának nemzeti alakja. 
 
Illı itt köszönetet mondani mindazoknak, akik 
tisztelik és ápolják idıszerő magatartását, gondo-
latait, értékelik európaiságát, társaságszervezı 
munkásságát, okosságát, erkölcsösségét, toleran-
ciáját, szellemi gazdagságát. Ma is vannak lelkes 
emberek, lelkes pedagógusok, közéleti vezetık, 
akik hozzájárulnak ahhoz, hogy Bessenyei szelle-
misége valóban tovább éljen. 
 

Hajnal András polgármester 
 

M u n k a   k ö z b e n    D r.   S z i l á g y i   N o r b e r t    j e g y z ı 

A Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtárban megrende-
zésre került Bessenyei- kiállítás 

képei 

Az ifjú Bessenyei 
Festette: Nagyné Kun Eleonóra 

Tiszának reggeli gyönyörősége 
Festette: Nagyné Kun Eleonóra 

A 2007. március 26-án megtartott képvise-
lı-testületi ülésen Papp János jegyzı több 
mint 12 évi hivatalban töltött idı után jelen-
tette be, hogy lemond a jegyzıi feladatok-
ról. A képviselı-testület a lemondását elfo-
gadta. 
Papp János jegyzı úrnak megköszönöm a 
munkáját, és a Berczeli Napló alapítását,  
valamint annak 10 éven és  100 lapszá-
mon át történı gondozását. 
 A képviselı-testület már a lemondás nap-
ján döntött a jegyzıi pályázat kiírásáról, 
melyre 2007. május 01. napjáig 25 pályázó 
nyújtotta be pályázatát.  
A 2007. május 14-én megtartott testületi 
ülésen meghallgatták az ad hoc bizottság 
által javasolt jelölteket. A képviselı-testület 
hosszas vita után, zárt ülésen  Dr. Szilágyi 
Norbert pályázatát fogadta el, és nevezte 
ki 2007. június 1-tıl Tiszabercel község 
jegyzıjének.  
Dr. Szilágyi Norbert 1982-ben született 
Nyíregyházán, a Szegedi Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Karán szer-
zett diplomát, majd a Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalnál dolgozott más-
fél évig közbeszerzési jogászként. Az 
egyetem alatt közjegyzıi irodában, vala-
mint dr. Bárándy György ügyvéd mellett is 
teljesített joggyakorlatot. 
Elızı munkahelyén megismerte a hazai és 
Európai Uniós pályázati rendszereket, 
valamint a mezıgazdasági támogatások 

terén is gyakorlatra tett szer.  
Bízom benne, hogy tudását és rátermett-
ségét községünk javára fogja fordítani. 
 
Munkájához jó erıt, egészséget, sok si-
kert, magánéletében sok boldogságot kí-
vánok magam, és a képviselı-testület ne-
vében is!  
 
Kedves Olvasók! 
 
Tisztelettel kérem elnézésüket azért, hogy 
fél évig nem jelent meg a Berczeli Napló, 
de ennek nem csak személyi, hanem tech-
nikai akadályai is voltak. 
A jegyzıi állással Dr. Szilágyi Norbert 
megörökölte a Berczeli Napló fıszerkesz-
tıi feladatait is. 
Ebben az évben ez az elsı szám, mely 
megjelenik a jegyzı úr szerkesztésében, 
és egyben ez a Berczeli Napló 101. száma 
is. 
Ígértet teszek arra, hogy az elkövetkezen-
dı idıben, az elızı évekhez hasonlóan 
rendszeresen tájékoztatjuk Tiszabercel 
község lakosait az eseményekrıl, a testü-
leti döntésekrıl, és a lakosságot érintı 
fontosabb kérdésekrıl.  
Várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik 
új ötletekkel, új rovatokkal szeretnék színe-
síteni az újságunkat. 

 
Hajnal András polgármester 

Tisztelt Berczeli Napló Olvasók! 



Rovatvezetı: Dr. Szilágyi Norbert  jegyzı 
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2007. június 20-ig 8 alkalommal ülésezett a 
képviselı-testület. A Berczeli Napló megjele-
nésekor, még az elsı félévben összehívásra 
került 9. alkalommal. Az elsı félévben 97 
határozatot hozott meg a képviselı-testület 
és 8 rendeletet alkotott. A képviselı-testületi 
határozatokról, illetve rendeletekrıl teljes 
egészében nem tudom tájékoztatni a Berczeli 
Napló olvasóit, hisz ezek több száz oldalas 
jegyzıkönyvbıl kerülnének kiollózásra, illetve 
a 97 határozatot még csak felsorolni is telje-
sen érdektelen lenne az olvasók számára. 
Ezért csak azokat a határozatokat ismertetem 
a Tisztelt Berczeli Napló olvasóival, amelyek 
úgy érzem közérdeklıdésre tartanak számot. 
A január 22-én  megtartott képviselı-testületi 
ülésen tájékoztatót hallgatott meg a testület 
Tiszabercel község közrend, közbiztonságá-
ról, melynek elıadója Dr. Kató Simon r. alez-
redes volt. Megtisztelte képviselı-testületi 
ülésünket Szilágyi Mihály Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város rendırkapitánya is. 
Tiszabercel közrend - közbiztonsági helyzeté-
rıl elmondható, - melyet a tájékoztató is alá-
támasztott, - hogy jó. Az elmúlt 2006-os év-
ben 1 db. kirívó bőncselekmény történt, mely 
azt hiszem, hogy ismert a lakosság elıtt. 
Tájékoztatót hallgatott meg a Polgárır Egye-
sület munkájáról is, hisz a Polgárır Egyesület 
munkája szorosan kapcsolódik Tiszabercel 
közrend- közbiztonságának helyzetéhez, 
illetve a rendırség munkájáról szóló tájékoz-
tatóhoz. A Polgárır Egyesület tagjai nagyon 
sok szolgálatot teljesítettek településünkön és 
egyetértés volt abban, hogy a közrend- köz-
biztonság helyzete számadatokban is javuló 
tendenciát mutat, melynek részese a Polgárır 
Egyesület. Az ülésen döntött az önkormány-
zat az általa fenntartott intézményekben fize-
tendı térítési díjakról is. A térítési díjakat 
igyekezett a képviselı-testület olyan mérték-
ben meghatározni, hogy az ne legyen meg-
terhelı a szolgáltatásokat igénybevevık szá-
mára.  Elmondhatjuk, hogy a környezı tele-
pülésekhez és más távolabbi településekhez 
képest is, az önkormányzatunk által meghatá-
rozott térítési díjak jóval alatta vannak a más 
településeken megállapítottakéhoz.  
 
Lehetısége nyílt a képviselı-testületnek, 
hogy pályázatot nyújtson be az általános 
iskolai tanulók iskolatej biztosításához. A 
pályázatunk sikeres volt,  így a 211 tanuló 
részére 2007 elsı félévében is ingyen biztosí-
tottunk minden nap egy doboz tejet,  vagy 
kakaót. Az önkormányzat a saját erıt termé-
szetesen mellé tette a pályázat elnyerésekor. 
Tájékoztatót hallgatott meg a képviselı-
testület a 2007. évi pályázati lehetıségekrıl, 
melynek eredményeként az elıbb említett 

iskolatej pályázat mellett a munkaképes korú 
rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztatá-
sának 2007. évi közmunka pályázat címő foglal-
koztatási lehetıségre is benyújtott pályázatnak, 
melynek eredményeként több dolgozót foglalkoz-
tattunk a településen. 
 
Mindenki Ebédel c. pályázatunk is sikeres volt, 
750 ezer forintot  nyertünk rajta, melybıl 15 tanu-
lónak tudunk biztosítani ebédet, a pályázat kere-
tén belül. Az önkormányzat 75 ezer forintos saját 
erıt biztosított a fenti programhoz. Ezen a napon 
fogadta el a képviselı-testület a 2007 - 2010-es 
gazdasági évekre a gazdasági programját is. A 
Gazdasági Program az elızı évekhez viszonyítva 
nem rendelkezik kiemelkedı beruházásokkal, hisz 
ezek a kiemelkedı beruházások szerencsére 
elkészültek már korábban településünkön. Fı 
célkitőzésként szerepel benne, hogy 2010-re ren-
delkezzen a képviselı-testület egy olyan tervvel, 
mellyel bentlakásos idısek otthona a fı cél és fı 
feladat. 2008- 2009-es évekre a Bessenyei 
György ÁMK. óvoda és az egészségügyi intézmé-
nyek felújítását tervezi a képviselı-testület, melyre 
központi támogatást szeretne elnyerni. A felújítás-
ra közel 80 millió forintot  szeretnénk felhasználni.  
 
Február 15-én rendkívüli  képviselı-testületi ülésre 
került sor, ahol a testület megalkotta  a 2007. évi 
költségvetési rendeletét, illetve a civil szervezetek 
részére nyújtandó támogatások elszámolási mód-
ja is szerepel a képviselı-testület napirendjei kö-
zött. A vizitdíjak bevezetése témáról is tárgyalt a 
képviselı-testület ezen a rendkívüli ülésen.  
 
Február 26-án került megtartásra a képviselı-
testület munkatervében szereplı ülés, melynek 
már évek óta a február végi ülésnek legfontosabb 
napirendje a közmeghallgatás, népi nyelvén a 
falugyőlés. A képviselı-testület a falugyőlést meg-
elızıen megtárgyalta az önkormányzat szociális 
igazgatás és szociális rendeletének módosítását. 
Ezen a testületi ülésen döntöttünk arról is, hogy 
március 15-én a hagyományoknak megfelelıen 
központi ünnepséget szervezünk, melyet sikere-
sen bonyolítottunk le. Támogatás odaítélésérıl 
döntöttük a Nyírségi Látássérültek részére.  
 
