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A 2009/2010-es tanév végén is elballagtak 
iskolánk végzős diákjai, akiket igazgató bácsi 
köszöntött ünnepi beszédében és indította útra 
gyengéd hangon jó tanácsaival, most pedig 
neki szólnak a köszöntő és köszönő szavak, 
hiszen tudjuk, hogy szeptembertől már nem 
kezdi velünk az új  tanévet, hanem a sok-sok 
ledolgozott, fáradságos év után a jól megérde-
melt   pihenést kezdi. Igen szép és tartalmas, 
színes és sokrétű volt az ő pályája. 
László Antal igazgató úr 1973-ban kezdett 
tanítani a Paszabi Általános Iskolában, majd 
1975-ben került Tiszabercelre. 1988-tól igazga-
tóhelyettes, 1997-től igazgató intézményvezető. 
35 éven át nagy szakértelemmel és türelemmel 
tanította iskolánkban a technika tantárgyat, és 
vezette be tanulóit a matematika rejtelmeibe. 
A legmegfelelőbb pedagógiai módszereket 
alkalmazva igyekezett minden tanítványából 
képességeihez mérten a legjobb eredményt 
kihozni. Ha kellett szigorral, ha a  helyzet úgy 
hozta, humorral. 
Oktató – nevelőmunkája során nemcsak a 
tananyag elsajátíttatására törekedett, hanem 
nagy gondot fordított a tanulók tudásvágyának 
felkeltésére, tisztességes, becsületes ifjakká 
nevelésére is.  
Lelkiismeretessége, hivatástudata, gyermek-
szeretete embersége egyaránt mintául szolgált. 
Nemcsak tanítványai személyiségét formálta, 
hanem a szülők szemléletét is alakította, ellátta 
őket hasznos tanácsokkal. Az intézmény nö-
vendékeit a legkisebbektől (az ovisoktól) a 
végzős nyolcadikosokig, mindig név szerint 
ismerte, tudott a családi körülményeikről, prob-
lémáikról. Szülő, gyerek, kolléga egyaránt biza-
lommal fordulhatott hozzá a gondjaival. Aktívan 
tevékenykedett és tevékenykedik a közéletben 

is. Óriási szerepet vállalt a családok anyagi 
gondjainak enyhítésében élelmezési pályáza-
tok és egyéb lehetőségek kihasználásával. 
Időt, erőt, fáradságot nem kímélve szervezte a 
kirándulásokat, iskolai és községi rendezvénye-
ket. 
László Antal igazgató úr és Tiszabercel neve 
az évek során összefonódott, hiszen tevékeny-
sége nemcsak a tanításra és intézményveze-
tésre korlátozódott, hanem a településért és az 
itt élő emberekért való tenni akarás és az ön-
zetlen segítségnyújtás jellemezte mindig.  
Személyét tisztelet, megbecsülés, szeretet 
övezi a községben. 
Nem búcsúzunk, csak köszönetünket és hálán-
kat szeretnénk kifejezni eddigi munkájáért, és 
bízunk abban, hogy ha kérjük, a jövőben is 

segítségünkre lesz szakmai tanácsaival, útmu-
tatásaival. 
Reméljük, hogy szívesen emlékszik majd visz-
sza az intézményben eltöltött éveire, kollégáira, 
munkatársaira és a sok-sok diákra, akik védő-
szárnyai alatt cseperedtek fel. 
Kívánunk felesége, családja, barátai, ismerősei 
körében eltöltött hosszú-hosszú boldog nyugdí-
jas éveket, erőt, egészséget. 
 