Március 7-én rendkívüli képviselı-testületi ülés 
megtartására került sor, melyen az Ibrány és Tér-
sége központi orvosi ügyelettel kapcsolatos napi-
rendet tárgyalta meg a képviselı-testület, illetve 
döntött a Vásártér területének eladásáról is. 
 
Március 26-án tartotta a képviselı-testület soron-
következı ülését, mely a munkatervben szerepel. 
18 napirendi pont került megtárgyalásra. Legfonto-
sabb napirendi pontok a következık voltak: Márci-
us 31-ig kellett megválasztani az önkormányzatok-
nak az alpolgármestert. Ezen az ülésen került sor 

alpolgármester választására, ahol a kép-
viselı-testület Humicskó Józsefet válasz-
totta meg erre a posztra. Tizenkét és 
félévi  szolgálat után Papp János jegyzı 
lemondott a jegyzıi feladatokról és más-
hol vállalt munkát, így szükség volt arra, 
hogy a képviselı-testület kiírja a jegyzıi 
állásra a pályázatot. Elfogadásra került a 
2006. évi költségvetési beszámoló is. A 
képviselı-testület megállapította, hogy az 
Önkormányzat gazdálkodása stabil, és 
biztosítani tudjuk, illetve biztosítottuk 
2006 évben is valamennyi önkormányzati 
intézmény mőködését. Tájékoztatót hall-
gatott meg a képviselı-testület a Pünkös-
di Lovasnap szervezésérıl, melyet már 
azóta tudjuk, hogy sikeresen lebonyolítot-
tunk, még a zord idıjárás ellenére is. 
Pályázat benyújtásáról is döntött a testü-
let, 2 pályázatot nyújtottunk be, a közmő-
velıdési érdekeltségnövelı pályázatot, 
melyet már azóta sikeresen bíráltak el a 
kiírók.  A komp felújítására is nyújtottunk 
be pályázatot, melynek elbírálása folya-
matban van, és bízunk benne, hogy sike-
res lesz. A Gyermekétkeztetési Alapít-
ványhoz  is pályázatot nyújtottunk be, 
intervenciós élelmiszereket szeretnénk 
megszerezni az önkormányzat részére, 
ezt is ma már tudjuk, hogy sikeres volt.  
 
Április 12-én tartotta a képviselı-testület 
következı ülését. A napirendi pontok 
között szerepelt a Rákóczi, Bessenyei 
utak felújítására szolgáló pályázat, melyet 
az önkormányzati hivatal dolgozói elké-
szítettek és benyújtásra került. Döntött a 
képviselı-testület arról, hogy a 
NYÍRSÉGVÍZ ZRT.-nél lévı részvénycso-
magot, - melyet Újfehértó város ajánlott 
fel, - az önkormányzatunk nem vásárolja 
meg. A beérkezett jegyzıi pályázatok 
elıminısítésére egy ad-hoc bizottság 
létrehozására került sor ezen a testületi 
ülésen. Az Önhibáján Kívül Hátrányos 
Helyzető Önkormányzatoknak lehetıség 
nyílt pályázat benyújtására, melyet termé-
szetesen képviselıtestületünk is támoga-
tott, ennek alapján nyújtottuk be az un 
ÖNHIKI pályázatot, melynek elbírálása 
folyamatban van és bízunk benne, hogy 
sikeres lesz. A Vásártér úti buszváró vég-
leges kihelyezésének lehetıségét vizsgál-
ta meg a képviselıtestület, mivel kérelem 
érkezett, hogy a Vásártér u. 166. sz. elıtt 
lévı buszvárót helyezzük beljebb a tele-
pülés felé, a Vásártér úton. Ezt meg is 
tettük, de sajnos feljelentették önkor-
mányzatunkat, hogy megváltoztatta a 
buszmegállónak a helyét és kénytelenek 
voltunk visszahelyezni a régi helyére. 
Szakvéleményt kértünk arról, hogy a 
buszvárót hová tudnánk elhelyezni, saj-
nos a szakvélemény önkormányzatunk 
számára nem volt kedvezı, mivel a 
KRESZ és a VOLÁN által elıírt szabá-
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lyoknak más helyen, a Vásártér úton nem 
tudtunk megfelelni, mivel vagy kanyar van az 
úton és nem látható be, illetve nem tudtuk úgy 
elhelyezni a buszvárót, hogy az a lakosság 
számára is kedvezıbb legyen.  
 
Május 2-án tartotta a képviselı-testület a kö-
vetkezı rendkívüli ülését, melyen egy napiren-
di pont szerepelt egy pályázatnak a benyújtá-
sa.  
 
A tervezett következı képviselı-testületi ülés 
május 14-én került megtartásra, mely ülésen 
13 napirendi pontot tárgyalt a képviselı-
testület.  A napirendi pontok között szerepelt a 
Gyermekjóléti Szolgálat Tiszabercelen végzett 
munkájáról megtartott tájékoztató, mely tájé-
koztató során elég sokat vitatkozott a képvise-
lı-testület, hisz az önkormányzatnál, gyermek-
jóléti szolgálatnál is egy nagyon nehéz kérdés-
rıl van szó, hisz sajnos elég sok a hátrányos 
helyzető gyermek, akik gondozását, s velük 
való foglalkozást az önkormányzatunknak kell 
megoldani. Döntött a testület arról, hogy Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város rendırkapitányi 
beosztására támogatja Dr. Gere Zoltán rendır 
alezredes urat. Az önkormányzat részére a 
nyári felújítási tervekrıl tárgyaltunk, mely fel-
újításukról döntött a képviselı-testület. Egyik 
legfontosabb felújítása ebben az évben az 
önkormányzatnak a Bessenyei Házban a há-

zasságkötı teremnek a rendbetétele. Ez a 
tavasz folyamán elkezdıdött és a nyári 
esküvıi idıszakra, illetve az ünnepélyes 
képviselı-testületi ülésre elkészül. Döntött 
a képviselı-testület arról is, hogy a tornate-
rem belsı felújítási munkáit is el kell vé-
gezni. 2007 évben különösen nagy felújítá-
sokra nem került sor, hisz az elmúlt évek-
ben elvégeztük a Teleház teljes külsı, 
belsı felújítását, a sportöltözı teljes felújí-
tását, illetve az önkormányzathoz tartozó 
egészségügyi intézményeknél 2006 évben 
festés és karbantartási, javítási munkák 
elvégzésre kerültek. Egyik fontos és ki-
emelt felújítási terület volt a villamos háló-
zatoknak a biztonságtechnikai ellenırzése, 
és az ott feltárt hibák kijavítása, melyet a 
képviselı-testület döntése alapján szintén 
elvégeztettük. Tájékoztatót hallgatott meg 
a testület a beruházásokról. A 2007-es 
évben a képviselı-testület különösen nagy 
beruházásokat nem tervez. Az egyik leg-
nagyobb beruházás a 3821-3823-as útnak 
a felújítása lesz, mely a Szabadság és Fı 
út teljes felújítását foglalja magába, ennek 
a szerzıdése május 16-án aláírásra került. 
Ha sikeres lesz a Rákóczi - Bessenyei utak 
pályázata, ebben az esetben ez a két út is 
még a 2007-es évben felújításra kerül, 
illetve a komp felújítását tervezi önkor-
mányzatunk, mely beruházási keretet ta-

kar. Döntött arról a testület, hogy a Bessenyei 
György ÁMK. tanulóinak a 2007-2008-as tan-
évben is ingyen biztosítja a tankönyveket. Ez 
önkormányzatunknak jelentıs kiadást jelent, 
de a képviselı-testület egyhangúlag úgy dön-
tött és úgy gondolta, hogy a több mint 200 
tanulónak ezzel járuljunk hozzá a beiskolázás 
költségeihez a szülıknek.  Negyedik alkalom-
mal kerül megrendezésre -  hisz errıl döntött a 
képviselı-testület - a közszolgálati nap. A 
képviselı-testület egyhangúlag támogatta azt 
a kezdeményezést, hogy a Bessenyei György 
ÁMK. tanulói nyári táborozáson vehessenek 
részt és anyagi támogatást nyújtott hozzá a 
képviselı-testület. Ezt nagyon fontosnak tart-
juk, mert sajnos egyre több szülınek nem 
adatik meg az, hogy a gyermeket elvigye üdül-
ni, és így 25 tanulónak nyújthatunk segítséget, 
lehetıséget arra, hogy nyáron táborban ve-
hessen részt. Elfogadta az önkormányzat a 
Minıségirányítási Programját is. A 2007. évi 
kitüntetések adományozása szerepelt napiren-
di pontként, melyrıl képviselı-testületünk a 
késıbbiekben dönt.  
A következı tervezett képviselı-testületi ülés 
idıpontja 2007. július 16-a.  
Lapzártakor érkezett, hogy 2007. június 27-én 
rendkívüli ülést tart a képviselı-testület.  
Az ülésrıl a következı számban adunk tudósí-
tást. 

Munkatársunktól – BN 
 
Az Ibrányi Rendırırsön kapott tájékoztatás 
szerint a Rendırırs illetékességi területén 
2006-ban összesen 288 bőncselekmény 
elkövetése vált ismertté. Ebbıl községünk-
ben 22-t követtek el, 7-tel többet, mint 
2005-ben. A lakosságot legjobban a de-
cember 17-én elkövetett szörnyő bőntett 
sokkolta. Ez a nap a település történetének 
annaleseibe gyászos, fekete napként fog 
bevonulni. Ezen a napon elvesztettünk egy 
tiszaberceli férfit, erıszakos halál folytán. 
 