A Bessenyei György ÁMK valamennyi  
dolgozója és tanulóközössége nevében  

 Gencsiné Kató Irén igazgató   
továbbá  

az önkormányzat valamennyi dolgozója és  a 
képviselőt-testület nevében  

Hajnal András polgármester 



 

A mi Rovatvezető: Gencsiné Kató Irén  
igazgató 

Berczeli 

Környezetvédelmi vetélkedő 
 
A Föld Napja mozgalom 40 évvel   ezelőtt 
indult, Magyarországon 20 éve szerveznek programokat e nap    
kapcsán. 
Célja, hogy felhívja az emberek – gyerekek és felnőttek – figyelmét 
azokra a veszélyekre, amelyek közvetlen környezetünket, a levegőt, 
földünket, vizeinket, az élővilágot és tágabb értelemben az egész 
bolygót veszélyeztetik. Fontos, hogy már gyermekkorban            
felelősséget érezzenek környezetünkért, tegyenek meg minden tőlük 
telhetőt azért, hogy az egészséges, tiszta maradjon, és az ember            
harmóniában élhessen a természettel. 
A felső tagozaton megtartott vetélkedő ennek szellemében zajlott.    
A versenyen évfolyamonként egy-egy, 4 fős csapat mérte össze 
tudását. A feladatok változatosak és gondolkodtatók voltak, a kérdé-
sek megválaszolásához nem csupán az 
iskolai tudásra, hanem általános ismere-
tekre, tájékozottságra is szükség volt. A 
csapattagok önállóan és egymást segítve 
is dolgoztak a feladatok megoldásában, 
így gyorsabban és     eredményesebben 
tudták megoldani a      feladatokat. Az 
elérhető pontszám minden   évfolyamon 
azonos volt, de a feladatok nehézségi foka 
évfolyamonként a korosztálynak megfele-
lően változott. A kérdések a   szűkebb és 
tágabb környezetet  egyaránt érintették. 
                                                                                        
Hornyik Tibor  

Az alsó tagozatban már hagyomány, hogy 
ezen a napon szebbé tesszük környezetün-
ket. Az idén játékos vetélkedővel tettük    

színesebbé ezt a napot. Minden osztályban 5 fős csapatok voltak.         
A feladatok megoldásánál használniuk kellett a környezetórákon tanult 
ismereteket, de a legtöbb kérdés a környezetvédelemmel volt kapcsola-
tos. A gyerekek nagy-nagy izgalommal végezték a játékos, tréfás példá-
kat. A vetélkedőt plakátkészítéssel zártuk. Délután az 1 - 2. o. napközis 
csoport is folytatta a megemlékezést. A világnap tiszteletére a gyerekek, 
nevelők zöld felsőt vettek fel, tablót készítettek, rajzoltak. Szebbnél 
szebb művek születtek. Öröm volt tapasztalni, hogy a gyerekekben egy-
re jobban tudatosult a környezetbarát viselkedés, kultúra. Ezt a rajzok is 
jól illusztrálták. Csak reménykedhetünk, hogy továbbra is megmarad ez 
a lelkesedés, és környezetvédő, ápoló felnőttekké válnak, mint az a 
kertész, akiről a következő meserészlet szól: 
 

„ Volt egyszer egy kicsi fa, amit a kertész és a 
felesége ültettek. 
Valahányszor a kertész és a felesége eljöttek, 
hogy megnézzék, megitassák vízzel és szép 
fának nevezzék, jól érezte magát. 
Mert valaki szerette őt, ápolta, gondozta és 
vigyázott rá. Nem volt egyedül a világon.        
Így megelégedetten növekedett magának, és 
nem is akart semmi mást, mint élni és növe-
kedni, érezni a szelet és az esőt, a földet és a  
napot, azt hogy szeretik, és ő is szeretni akart 
másokat.” 

Kerekes Jánosné  

2010. március-augusztus 

2010. 06. 06-án vasárnap délután közel száz gyerek zsivajától volt 

hangos az iskola udvara. Ugyanis ekkor került megrendezésre a 

református gyermeknap, melyet a tiszaeszlári tiszteletes és felesé-

ge  szervezett. A környező településekről érkező gyerekek /Paszab, 

Ibrány, Gávavencsellő, Nyíregyháza, Tiszaeszlár, és mi 

tiszaberceliek/ 3 órakor gyülekeztünk a református templomban és 

közös éneklés után felszabadultan indultunk az iskola udvarára.             