Az ismeretlen tettes ezen a vasárnapi es-
tén brutálisan kegyetlen módon oltatta ki az 
53 éves H. Béla helyi lakos életét. Bízunk 
abban, hogy a nyomozás eredményesen 
fog befejezıdni, a gyilkos elfogásra kerül, 
és elnyeri megérdemelt büntetését. 
 
A 2006-os évrıl azt lehet elmondani, hogy 
az emberölés ellenére településünk köz-
rendje, közbiztonsága szilárd, megfelelı, a 
lakosság biztonságérzete jó. A bőnügyi 
statisztika is ezt támasztja alá. Az elmúlt 
évben összesen 22 bőncselekményt követ-
tek el Tiszabercelen. Az utóbbi 5 évben az 
arány a következık szerint alakult: 2002-

ben 43, 2003-ban 31, 2004-ben 40, 2005-ben 17, 
2006-ban 22. 
15 esetben ismeretlen tettes ellen, 7 ügyben is-
mert tettes ellen indult a büntetıeljárás. 
 
A bőncselekmények száma nem nıtt számottevı-
en, nagy része vagyon elleni: 9 lopás, 4 rongálás, 
1 csalás és 1 betöréses lopás. Mindannyian em-
lékszünk még a ’90-es évek végére, amikor egy 
fiatalkorú társaság a településen két tucat betö-
rést követett el. Ezzel szemben a múlt évben 
mindössze 1 betörés történt. 
Elkövettek még 2 garázdaságot, 2 tartás elmu-
lasztását, 1 személyi szabadság megsértését, 1 
jármővezetést ittas állapotban, valamint 1 súlyos 

testi sértést. 
Az ismeretlen tettes ügyek 52 %-át sikerült 
felderíteni. 7 közlekedési baleset történt: 
ebbıl 2 súlyos, 1 könnyő sérüléssel végzı-
dött, 4-ben pedig anyagi kár keletkezett. 
Öngyilkosság Tiszabercelen 2006-ban nem 
történt. 

A FIDESZ új helyi  
vezetıi 

2007. június havában került sor a FIDESZ 
helyi szervezetének tisztújító közgyőlésére. 
A párt helyi szervezetének új vezetıje Nagy 
Evelin lett ( a képen ), helyettesének: ifj. 
Görömbei Lajost választották. 
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A VII. Pünkösdi Lovasnap eredményei: 

A   c s i r k e f o g ó  g y e r e k e k Volt aki kiskecskét 
vihetett haza 

Bubán Zsolt, Geréné Varga Beáta,  
ifj. Kolozsi László 

Díjátadásra várva... Tarjányi Krisztina és 
Kolozsi Krisztina 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik anyagi, erkölcsi támogatásukkal, áldozatos munkájukkal hozzájárultak a 
lovasnap szervezéséhez, megvalósulásához.  

B1 a – Kezdı lovas kategória:I.  Lipcsei Cintia –MONA- Fauna-H 
Kft; 
II. Komáromi Renáta –VILLÁM- Hajdúböszörményi LSE. 
B1 b – Kezdı ló kategória: I. Técsy Attila-WALINDA-Nyíregyházi 
Fıiskolai SE; II. Csordás Klaudia-POMPÁS-Miskolc-Bükkalja LK; 
III. Bohátka László-GYÉMÁNT-Agromarkt Kft 
B2 ifjúsági kategória: I. Hmaidi Fatima-CALVINA Z-Miskolc-
Bükkalja LK; II. Kovács Zsolt Máté-SUZUKI-Nyírségi Lótenyésztı 
Egy.; III. Gonda Márta-AMATI ADONIS-Nyíregyházi Fıiskolai SE 
B2 felnıtt kategória: I. Técsy Attila-PIANO-Nyíregyházi Fıiskolai 
SE; II. Bandi Zsanett-BETYÁR-Top-Milk Kft; III. Técsy Attila-
WALINDA-Nyíregyházi Fıiskolai SE 
B3 ifjúsági kategória:I. Kovács Zsolt Máté-SUZUKI-Nyírségi Ló-

tenyésztı Egy.; II. Gonda 
Márta-AMATI ADONIS-
Nyíregyházi Fıiskolai SE; 
III. Hmaidi Fatima-
CALVINA Z-Miskolc-
Bükkalja LK 
B3 felnıtt kategória:I. 
Técsy Attila-KIWI-
Nyíregyházi Fıiskolai SE; 
II. Sándor Ferenc-
GRAND-Vámospércsi 
Jóbarát SE; III. Hatvani 
Lajos-HORIZONT LUNA-
Nyírteleki  

Pünkösd vasárnap került megrendezésre a 
Tiszamenti Lovasklub, valamint Tiszabercel Község Önkor-
mányzatának szervezésében a VII. Pünkösdi Lovasnap. 
Bár a rendezvényt az idıjárás nem fogadta kegyeibe, de a 
szervezık munkájának, a támogatók segítségének köszön-
hetıen az idén is színvonalas mősorok várták  a kilátogató 
vendégeket.  
2007- ben a megyei díjugrató bajnokság elsı helyszíne volt a 
tiszaberceli lovaspálya, ahol a versenyzık minısítı pontokat 
szerezhettek a szeptemberi megyei döntıre.  
A lovasok kezdı lovas, kezdı ló, B2 ifjúsági és nyitott, illetve 
B3 ifjúsági és nyitott kategóriákban mérhették össze tudásu-
kat. Az összes kategóriában közel száz indulót számolhat-
tunk.  
A verseny a kezdı lovasok, illetve kezdı lovak kategóriájával 
kezdıdött, ıket követték az ifjúsági versenyzık, majd a leg-
nehezebb kategóriában, a legmagasabb akadályokon a profik 
versenyeztek.  
A versenyszámok között ez alkalommal is színes, szórakoz-
tató programok várták a közönséget. A gyermekek számára 
most is megrendezésre került a nagy népszerőségnek örven-
dı csirke-, malac-, és kecskefogó verseny.  
A hortobágyi csikósok megmutatták, hogy milyen a magyar 
virtus. Hagyományırzı csikós és lovas felszerelésben érkez-
tek és adták elı nem mindennapi produkciójukat. Ízelítıt 
kaphattunk abból, hogy hogyan mőködött együtt ló és gazdá-

ja napi munkájuk során. A csikósok nemcsak a lovaspályán szórakoztatták kö-
zönségüket, látogatást tettek a község központjában található népszerő „6-os” – 
ban is.  
A kilátogató, illetve a rossz idıjárási körülmények ellenére is kitartó vendégeinket 
a versenyszámok között finom ételekkel és italokkal fogadta a vendéglátó.  
A Tisza menti táj szépségében gyönyörködni kívánókat sétakocsikázási lehetı-
ség várta.  
A rendezvényt a nap végén most is tombolasorsolás zárta, ahol értékes ajándé-
kok kerültek sorsolásra.   
Sajnos az idıjárás nem kedvezett ebben az évben rendezvényünknek, de a 
nagy létszámú lovasnak, a kitartó közönségnek és a támogatóknak köszönhetı-
en ez alkalommal is színvonalas rendezvényt tudhat magáénak Tiszabercel. 

Ifj. Kolozsi László  Tiszamenti Lovasklub elnöke 



egészségügyi ellátása, foglalkoztatá-
sa, kulturális programok lebonyolítá-
sa.  Az elmúlt évekhez hasonlóan 
ebben az évben is bıven jeleske-
dünk programokban – mely igen 
jelentıs összefogó erı. 
 
Januárban a 2007 évet is pezsgıs 
köszöntéssel kezdtük.  
 

Februárban közösen ünnepeltük a farsan-
got, melyen az óvodás gyerekek jelmezes 
felvonulása nagy sikert aratott. A jelmezes 
felvonulást vetélkedı követte, ahol apró 
ajándékokkal jutalmaztunk. Természetesen 
a farsangi fánk sem hiányzott. 
 
Március 8-án a Nınapot rendhagyó módon 
ünnepeltük, a Nyugdíjas Egyesülettel közö-
sen. Az ünnepségen köszöntıt mondott 
Hajnal András Polgármester Úr, Humicskó 
József a Híd a Jövıbe Egyesület elnöke és 
Juhász Ferenc országgyőlési képviselı vala-
mint ık adták át az ajándékot is a jelenlé-

Berczeli 2007. június 

Üdvözlünk Berczeli Napló! 
 

Újra összeállt a „ kiscsapat”, hogy folytassa 
munkáját, hogy a már hiányolt berceli újság 
hírt vigyen a község eseményeirıl, rendez-
vényeirıl. Új fıszerkesztıvel indulunk, - Dr. 
Szilágyi Norbert jegyzı Úr személyében - , 
akinek e munkához sok sikert és eredménye-
ket kívánunk. 
Egyúttal szeretnénk Papp János volt jegy-
zınknek fıszerkesztıi tevékenységét meg-
köszönni, és azt, hogy az elmúlt 10 év alatt a 
Berczeli Napló színvonalas helyi újsággá 
fejlıdött. 

Az elmúlt hónapok gazdag eseménysorozatából 
elevenítünk fel mozzanatokat, melyek értünk 
szóltak , nekünk történtek. 
A „ naptár” januártól tart napjainkig, végül a 
nyári tervekkel fejezıdik be. 

Január 
„ Mindig álmodjunk arról, ami örömöt ad, Hagy-
juk magunk mögött hibáinkat és fájdalmainkat! A 
szeretet egy mosollyal kezdıdik és csókkal to-
vább növekszik.” Ezzel a mottóval nyitottuk a 
2007-es esztendıt. 
Új esemény volt az NCA pályázaton nyert Plaz-
ma Tv üzembe helyezése, melyen a nyári kirán-
dulásokat, rendezvényeket néztük. 
Húsz fı utazott Nyíregyházára, a Móricz Zsig-
mond Színházba, ahol Neil Simon: A furcsa pár 
c. vígjátékét nézték meg. 

Az újra induló Berczeli Napló sorain keresz-
tül az Idısek Klubja nevében köszöntjük 
településünk új Jegyzıjét. Kívánjuk, hogy 
fiatalságával lendületet, kitartást, szaktudá-
sával pedig fejlıdést hozzon Tiszabercelnek, 
melyhez erıt, és egészséget kívánunk! 

Rovatvezetı: Gliba Lászlóné 

Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök 

címő vígjátékát nézték meg. 
Február 
Bolondos KARNEVÁLON szórakozhattunk a 
Teleházban, ahol a gazdag lakomára illusztris 
vendégeket fogadtunk. Nagy tapsot kapott 
Kovács Apollónia (Hullár Lászlóné), a hajlékta-
lan (Rézmőves Istvánné) aki szokás szerint 
összekunyerálta a nyári kirándulás fagyi árát, 
valamint a szerény virágárus (Spisák 
Vilmosné), aki hóvirág helyett mővirágot oszto-
gatott. 
 

Bessenyeire emlékeztünk az ifjú-
sággal, valamint Nyíregyházán – az emlékes-
ten – a Bessenyei család történetével ismer-
kedtünk egy nagyszerő elıadás kapcsán ( Dr. 
Nagy Ferenc   a Levéltár igazgatója) .  
 Megalakult a Rétközi Regionális 
Nyugdíjas Egyesület  berceli székhellyel. Hét 
település ( Balsa, Buj, Gávavencsellı, Ibrány, 
Nagyhalász, Tiszatelek és Tiszabercel) nyug-
díjas vezetıi fogtak össze, hogy a régión belül 
továbbfejlesszék a nyugdíjasok érdekegyesíté-
si tevékenységét. 
 
Március 
Különleges és emlékezetes Nınapot ültük; A 
Nınap tiszteletvirágát Juhász Ferenc képvise-
lı úr nyújtotta át asszonyinknak. Köszönjük. 
Március 15-én sokan tőztük fel a kokárdát,  

együtt ünnepelve az általános iskola diákjai-
val. 
 
Április 
Megkezdıdött a parkosítás a ravatalozónál, 
és folytatódott  a virágmagvak, dugványok 
csere-beréje. Ez már érzékelhetı udvaraink-
ban, kertjeinkben, sok virágos „porta” díszíti 
falunkat. 
 
 Május 
Jól kezdıdött. Majális a sportpályán, együtt 
a civil szervezetekkel. Az idıjárás nem ked-
vezett, de a hangulat a finom gulyás mellett 
remek volt. 
Fogyasztóvédelem témában elıadást hall-
gattunk meg. (Elıadó: Iván László, fogyasz-
tóvédelmi felügyelı). 
Megyei Nyugdíjas Találkozóra utaztunk 
Csengerbe. A jól szervezett találkozó han-
gulatos volt, megcsodálhattuk a sok 
Makovecz építményt. A nyugdíjasokat 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök köszön-
tötte.  
Ha tavasz, akkor Szomszédolás. 
Gávavencsellı, Szabolcs nyugdíjas egyesü-
let vendégei voltunk, közben készülünk 
Balsára is. 
 
Június 
Gyermeknapot köszöntöttünk. Nyári terve-
inkben a fı hangsúly: 
Kirándulást szervezünk a Tiszató Környéké-
re. 
Készülünk az augusztusi regionális nyugdí-
jas találkozóra. 

 
Zsíros Antalné 

Nyugd. Egy. Elnöke 

Az Idısek Klubja írásai a korábbi számokban is 
tájékoztató jellegőek voltak, mely azt a célt szol-
gálta, hogy a lakosság belelásson, illetve felvilá-
gosítást kapjon a klub életébıl, az ott zajló ese-
ményekrıl. A klub életére a nyilvánosság jellem-
zı. A most megjelenı számban a 2007 legfonto-
sabb eseményeit szeretném összefoglalni. Leg-
fontosabb feladatunk a gondozottak teljes fizikai 

vıknek. Verses köszöntıt 3 óvodás gyerek-
tıl hallhattunk. A zenés mősort az Ibrányból 
érkezı RIKE tagjai biztosították, mely nagy 
sikert aratott a jelenlévık körében.  
 
Április hónap szintén mozgalmas volt gye-
rek és idıs számára egyaránt, Polgármester 
Úr, Tiszteletes Úr és jó magam olyan foglal-
kozást szerettünk volna szervezni a klub-
ban, amely több generációt is összefog. A 
húsvéthoz kapcsolódva így tojásfestést 
szerveztünk, ahol a múzeumfalu munkatár-
sai 3 féle technikával ismertették, illetve 
tanították  meg az érdeklıdı idıseket és 
gyerekeket. A foglalkozás olyan sikeres volt, 
hogy meg kellett ismételni, melynek már 
budapesti, nyírszılısi és gávavencsellıi 
érdeklıdıi is voltak. Tiszteletes Úr jóvoltából 
a kótaji Idısek Otthona néhány lakója és a 
foglalkozás szervezıi is jelen voltak, így a 
tojásfestésen túl sárkánykészítést is tanul-
hattak a gyerekek. 

(folytatás a következı oldalon) 



 

 

 

 

 

Közeledik a vakáció, a nyaralások idıszaka. Magyaror-
szági nyaraláson különösen a hegyvidékeken a kul-
lancsfertızés veszélyével (agyvelıgyulladás, Lime-kór) 
kell számolnunk. A távoli mediterrán országok mellett a 
közeli Horvátország, Olaszország, Görögország, vagy 
Bulgáriába  utazók a hepatitis (májgyulladás) A és B. 
vírus-fertızést kaphatnak, ha nem tartják be a higiéniai 
követelményeket. Mindkét betegség az utazás elıtt 
egy hónappal beadott védıoltással megelızhetı. 
A kullancsok által okozott fertızés megelızésére a 
nyári táborozásra készülı tanulók nagy része már 
megkapta védıoltásait, mely 2 oltásból áll, illetve 1 év 
múlva 1 emlékeztetı oltás.  
A hepatitis A és B fertızés megelızésére egy kombi-
nált vaccinát adunk, neve TWINRIX. Mit kell tudni a 
hepatitis fertızésrıl? A hepatitis májgyulladással, máj-
sejtek károsodásával járó betegségek összefoglaló 
neve. Napjaink legkönnyebben elkapható fertızı  be-
tegségei közé tartozik, mely minden kontinensen elı-
fordul. Többféle változata ismert, melyeket betőjelekkel 
különítünk el egymástól. A hepatitis A vírus az egyik 
legelterjedtebb vírusfertızés a világon. a kórokozó 
szájon át mosatlan zöldségekkel, gyümölcsökkel, fertı-
zött élelmiszerekkel, part menti vizekben tenyésztett 
tengeri állatokból készült nyers, vagy nem eléggé átfı-
zött tengeri ételekkel, vagy nem ivóvíz minıségő vízzel 
kerül be a szervezetbe. A vírus akár ötcsillagos szállo-
dákban is fertızhet, lehetıleg ne fogyasszanak fagylal-
tot és jégkockával felszolgált italokat külföldön.  
A hepatitis B vírus szexuális úton, vér és testváladékok 
által terjed, de a fertızés átvitelére alkalmas lehet 
véletlenszerő karcolás, piercing berakatása, tetoválás 
készíttetése, akupunktúrás kezelés, sebészeti, fogá-
szati beavatkozások. A hepatitisos betegek 90 %-a 
meggyógyul, 10 %-a krónikussá válik, májzsugorhoz, 
májrákhoz vezethet. A hepatitis B elleni védıoltást 4 
éve már kötelezıen kapják a 8. osztályosok. A leírtak-
kal kapcsolatos kérdésekkel forduljanak az egészség-
ügyi dolgozókhoz.  
 
Betegségmentes, jó nyaralást kívánok minden utazó-
nak! 
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Rovatvezetı: Tarjányiné 
Dr. Jedlicska Ilona 

háziorvos 

T a n á c s o k   b i z t o n s á g o s  
 n y a r a l á s h o z 

(folytatás az elızı oldalról) 
 
Májusban, a klubban folyamatos volt a foglal-
kozás. A május elsejei ünnepségen ugyan 
csak néhányan vettünk részt, de a fellépı 
fiatalokat gondozottaink munkáival ajándékoz-
tuk meg, ezzel szerettünk volna besegíteni a 
berceli fiataloknak a (BIKE tagjainak).  
- A kótaji Idısek Otthonának lakóit fogadtuk és 
közös imaórán, vetítésen vehettünk részt. 

Meghívót kaptunk a lovas napra is. Gratulá-
lunk a Lovas Klub vezetésének, hogy a rossz 
idıjárás ellenére is szép és sikeres rendez-
vény részesei lehettünk. 
- Egészségügyi elıadást szerveztünk a Nyug-
díjas Egyesülettel közösen Elıadó: Dr. Nagy 
Gabriella szemész orvos. 
- Foglalkozás keretén belül gyermeknapi 
ajándékot készítettünk néhány iskolás gye-
reknek. Szalvétát vontunk be nylonborítóval,  

tízórai alátétnek. Reméljük csekély ajándé-
kunkkal is sikerült örömet szerezni. 
Rászoruló gondozottainkat folyamatosan 
látjuk el segédanyagokkal a Híd a Jövıbe 
Egyesület segítségével – szép és példa 
értékő feladatot vállalt magára, kis települé-
sünkön ez évben már négy alkalommal szer-
vezett ruhaosztást. Köszönjük! 