Az óvodásoktól a nagyokig minden korosztály jelen volt, és sportver-

senyeken vehettünk részt. Lányok, fiúk egyaránt  vetélkedhettek a  

darts, csocsó, foci, ping-pong és hullahopp versenyeken.  

Az ovisok labdáztak és fogócskáztak. Kaptunk enni finom pörköltet és 

egész  délutánra való innivalót, melyből fogyott is bőven, mert nagyon me-

leg volt ránk.  Az eredményhirdetés volt a nap csúcspontja. Az első három 

helyezett lett értékelve oklevéllel, éremmel, kupával és egy tábla boci cso-

kival. Aki nem ért el helyezést, az sem távozott üres kézzel, mert egy táb-

lás csoki mindenkinek járt. Jól elfáradtunk ezen a délutánon, és sok isme-

retséget is kötöttünk egymással. 

Szendrei Zoltán 4. osztályos tanuló 
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Május első vasárnapja  
 
 

ANYÁK NAPJA 
 

A 2. osztályosok gondolataival 
köszöntjük őket. 

 
 

MI MONDTUK AZ ÉDESANYÁNKRÓL 
 

Én azért szeretem az édesanyámat, 
mert ha bánatos vagyok, megvigasztal. 
mert megígérte a biciklit, és meg is vette. 
mert amit kérek, azt meg is veszi. 
mert amikor bajunk van, vigyáz ránk. 
mert főz rám, és mos rám. 
mert ha beteg vagyok, ott van mellettem. 
mert takarít. 
mert elviseli a terheinket. 
mert gondoskodik rólam. 
mert azt főz, amit szeretek. 
mert ha valami bánt, segít rajtam. 
mert amikor jöttem iskolába, megvette, ami kell. 
mert ha baleset ér, ő mellettem van. 
mert ha kiszakad a nadrágom, ő megvarrja. 
mert ha éhes vagyok, készít levest, főzeléket. 
mert ő is szeret. 
mert ha elmennek valahova apával, nemcsak 

ketten mennek, hanem engem is visznek. 
mert minden reggel elkísér az iskolába. 
mert ha vesz valamit, nemcsak apának vesz, ha-

nem nekünk is. 
mert reggel korán felkel, öltöztet, és reggelit 

készít nekem. 
mert segíthetek neki. 
mert mindenkihez kedves. 
mert törődik velem. 
mert amikor kicsi voltam, ő vitt óvodába. 
Mert megígérte, hogy megtartjuk azt a kis     

göndör kutyát, és meg is tartottuk. 
 

DE JÓ IS, HOGY VAN ÉDESANYÁNK! 

 

 

 

 

Az alsó tagozatos tanulók az idén az Elvándorló –Lovas tanyára mentek 
kirándulni, ami Sóstóhegyen található. 
Diákjaink így emlékeztek vissza erre a napra: 
„Végre elérkezett a várva várt nap. Péntek reggel izgatottan gyülekez-
tünk a posta előtt. 
8 órakor megérkezett a Trans-Tour-os busz, amivel mentünk. Az utazás 
vidáman telt, igaz nagyon izgultunk az időjárás miatt, hogy fog-e esni az 
eső vagy sem. Hamar megérkeztünk egy tanyára, bár az út elég rázós 
volt. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Itt egy család lakik, akik 
bemutatják az érdeklődőknek a tanya életét, lakóit.  Először tízóraiztunk, 
s ez alatt nagy örömünkre kisütött a nap. Az evés és kis játszás után csa-
patokra osztottak bennünket. Mi a „Kék csapat” lettünk. Nagyon tetszett 
nekünk ez a név. Minden állomás nagyon érdekes volt. Először egy ta-
nyabemutatón ismerkedhettünk meg az itt élő állatokkal, használati esz-
közökkel. Kedvencünk lett Döme, a kutya, aki imádja a csokit. Láttunk 
medveölő kutyát, amit Oroszországból hoztak. Volt két indián ló: Apacs 
és Mohikán. A lóistállóban bemutatták nekünk Cinka Pannát, aki kicsi-
nyét várta, Zsetont, aki Magyarország legmagasabbat ugró pónija. De 
legjobban Pazarló tetszett, aki olyan szelíd volt, hogy mindenki ráülhetett 
a hátára, s fénykép is készült róla. Bizonyíthattuk rátermettségünket pat-
kódobásból, ostorhasználatból és nótázásból is. Lovaglás és sétakocsiká-
zás tette még színesebbé a napunkat. Finom pörköltet ebédeltünk. Ebéd 
után kezdődött a lovagi torna, ahol a Fekete lovag, a Kék lovag és a Vö-
rös lovag versenyzett a királylány kegyeiért, aki nem volt más, mint 
Görző Ági. A mi lovagunk — a Kék lovag — második lett, s így a ki-
rálylány kezét a Fekete lovag nyerte el. 
Versengésekben viszont mi lettünk az elsők, amiért oklevelet is kaptunk. 
Nagyon jó volt ez a nap, s új élményekkel gazdagodva, kissé fáradtan, de 
boldogan   értünk haza.” 