Gliba Lászlóné   
     szociális gondozó és vezetı 

 
 
 
Tisztelt Olvasók! 
 
Az Esélyek Útja Egyesület pályázatot ír ki „NAGYMAMA FAKANALA” címmel olyan 
írásos pályamunkák benyújtására, melyben tájjellegő, népies ételek és egyéb olyan 
ételek, melyet a pályázó úgy gondol különleges, kerülhetnek beadásra. 
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba (Tiszabercel, Fı u.40.) lehet benyújtani 
2007.július 31-ig. A beérkezett pályamunkák alapján a hagyományos és különleges 
ételek elkészítésre kerülnek, melynek helyérıl és idıpontjáról értesítést küldünk a 
pályázók számára. Az ételeket 4 fıs zsőri bírálja el és ítéli oda a díjakat, melybıl legér-
tékesebb a nagymama fakanala díj lesz. Egyesületem nevében szeretettel kérem Önö-
ket a közös hagyományokat ápoló, és régi feledhetetlen ízeket idézı pályamunkák 
elkészítésére. 
Az egyesület céljai között szerepel a lakosság egészség megırzésének segítése, 
ennek keretében az elmúlt idıszakban 2007.03.05-én hallásvizsgálatot szerveztünk 
melyen 48 fı vett részt. 2007.05.23-án allergia vizsgálatot  szerveztünk melyen 49 fı 
vett részt. Sajnos mindkét vizsgálaton akadtak olyan személyek, akiknél problémát 
találtak és a továbbiakban egyéb vizsgálatok elvégzésre is szükség van. Ezt azt iga-
zolja, hogy  munkánk eredményes, mivel a betegségeknél általában az idejében ész-
lelt probléma orvosolható. 
Megköszönöm a lakosságnak, hogy élnek a vizsgálatok lehetıségével, melyekre az 
eddigi megszokott rend  szerint a továbbiakban is lehet iratkozni és megfelelı létszám 
esetén újra szervezzük. 
Gondolataimat az alábbi mondattal zárnám be, melyet az allergia vizsgálatot végzı 
doktor úr mondott, mikor a vizsgálatot befejezte: „ Ennyi kedves emberrel egy nap még 
nem találkoztam!” én ettıl a mondattól nagyon büszke voltam az itt élı emberekre. 

                                                                                                                                
Andrikó Istvánné 

Esélyek Útja Egyesület Elnöke 

Nagyok és kicsik, nık és férfiak egyaránt 
találnak olvasnivalót a következı, új köny-
vekbıl: 

Az állatok nagy enciklopédiája 
Martha Tailor: Megtorlás 
Hemingway: Búcsú a nagyversektıl 
Képes magyar néprajz- 
Az ıskorról 
Iparkodó elıdök – sorsfordító magya-

rok 
Gaál Mózes: A bujdosó király 
India – fotóalbum, stb 
 

G. G. Marguez – kolumbiai, irodalmi No-
bel-díjas írótól való a következı, 8 jó ta-
nács az élethez: 
 
1. Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem 
azért, aki én vagyok melletted. 

2. Senki sem érdemli meg a könnyeidet, aki 
pedig megérdemli az nem fog sírásra késztet-
ni. 

3. Csak mert valaki nem úgy szeret téged, 
ahogy te szeretnéd, az még nem jelenti, hogy 
nem szeret téged szíve minden szeretetével. 

4. Az igaz barát a kezedet fogja és a szíve-
det simítja. 

5. Akkor a legelviselhetetlenebb valaki 
hiánya, amikor melletted ül és tudod, hogy 
sosem lehet a tiéd. 

6. Sose felejts el mosolyogni. Még akkor 
sem, amikor szomorú vagy. Lehet, hogy valaki 
beleszeret a mosolyodba. 

7. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a 
világon, de valakinek te jelentheted magát a 
világot. 

8. Ne vesztegesd idıdet arra, aki nem tart 
téged érdemesnek arra, hogy veled töltse. 

Rovatvezetı: 
Futkos Béláné  



évesen a boksszal ismerkedett. Nyíregyhá-
zán Királyházi László vezetésével hetente 
kétszer őzte ezt a sportot, de sajnos egész-
ségügyi okokból nem folytathatta azt. 
Ezt követıen a futballra váltott át. A 
Tiszaberceli Sportegyesületnél több mint 
20 éven keresztül focizott. 
Az ulti szeretete késıbb jött, bár már fiata-
lon is nagy játékos volt. Jelenleg országos 
7. helyezettként tartják nyilván. 
A sport mellett községünk Református 
Egyházában is központi helyet foglal el. 
Több, mint 13 éve tartozik az egyházi elöl-
járók, a Presbiterek közé. 
Köszönöm a beszélgetést. Jó egészséget 
és jó „kártyajárást” kívánok további életére. 
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Január 27-én rendezték meg Tiszabercelen 
immár hetedszer az Ultibajnokságot. Ezen 
alkalomból úgy gondolom, hogy alkalomhoz 
illı községünk egyik köztudottan nagy ulti 
játékosát, Szántó Andrást bemutatnom. 
1938. november 3-án született Tiszabercelen. 
Ez a dátum meghatározó volt Magyarország 
történelmében is, hiszen ekkor csatolták visz-
sza a Felvidéket. 
Édesapja Szántó András, édesanyja Németh 
Erzsébet. Földmőves családból származik. 
Két testvére van, László és Ferenc. 
A II. világháború kezdete (1944) az ı családjá-
nak is katasztrófát jelentett. Édesapját beso-
rozták és elvitték  harcolni, ahonnan sajnos 
nem tért haza. Az élet viszont ment tovább, a 
gazdálkodást édesanyja vette át, aki egyedül 
nevelte a 4 gyereket. Ez csak rokoni segítség-
gel, családi összefogással sikerülhetett.  
Nagybátyja (Pere Béla) édesanyja meghalt, 
így ı is náluk nevelkedett fel, s mint édestest-
vérek nıttek fel a nagy szegénységben. 
Elsı nagy gyerekkori élménye 6 éves korára 
esik. Már javában dúlt a háború, amikor a 
berceli lakosságnak is el kellett hagyni a falut. 
A Kispapok tanyára vezényelték a család tag-
jait, Bandi bácsi viszont elırehaladva Nagyha-
lászba vette az irányt. Édesanyja egy hétig 
kereste, míg nagy nehezen rá nem találtak. 
Utána sem nyugodhatott, miután megtudta, 
hogy nagymamája otthon maradt, felkereke-
dett és hazaszökött 6 évesen egyedül, ágyúk 

között a  
töltésoldalon. 
1945-ben kezdıdött az államosítás az iskolák-
ban, így ı már nyolcosztályos iskolába járha-
tott. 1953-ban felvették a Szarvasi Mezıgaz-
dasági Szakközépiskolába. Édesanyja ekkor 
már nehezen bírta a gazdálkodást, s legna-
gyobb gyerek lévén otthon maradt, hogy támo-
gathassa. Majd idıközben tovább képezte 
magát. 
1958 novemberében besorozták. Kıszegre 
került s 1961-ig határırként teljesített szolgála-
tot. Itt sokat tanult, politikai pozíciót szerzett, s 
a három év alatt megemberesedett, kiváló 
határırként szerelt le.  
Hazatérésekor kezdıdött a szövetkezetek 
alapítása. Munkáját a tiszaberceli Földmőves 
Szövetkezetnél, mint felvásárló kezdte.  
1964-ben feleségül vette Jónás Helénát, s 
házasságukból két fiúgyermek született. Azóta 
már egy fiú unokának is örülhetnek. 
1971-tıl a Nyírségi TSZ-közi Vállalathoz került 
Nyíregyházára. Üzletkötıként tevékenykedett, 
s ennek révén szinte egész Magyarországot 
bejárta, beleértve a dunántúli részeket is. Ké-
sıbb szegedi és soproni székhellyel az or-
szághatáron kívül esı területekre is kiterjedt 
hatásköre. Zöldség – gyümölcs – élıállat érté-
kesítéssel foglalkoztak. 
1978 után a Rakamazi ÁFÉSZ-nél helyezke-
dett el felvásárlási csoportvezetıként, majd 
1983-ban a gávavencsellıi felvásárló telepet 
vette át. 1988-tól vállalkozóként folytatta 
ugyanezt a tevékenységet, 1994-tıl pedig 
saját gazdaságát vezeti, s saját földterületein 
gazdálkodik. 
A sport mindig meghatározó volt életében. 16 

Rovatvezetı: 
Timku Rita 

 
Az idén Újfehértónak jutott az a megtiszteltetés, hogy meg-
rendezhette az önkéntes és létesítményi tőzoltók verse-
nyét, mivel fennállásának 125. évfordulóját ünnepelte. Így 
jó szokásunkhoz híven június 2-án újra útnak indultunk, 
hogy megméressük magunkat. A megye 69 csapata mérte 
össze erejét, gyorsaságát és felkészültségét. 
Egyesületünk idén 5 csapattal vágott neki a kihívásnak, s 
bár az idıjárás nem volt kegyes hozzánk mi „ álltuk a sarat” 
és eredményekben gazdagon és jó hangulatban tértünk 
haza. 
Köszönjük a felkészítık segítségét és minden csapattag 
kitartását, s legyen szó akár esırıl vagy napsütésrıl remél-
jük az elkövetkezendı években hasonló és még jobb ered-
ményekrıl számolhatunk majd be Önöknek. 

Balogh Aliz 

 
A tőzoltóverseny 
eredményei: 

Honda ifjúsági fiú kate-
gória            I. hely 
Honda gyermek leány 
kategória    II. hely 
Honda felnıtt nıi kate-
gória            III. hely 
Honda felnıtt férfi kate-
gória           III. hely 
Honda gyermek fiú 
kategória         VI. hely 
800-as felnıtt férfi kate-
gória          VIII. hely 



Egy szóval jellemezve: bıséges volt. 
Több szóval jellemezve: bıséges, izgalmas, 
élményekkel teli, igazi gyermeknap volt. 
 
Kezdıdött az Évfolyam legjobbja díjak kiosztá-
sával (Korsoveczki Gyula kapta a legtöbb díjat), 
a különbözı, egész évben folyó versengések 
értékelésével. (Például: tisztasági, magatartá-
si.). A legjobbak jutalma oklevél, gyümölcs, és a 
Híd a Jövıbe Egyesület jóvoltából csokoládé, 
plüss- állatka. A legjobb közösségnek járó ván-
dorserleget idén a 7. osztály nyerte el. Már az 
eredményhirdetés alatt jó illat szállt a levegıbe 
– két üstben fıtt a finom babgulyás. Amíg fıtt az 
ebéd, a jól bevált és kedvelt akadályokon kellett 
átverekedniük magukat a mindenre elszánt 
harcos csapatoknak. Meg kellett küzdeniük a 
versírás, mocsárjárás, növényfelismerés, 
lekvároskenyér- evés nehézségeivel, hogy pon-
tokat győjtsenek csapatuknak. Az ebéd mellé 
jégkrém is járt és eredményhirdetéskor újra 
gyümölcs, édesség, ivólé. Aki ma panaszkodott, 
az nem jár igaz úton. 

H Í R E K   I S K O L Á N K   É L E T É B İ L  

GYERMEKNAP 

Hagyomány már iskolánknál, hogy május végén évadzáró hangversenyen és kiállításon mu-
tatják be a különbözı mővészeti csoportok, hogy mit tanultak, mennyit fejlıdtek a tanév során. 
Ez az esemény idén május 25-én volt. Igazán bensıséges, emelkedett hangulatú délután 
részesei voltak a megjelent szü-
lık, vendégek. A furulya csoport 
tagjai remekeltek – a legkisebbek  
is magabiztosan csalták elı a 
hangokat hangszerükbıl. A Ti-
száról, a tavaszról szóló irodalmi 
összeállítás, a dalcsokor szívünk-
bıl szólt – lélekben még köze-
lebb hozta hozzánk a szülıföld-
höz, kedves folyónkhoz való 
ragaszkodás élményét. 
Gyönyörködhettünk a képzımő-
vészeti csoport kiállításában, 
rácsodálkoztunk, hogyan lehet 
egy darab kıbe madarat, bogarat 
álmodni, a színek –formák- anya-
gok összhangját megteremteni. Az apró tárgyak, üvegre festett képek, portrék igazán megka-
póak voltak, igazi kis „mővészek” alkotásai. Valódi feltöltıdést, kikapcsolódást hozott ez a 
délután. 

Tavaszköszöntı hangverseny és képzımővészeti kiállítás 

VÉLEMÉNYEK A GYERMEKNAPRÓL 

A ballagó nyolcadikosoktól Kosztolányi Dezsı soraival búcsúzunk: 

ÖRÖKKÉ ÉG A FELHİK MÖGÖTT 
 

„Hiszek abban, hogy élni érdemes. Talán nincsen célja és értelme, mert 
„ cél és értelem” emberi fogalmak: a világnak nincs rájuk szüksége. A 
világ több, mint minden emberi; hiszek a világban, mert eszem el nem 
éri.” 
Magyar vagyok.: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok 
el: a világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálha-
tom az emberiséget, ha meg nem ırzök magamban minden színt, min-
den kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a 
magyarság kincsét! De mily balga volnék, ha ugyanakkor más színt, 
más kincset el akarnék venni, vagy meggyengíteni!” 
Hiszek a lélekben, mely szereti a világot; annyira szereti, hogy újracsi-
nálja, annyira szereti, hogy meg sem elégszik vele. Ha érdemes a világ, 
érdemes szeretni is, érdemes másolni, érdemes a fantáziának folytatni 
is. Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve; nem mindenkié, csak a 
magosabb lelkeké, mint a nyelv sem minden állaté. Hiszek a munká-
ban…” 
S hiszek a békében. Hiszek a harmóniában, melyre vágy a lélek, a 
szépségben, melyért kiáltoz az anyag, a szeretetben, melyért epednek 

a népek. Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen! Ha nem hinnék ben-
ne, magam tenném lehetetlenné. Oly bőn, melyre nincsen föloldozás. 
Csak a hit teheti lehetségessé.” 

A virágba öltöztetett, ballagó  nyolcadikosok 

Ádám Erzsébet: Jók voltak a játékok, tetszett a pecázás, a lajhár má-
szás. 
Szendrei Zoltán: Nagyon tetszett a sárkány reptetés és a kötélhúzás. 
Oláh Éva: Jó volt az a feladat, amelyben kis rókákat kellett a bokorban 
megkeresni, (persze csak képen) 
Kerekes János: Nekem nagyon tetszett az egész nap, nagyon jól érez-
tem magam. Örültem, hogy az én repülımet röptettük. Igaz, hogy a 
lajhár mászáskor csíkos lett a pólóm, de anya nem bánta. Szeretek 

rajzolni, ezért jó volt az aszfalt rajzverseny is. Köszönjük szépen ezt a 
napot! 
Balogh Emese: Tetszett nekem a vízmeregetıs játék és a mocsárjárás. 
Kató Dániel- Nagy Ádám: Örültünk a díjaknak, amiket kaptunk. Válto-
zatos, érdekes volt ez a nap. Köszönjük tanárainknak! 
Lakatos Dezsı: Legalább olyan finom volt a gulyásleves, mint az 
anyáé. Érdekes volt a program. 

A mi 
Rovatvezetı: Száraz Lászlóné ig. h. 

Az oldal mottója: 
 

„Vigyél a suliba tölcsért. 
Hogy a tudást a fejedbe töltsék, 
Mert ha mellé megy, az költség.” 



Tarjányi Ferencné óvónıtıl 
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Végre elérkezett az évzáró és a ballagási 
ünnepély napja. Lassan készülgettünk, tanul-
gattuk az évközben megismert verseket – 
mondókákat, daljátékokat. Feldíszítettük az 
udvart és vártuk az ünneplı vendégeket.  Két 
nagycsoportos kislány köszöntıje nyitotta 
meg a ballagási ünnepségünket. A kiscsopor-
tosok verseket-mondókákat a középsısök és 
nagycsoportosok egyveleget adtak elı a ta-
nultakból. Kedves színfolt volt a középsı 
csoportosok szalagos tánca, majd fokozta a 
hangulatot a nagycsoportosok cowboy táncos 
elıadása. Végül a búcsúversek következtek, 
amelyet csodálatosan feldíszített 6-os szám 
alatt átbújva szavaltak el a gyerekeink. Ez-
úton kívánunk az óvodásainknak kellemes 
nyári vakációt, pihenést az iskolákba indulók-
nak feltöltıdést. 

Kedves Berczeli Napló olvasók 
engedjék meg, hogy a ballagást megelızı 
óvodás eseményekrıl is beszámoljak. 
Májusban a kétnapos gyermeknap volt. 
Elsı nap feldíszítettük az udvart, színes 
léggömbökkel, krepp-papír csíkokkal. Szólt 
a zene, jól éreztük magunkat, zenére tor-
náztunk utána jólesett a finom tízórai, mely 
gyros volt. Lehetett jutalmakat szerezni 
különbözı versenyeken, melyen több gye-
rek kipróbálhatta ügyességét, tudását. 
Nagy élmény volt a Romwalter házaspár 
zenés elıadása, akik gyermekdalokat ad-
tak elı játékokkal, mondókákkal, találós 
kérdésekkel színesítve. Fergeteges hangu-
latot teremtettek, melyet hatalmas tapssal 
jutalmaztunk, s a végén beszállhattunk a 
vonatba, s kedvünkre táncolhattunk a ka-
csatáncra is. Ez a mősor nem jöhetett 
volna létre,  ha az óvó nénik nem finanszí-
rozták volna gyermekek részére. A nap 
végén jégkrémet is nyalhattak a gyerme-
kek, melyért köszönetet mondunk László 
Antal igazgató úrnak. 

Másnap a középsı és nagycsoportos gyere-
kekkel kirándulni mentünk a vadas park és 
múzeumfaluba. Örültek az állatoknak, mada-
raknak, élmény volt a pingvinek úszkálása. 
Élvezték a kisvonattal való utazást, de külö-
nösen a nyitott kocsiban visszafelé. De álla-
tok- madarak ide vagy oda, mindenki legna-
gyobb örömmel a játszótérnek örült, s átad-
ták magukat a féktelen játszásnak. 
Itt szeretnék még köszönetet mondani a 
Struktúra Kft-nek a gyros kifliért és pogácsá-
ért, a Híd a Jövıbe Egyesület elnökének 
Humicskó József alpolgármester úrnak a 
édességért, amit gyereknap alkalmából kap-
tunk. Készülünk az évzáróra, ballagási ün-
nepségünkre, melyrıl bıvebben a következı 
számban lesz olvasható. 