 
Czipa Tamás,   Hullár Fanni,   Szilágyi Patrik Gábor 

3. a osztályos tanulók 
 
u.i.: Büszkeséggel töltött el bennünket, nevelőket, hogy a házigazdák 
megdicsérték tanulóinkat, hogy milyen fegyelmezettek és tájékozottak 
voltak. 

 

 

 

Iskolánkban május 27-én volt a gyermeknap.                        

A hagyományokhoz hűen most is az „évfolyam legjobbja” eredményhir-

detésével kezdtük a napot. A polgármester bácsi Blaskó Anettnak ado-

mányozta az Önkormányzat  elismerő oklevelét. 

A magatartási versenyben a 2. osztályosok győztek.           

Mi, alsósok az iskola udvarán versenyeztünk. Minden csapatban ver-

senyzett egy elsős, egy másodikos, egy harmadikos és egy negyedikes 

tanuló.  

Kilenc állomáson voltak ügyességi vetélkedők. Mészáros Rita tanító 

néninél pattogatott kukoricát kellett szívószállal áthelyezni egyik helyről 

a másikra. Petró tanító néninél horgászhattunk kedvünkre. Sohodóczki 

tanító néni népi játékokkal ismertetett meg bennünket.  

Irénke tanító néni állomásán karikadobálásban ügyeskedhettünk.  

Brigitta tanár néni furfangos kérdésekkel mozgatta meg agytekervénye-

inket. Donát tanár bácsinál kirakóztunk. Kerekes tanár néni rókákat 

(papír) rejtett el a nagy fűben, s azokat kellett megkeresni. 

Zsuzsika néni állomásán célba dobásban versenyeztünk.  

Az utolsó állomáson, ahol Ildikó tanító néni várt bennünket, vizet hord-

tunk kanállal. A versengés végén még cukoreső is esett.  Én két cukrot 

kaptam el. Sokat nevettünk, izgultunk. A konyhás nénik és az  anyukák 

finom babgulyással csillapították éhségünket. Igazgató bácsitól pedig 

mindenki kapott egy jégkrémet. 

Nagyon jól éreztük magunkat, s reméljük jövőre is ilyen fantasztikus lesz 

a gyermeknap. 

 

Kerekes János Tamás 

4. osztály 



A mi 
Gencsiné Kató Irén ÁMK igazgató 

Szépolvasás versenyen  
III. helyezést ért el  
Rácz Bernadett  

5. osztályos tanuló 
 

Felkészítő nevelő:   

Stefánné Kiss Erzsébet 

RISZ rajzversenyen 
 I. helyezést ért el 
 Udvari Flóra  

1. osztályos tanuló 
 

Felkészítő nevelő:  

Mészáros Rita 

Prózamondó versenyen 
III. helyezést ért el 
 Korsoveczki Gyula  
8. osztályos tanuló 

 

Felkészítő nevelő:  

Stefánné Kiss Erzsébet 

 RISZ német nyelvi versenyen  
II. helyezést ért el  
Purgel Ferenc 

7. évfolyamos tanuló 
 

Felkészítő nevelő:  