                                                                                                                       
Tarjányi Ferencné 

akinek gazdag mesevilágát İ éveken át győjtöt-
te. Feldolgozni azonban Neki már nem volt 
ideje, ezt a munkát tanítványaira bízta. Tudo-
mása szerint Erdész Sándor nyíregyházi nép-
rajzos készítette el a „lacza anyag” rendezését, 
értékelését és publikálását. Egyébként találko-
zásaink alkalmával többször megerısítette, 
hogy İ személy szerint Lacza Mihályt egy 
Ámos Imre formátumú mesemondónak tartja. 
Lacza Mihály, ha tanulhatott volna, akkor való-
színő, hogy egy Móricz Zsigmondot vagy Mik-
száth Kálmánt tisztelhetnénk személyében. 
Lacza Mihály egy valóságos „sárarany” volt, 
akire a megye, de elsısorban Tiszabercel népe 
büszke lehet. Ennyit szabadon az évtizedek 
távlatából felidézett Ortutay gondolatokról. 
Falunk történetében – meggyızıdéssel vallom 
– hogy van egy évtizedek óta szunnyadó érték, 
egy olyan személyiség élt közöttünk, akinek 
élete, meséi ezáltal munkássága beemelhetı 
közgondolkodásunkba, híre, neve (meséi) köz-
kincsé válhatnak, olyat amelyet minden berceli, 
rétközi, szabolcsi ember büszkén vállalhat. 
Ebben az értékmentı folyamatban elsı lépés, 
hogy győjtsük össze Lacza Mihállyal kapcsola-
tos minden emléket, tárjuk fel itteni élete törté-
netét, jelöljük meg legalább egy kopjafával 
sírhantját. Második tennivaló, hogy tárjuk fel 
meséit, jelentessük meg, tegyük lakóhelyi és 
honi szellemi életünk közkincsévé. Harmadik-

ként a fiatalságunkban tegyük ismertté nevét, 
rendezzünk Lacza mesemondó versenyt, nevez-
zünk róla el egy utcát vagy teret stb. 
Nekem Lacza Mihály emléknek méltó felélesztése 
régen dédelgetett vágyam. Talán még nem késı, 
még élnek kortársaim, akik feltehetıen szeretettel 
emlékeznek gyerekkorunk álomba ringató meséi-
re, a töpörödött, de nyílt tekintető öregemberre. 
Talán még sok értékes emlék győjthetı össze 
életérıl, meséirıl, személyérıl, a korról mindnyá-
junk egykori életérıl. 
Kérem, akiknek a leírtakkal kapcsolatban bármi-
lyen információjuk van juttassák el a tiszaberceli 
lap szerkesztıjéhez. Minden emlékmorzsa össze-
rakva értékes lehet! Megrajzolható vele a kor, a 
tér, melyben mindannyian együtt éltünk Lacza 
Mihállyal. 
Tiszabercel, amely sikeresen építgeti szellemi 
arculatát, hagyományt teremt egyre népszerőbb 
rendezvényeivel, ezt a törekvést egy híres mese-
mondó emlékének felkarolásával, közkincsé téte-
lével tovább színezheti, gazdagíthatja. 
A község vezetése, a lakossága vállalja fel Lacza 
Mihály életének, emlékének, meséinek feléleszté-
sét és ápolását, gazdagítását, mert általa mind-
annyian gazdagabbak leszünk. Ehhez kérem a 
falu minden lakosának aktív támogatását, cselek-
vı részvételét. 
 

Dr. Kuknyó János 

Kedves tiszaberceli 
lakosok! 
 
Tiszaberceli gyerekéve-
im egyik szinte kizáróla-
gos intellektuális 
(szellemi, kulturális) 
élménye volt, hogy legfı-
képpen vasárnap délutá-
nonként a „piac” téren, a 
kerekes kutat körülülve 

órákon át hallgattuk – kortársaim kisebb-nagyobb 
csoportjaival – Lacza Mihály (Laca bácsi) gyönyö-
rőséges meséit. 
Tanúja voltam egy alkalommal, hogy Turi Sándor 
híres paszabi tanító kíséretében, egy úriember 
Lacza bácsival órákon át egy fura szerkezetre 
(ırmagnó) mondatja meséit. Ez az úriember (a 
késıbbi oktatási miniszter) Ortutay Gyula volt. 
Évtizedek múltán már felnıtt koromban 
Ortutayval többször is találkoztam és szóba hoz-
hattam neki Lacza Mihályhoz való kötıdésem és 
az iránti érzett tiszteletem. 
Ortutay megerısített, hogy szerencsés ember 
vagyok, hogy találkozhattam Lacza Mihállyal, 

A  b a l l a g ó   k i c s i k . . .  

A középsı csoportosok mősorral ked-

veskedett a ballagó „nagyoktól”! 



Rendkívüli volt a fagykárosodás 

Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnök 

Berczeli 2007. június 

A meggy és almafáknál nem ritka 
jelenség a virágzáskori fagy. Ilyen 
április 22.-én be is következett. A 
meggynél ez semmi károsodást 
nem jelentett, míg az almánál is 
csak olyat, hogy ettıl egy közepes 
termés még elérhetı lett volna. A 
május 2.-i és 3.-i hajnali lehőlések 
viszont elérték a –6 Celsius fokot, 
ami az összes gyümölcsfélék már 
megkötıdött termését tönkretették 
ott, ahol ez bekövetkezett. 
      Szabolcs – Sz –B megye külte-
rületi gyümölcsöseinek szinte teljes 
egésze károsodott úgy, hogy egy 
adott gyümölcsösben az ıszi szüret 
egyenlı lesz a nullával. Községünk 
sem volt kivétel, hiszen a kinti terü-
letek 100% -osan, a belterületi 
kertek részben fagytak el. A Fı u 
alsó harmadától Búj és Gáva irá-
nyába esı zónában a károsodás 
totális, míg a falu belterületének 

egy részén ez váltakozó. Ahogy 
közeledünk a Tiszához, a kép egyre 
kedvezıbb, sıt a kajszi fákon kívül 
semmi elfagyás nem tapasztalható. 
Ez nagyon érdekes, mert vagy  a 
Tisza víztömegének hımérséklet 
kiegyenlítı hatása, vagy a nagyobb 
páratartalom miatt állt elı ez a ked-
vezı helyzet. Lehet, hogy mindkettı 
közrejátszott. 
      Nagyrészt viszont a helyzet 
tragikus, katasztrofális, egy komo-
lyabb árvízi helyzethez mérhetı. 
Ilyen hideg, mint amilyen az említett 
két napon volt, egész télen nem 
fordult elı. 60 évvel ezelıtt volt ha-
sonló, vagy még ettıl is súlyosabb 
szituáció. Ha valaki elıre azt mond-
ta volna, hogy a meggy és alma 
gyümölcse a fán képes lefagyni, 
valószínő, hogy mosolyra fakasztot-
ta volna az embert. Mégis bekövet-
kezett. Nemcsak a gyümölcs kultú-

rákban, most már jól látszanak 
például a repce fagy miatt leszáradt 
becıi, csökkentve ezáltal a betaka-
rítandó termésmennyiséget. 
     Sokan megpróbáltak a fagy 
ellen tisztavizes permetezéssel és 
füstöléssel védekezni, teljesen 
eredménytelenül.-3 Celsius fok 
alatt szinte semmi eszköz nincs, 
ami hatékony lenne. A költségek 
egy nagy része viszont már eddig 
is megvan, ezután is lesz még, 
hiszen a fák lombozatát valamilyen 
szinten meg kell védeni a jövı ér-
dekében. 
   Annak a jövınek az érdekében, 
mely a katasztrófát szenvedettek 
szemében jelenleg igen homályos-
nak, sıt sötétnek látszik. Ne enged-
jük, hogy emellett még a koldusbot 
víziója is eluralkodjon, akár fognak 
segíteni, akár nem. Lesz ez még 
másként is. Fı az optimizmus! 

Tájékoztató 
 

A Nyír-Flop Kft tájékoztatja 
lakosságot, hogy 
Tiszabercelen 2007. évben a 
szelektív hulladékgyőjtési 
napok idıpontjai az alábbiak: 

• Január 02. 

• Január 30. 

• Február 27. 

• Április 03. 

• Május 02. 

• Június 05. 

• Július 03. 

• Július 31. 

• Szeptember 04. 

• Október 02. 

• November 06. 
• December 04. 

TÁJÉKOZTATÓ 
Erdıgazdálkodók részére  

Az erdırıl és az erdık védelmérıl szóló 1996. 
évi LIV. Törvény (továbbiakban: Erdı tv.) értel-
mében – erdıgazdálkodásunk hagyományainak 
megfelelıen, körérdekbıl minden erdıben – az 
erdészeti hatóság által jóváhagyott, legalább 10 
évre szóló üzemterv szerint kell gazdálkodni. 
Az Erdı tv. 14. §.-a alapján az erdıgazdálkodó 
az üzemterv elkészítésérıl a FVM miniszter 
által, a KvVM miniszter egyetértésével jóváha-
gyott körzeti erdıtervnek az erdıgazdálkodó 
területére vonatkozó elıírásai és iránymutatásai 
felhasználásával köteles gondoskodni. 
A körzeti erdıterv elkészítése állami feladat, 
melynek végrehajtásával kapcsolatosan tájé-
koztatom, hogy 2007. év folyamán Igazgatósá-
gunk a Tiszabercel Község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának illetékességi terü-
letéhez tartozó erdıterületen terepi felvétele-
ket végez április 1-tıl november 30-ig. Munka-
társainkat a munkák elvégzésére jogosító ok-
irattal (arcképes hatósági igazolvánnyal), míg 
gépjármőveinket „Állami Erdészeti Szolgálat 
ERDİTERVEZÉS” feliratú cégjelzéssel látjuk 
el. 
 A terepi felvétel pontos idıpontjáról Igazgatósá-
gunk megkeresésük alapján tájékoztatást ad. A 
tervezés során a szakmai szempontok mellett 
az Erdı tv. 25. §-ában elıírt kötelezettségünk a 
helyi (erdıgazdálkodói, önkormányzati) elkép-
zeléseket és javaslatokat megismerni és lehetı-
ség szerint figyelembe venni. Ennek érdekében 

a tervezés során az erdıgazdálkodók érdek-
képviseleti szervük véleményének kifejtésére 
is módot kapnak úgy, hogy meghívhatják az 
érdekképviseleti szerv képviselıjét - akinek 
képviseleti jogát teljes bizonyító erejő okirat-
tal kell igazolnia – a véleményadásra. 
A hatályos jogszabályok értelmében az erdı-
tulajdonosok „közérdekbıl tőrni kötelesek” a 
kár okozásával nem járó valamennyi terepen 
folytatott tevékenységünket, értve ez alatt a 
birtokra külön engedély nélkül való belépési 
jogosultságunkat is. Ezzel kapcsolatosan 
számítunk megértı együttmőködésükre. 
A hatályos szabályozás szerint az erdıterü-
letek határainak a terepen felismerhetınek 
kell lenniük. Ennek érdekében az erdıgaz-
dálkodók kötelesek az erdıterületük külsı 
határvonalait, jellemzı töréspontjait terepen 
jól látható módon állandósítani. A határok 
megjelölhetık a töréspontokra elhelyezett 
határdombokkal, a határon álló fákra össze-
láthatóan 1,5 – 1,7 m magasságban festett 
fehér győrővel, vagy 4 m széles határnyila-
dék vágásával. Felhívom figyelmüket, hogy 
amennyiben határnyiladék kivágása szüksé-
ges, arra elızetesen engedélyt kell kérniük 
Igazgatóságunktól. 
A tényleges terepi állapotok (mővelési ág, 
területi határok) és a földnyilvántartási ada-
tok egyezıségének biztosítása az erdıgaz-
dálkodó feladata. 
 

Állami Erdészeti Szolgálat 
Debreceni Igazgatóság 

Erdıtervezési Iroda 

Köszönet 
Köszönetet szeretnék mondani azoknak az 
embereknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 
a múlt évben életkörülményeink jobbak le-
gyenek. És azoknak, kik nehéz helyzetünk-
ben önzetlen bizalmukkal megtiszteltek. 

Köszönettel: Oláh Mária 

 
Gratulálunk az 50. házassági  

évforduló  
alkalmából ! 

E p e r j e s i   V e r o n i k á n a kE p e r j e s i   V e r o n i k á n a kE p e r j e s i   V e r o n i k á n a kE p e r j e s i   V e r o n i k á n a k    
és és és és     

N é m e t h   P á l n a k N é m e t h   P á l n a k N é m e t h   P á l n a k N é m e t h   P á l n a k     
akik  

 1957. április 27-én kötöttek házasságot. 
 
 

K e r e k e s   I r é n n e k K e r e k e s   I r é n n e k K e r e k e s   I r é n n e k K e r e k e s   I r é n n e k     
és és és és     

M é s z á r o s   G á b o r n a kM é s z á r o s   G á b o r n a kM é s z á r o s   G á b o r n a kM é s z á r o s   G á b o r n a k    
akik  

 1957. május 27-én kötöttek házasságot. 
 

K a z u p   R o z á l i á n a kK a z u p   R o z á l i á n a kK a z u p   R o z á l i á n a kK a z u p   R o z á l i á n a k    
ésésésés    

      G ö r ö m b e i   B a l á z s n a k           G ö r ö m b e i   B a l á z s n a k           G ö r ö m b e i   B a l á z s n a k           G ö r ö m b e i   B a l á z s n a k         
akik  

1957. június 15-én kötöttek házasságot. 

                                                                                                                       



Negyedik alkalommal került megrendezésre a „Közszolgálat napja” a Bessenyei György Általános 
Mővészeti Központ új ebédlıjében, ahol meghitt családi körülmények között ünnepelt együtt min-
denki, aki  Tiszabercelen a köz szolgálatában dolgozik. Az ünnepséget Tiszabercel Község Önkor-
mányzata szervezte, az ünnepi köszöntıt dr. Szilágyi Norbert jegyzı úr tartotta.  A meghívott vendé-
geknek vacsorával, egy szerény ajándékkal és egy szál virággal köszönték meg az éves áldozatos 
munkájukat. 

Készítette: Németh Sándor 
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VÍZSZINTES: 1. A MEGFEJTÉS ELSİ RÉSZE: 13.   AZ ÖT TÓ EGYIKE, 14. SOMOGYI 
LAKOS, 15.ÚR SZOLGÁJA, 16. RIGÓ FAROK NÉLKÜL!, 18.APÓS NÉPIESEN, 
20.ÉPÜLETSZINT, 22.EGY KEVESET MÓDOSÍT, 25. SEPER, KOTOR, 26. KÍGYÓHANG, 
28. ANTIK KPRBÓL VALÓ, 29. ZŐR TÁJSZÓVAL, 30. ÖKUMENIKUS RÖV., 32. ÚJ MÉR-
TÉKEGYSÉG, 34. NYÁRI HÁZIKÓ, 35 MAGATOK, 36. EGYFAJTA VILÁGÍTÓESZKÖZ, 39. 
A TANTÁL VEGYJELE, 40. KÉT IGEKÖTİ, 41. NYOMÁST MÉRÜNK „VELE” RÖV., 43. 

ELEVEN, 45. IDİSZÁMÍTÁSUNK ELİTT, 46. 
HAJÓ PIHENİJE, 48. OSZTRÁK FOLYÓ, 50. A 
RA”- PÁRJA, 51. HANG NÉLKÜL KIKAPÁL!, 53. A 
LOUVRE KINCSE : MONA-…, 55. MADRIDI NAPI-
LAP, 56. HARMA…(HÓNAP ELEJE), 58. TELEPÜ-
LÉS, CSATORNA NÉVADÓJA, 60, ENERGIA 
HORDOZÓ MÁRKÁJA, 62. NAGYON MEGKÖZE-
LÍTI A KÖRT!, 64. İRLİ, 66. …-FA ÉKSZER, 67. 
KÖZÉPEN KITÉR, 69. …NOIR BORFÉLE, 70. 
SEGÉLYKÉRİ JEL, 71.CSODÁLKOZNA, 73. A 
MEGFEJTÉS MÁSODIK, BEFEJEZİ RÉSZE. 
 
FÜGGİLEGES: 1. A RENDİRSÉGEN IS FELTE-
HETIK!, 2. MÓRICZ ZS. REGÉNYE, 3.PARKKAL 
KAPCSOLATOS, 4. MAGAD, 5. SÍR, 6. NİI NÉV 
BECÉZVE, 7. SÍK, 8. SCHÜTZ… SZÍNMŐVÉSZ-
Nİ, 9. MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER, 
10.SZOLMIZÁCIÓS HANG, 11. NÓGAT, 12. 
HEYERDAL HAJÓJA, 17. ÉSZBE JUT, 19. ÉN 
LATINUL, 21. NÉGYLÁBÚ, 23. AKCIÓ KEZDETE!, 
24. AKTA RÉSZE, 26. HOSSZÚ IDEIG, 27. RÉGI-
ES BÚTORDARAB, 31. VÁSÁRI GYEREK JÁTÉK, 
33. IFJÚSÁGI MAGAZIN, 36. ISMÉTELT TILTÁS, 
37. ATOM VÁROSUNK, 38. ATMOSZFÉRA JELE, 
40. MÁR NEM SOKÁIG NYERS!, 42. A HARMA-
DIK SZOLMIZÁCIÓS HANG. 44. PAPÍRRA VET, 
47. MEGJELENTET(ÚJSÁGOT), 49. A TAVASZI 
VIRÁG IS LEHET ILYEN, 51. RÉGI ÁLLATTARTÓ- 
FOGLALKOZÁS, 52.SAKKBAN IS „SZEREPEL”, 
54. SVÁJCI FOLYÓ, 57. KELLEMETLEN MÁS 
SZÓVAL, 59.EREDETI, 61.GÁDOR KÖZPONTJÁ-
BA ÉRKEZTÜNK!, 63. RÉGI „CS” BETŐ, 65. PA-
LESZTIN SZERVEZET, 67. LÁM, 68. VICC, 70. 
TÉLI SPORT ESZKÖZE, 71. BÁBU KÖZEPE!, 72. 
TILTÓSZÓ 

Tiszabercel Község Önkormányzatának  
hivatalos lapja.  

Fıszerkesztı: dr. Szilágyi Norbert  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. 

Berczeli 

FELHÍVÁS PARLAGFŐ MENTESÍ-
TÉSRE ! 

 
Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy a Körzeti Földhivatal, és a jegyzı 
2007. július 1. napjától kiemelten ellenırzi, 
hogy a bel– és külterületi területeken a 
parlagfő  mentesítést a tulajdonosok, vagy 
a használók elvégezték-e. 
 
Amennyiben a kötelezettek ennek nem 
tesznek eleget, úgy elızetes, írásos figyel-
meztetés nélkül is 750.000,- Ft-ig terjedı 
növényvédelmi bírsággal sújthatók, ezen 
kívül haladéktalanul elrendeljük a közérde-
kő védekezést, melynek költségeit a  tulaj-
donosra, vagy használóra terheljük. 

FIATALOK  
FIGYELEM ! 

2007. július 3-án 1300-
1600 óráig a Polgármes-
teri Hivatal épülete 
elıtt  100 szál parlag-
fő-palántáért 1 jégkré-
met kaphatsz ajándék-

ba. 