Timku Rita 

Négytusa egyéni versenyen  
I. helyezést ért el  
Vojsánszki Andor  
7. osztályos tanuló  

 

Felkészítő nevelő:  

Hegedüs Zoltán 
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RISZ rajzversenyen  
I. helyezést ért el  
Jónás Szabina  

2. osztályos tanuló  
 

Felkészítő nevelő:  

Petróné Minczér Erzsébet  



 
 
 
 
Évek óta hagyomány már, hogy Hajnal András polgármester 
vendégül látja azokat a tanulóinkat, akik a tanév során a leg-
jobb tanulmányi eredményt érték el az osztályukban. 
Így volt ez június 12-én, ahol az alsós és felsős diákok láto-
gattak el a polgármester szobájába, ahol beszámoltak az 
egész éves munkájukról, válaszoltak a polgármester által 
feltett kérdésekre. 
 

Az osztályok legjobb tanulói a 2009-2010-es tanévben: 
 

1.o.: Udvari Anna 
2.o:  Gönczi Gusztáv 
3 a.:  Szilágyi Patrik 
3.b.: Hullár Evelin 
4.o: Májer Dézi Vivien 
5.a.: Blaskó Anett 
7.o.: Bodnár Ágnes 
8.o.: Korsoveczki Gyula 

 
A gyerekeket ebben az évben is — egy szolid vendéglátás után — ajándékkal lepte meg a polgármester, kívánva sikereket az 
elkövetkezendő évekre is. 

2. osztály, a legjobb magatartású osztály  

 

Rakovszki Kupa terem labdarúgó torna 
II. helyezés 

A csapat tagjai: Bodnár István, Budai Róbert, Csatlós 

István, Jakocska Győző, Lakatos János, Oláh Kriszti-

án, Vedres Dávid 

 

Súlylökés és kislabda hajítás versenyen  
I. helyezést  

Öttusa egyéni versenyen 
II. helyezést ért el  

 
Bodnár István  

8. évfolyamos tanuló 
 

Felkészítő nevelő: Hegedüs Zoltán 
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A mi Gencsiné Kató Irén ÁMK igazgató 

 
 
 
1. Aranyi Viola 
2. Balogh Ágnes Emese 
3. Bodnár István 
4. Bodnár Renáta 
5. Budai Róbert 
6. Csatlós Zoltán 
7. Gaál-Szabó Dóra 
8. Gaál-Szabó Erzsébet 
9. Hegyes Zsolt 
10. Jakocska Karolin 
11. Korsoveczki Gyula 
12. Lakatos Barbara 
13. Németh Eszter 
14. Rácz Nikolett 
15. Sebők Arnold 
16. Szilágyi Vivien 
17. Tarjányi Evelin 
18. Titi Dávid 
19. Vadászi Tünde 
20. Varga Dóra 
21. Vaszi József Dávid 
22. Horváth József 
23. Horváth Zoltán 
24. Oláh Irén 

A 2009/2010-es tanév végén is elbúcsúztattuk végzős diákjainkat, akik szeptembertől 
választott középiskolájukban folytatják tanulmányaikat. 

„ Búcsút mond most, de nem kesereg 
ifjú szépséggel víg sereg, 
repülni kész, ékes madár-had 
ideje jött, tovább nem várhat. 
 
Hát szálljatok! Már vár a kék, 
könnyű, szabad és tiszta ég! 

Repüljetek nappal, éjjel, 
szárnyaljatok szelíd széllel! 
 
De hogyha fárad szárnyatok, 
repülni hol tanultatok, 
az ősi fészekre szálljatok, 
és új erőt ott várjatok!”  
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Rovatvezető:   Zsíros Antalné egyesületi elnök 

Április 23-án a Tiszagyöngye Étteremben nagyszabású rendezvény zajlott.            
Műsorral, estebéddel, zenés-táncos szórakozással kedveskedtünk a szomszédos    
nyugdíjas  egyesületeknek. 
Vendégeink érkeztek Szabolcsról, Balsáról, Gávavencsellőről, Bujról, Paszabról,  
Ibrányból és Nagyhalászból. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetség Sitku János (elnökségi tag) 
és felesége képviselték. Vendégünk volt Hajnal András polgármester és néhány     
képviselő-testületi tag. 
Műsorunk változatosan ölelte fel a téli és tavaszi rendezvényeink kiemelt témáit: utal-
va Bessenyei György nagyságára, a doni katasztrófa és a világháborúk áldozataira, a 
március 15.-i forradalomra. Katonadalok előadásával népdalkincseinkre, a közelgő 
anyák napjára, a nosztalgikus május elsejékre, zárva a „lila orgonák” nótacsokrával. 
Szereplési lehetőséget kaptak a fiatalok Tarjányi Evelin és Mészáros Rita személyé-
ben, valamint a nyugdíjas szavalók Natkó László, Németh Erzsébet és Zsíros Antalné 
személyében. A műsor fénypontja az énekkaros asszonyok nótái voltak.                    
Az énekkari számokat Száraz Lászlóné tanította be. 
A „gazdag” estebéd után táncos szórakozás következett egészen 20 óráig. A jókedvet 
fokozták zenészünk, Bálint Pál rögtönzött szövegei, Bakosi Dénes és barátja modern 
slágerei, a menyecsketánc, Juhász Ferencné hagyományos ceremóniája, no meg a 
tombolasorsolás izgalmai.   
Köszönjük a Tarjányi házaspár otthonteremtését, segítőkészségét, valamennyi patro-
nálónk támogatását, a segítő asszonyok finom süteményeit, Hajnal András polgármes-
ter úr és Sitku János elnökségi tag elismerő szavait, a sok-sok virágot, a jó hangulatot, 
mely kísérője volt ennek a szép délutánnak.      

Nyugdíjas Egyesületünk részt vett a 
nyugdíjasok sportnapján, ahonnan 
öt éremmel gazdagabban térhettünk   
haza.  
A neves esemény május 21-én a   
Nyíregyházi Városi Stadionban három 
megye nyugdíjasainak részvételével  
történt.   
Tiszabercelt 5 fős csapatunk           
képviselte: Juhász Ferencné, 
Görömbei Ferencné, Humicskó  
Józsefné, Széles Lászlóné és Száraz 
Lászlóné. A Nyugdíjas Egyesület 
vezetője, Zsíros Antalné is velünk 
tartott, mint szurkoló. Az ügyességi 
csapatversenyben becsületesen helyt-
álltunk, de helyezést sajnos nem sike-
rült elérni. A természetjáró csapatver-
senyben, amely egy 6 km-es gyalog-
lásból és tesztfeladatok időre történő 
megoldásából állt, 13 csapat közül a 
harmadik helyen végeztünk. 
A futószámokban eredményesebbek 
voltunk. Széles Lászlóné 60 és 100 
méteren második lett, Száraz 
Lászlóné 100 méteren harmadik, míg 
200 és 400 méteren második helyezést 
szerzett. 

Május első szerdáján az Öreg-Tisza Tó-
nál szalonnasütést rendeztünk. Köszön-
jük Kozma Istvánnak és családjának a 
vendégszeretetet és vendéglátást. 
Gyöngyvirágcsokrunk jelképe volt az 
anyák napi  megemlékezésnek. 
 
********************************* 
 

Május 9-én Nyíregyházán a szülőfalu ne-

vében polgármester úrral koszorúztunk a 

Bessenyei-szobornál, emlékezve arra, 

hogy Nyíregyházán 1940-ben helyezték 

Bessenyei György hamvait örök nyuga-

lomra. 
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Rengeteg élmény halmozódott már fel bennünk 1997 óta, amióta egyesületünk 
megalakult. A sok-sok kirándulás, rendezvény gazdagsága tarkította a 13 évet. 
2010 július végén ismét a hegyvidéket választottuk terepül, hiszen az Alföldön 
élőknek ez mindig vadregényes, különös táj. Szilvásvárad és környéke tájképi 
szépségében most sem csalódtunk.               
A település elkerülhetetlen látnivalója a Szalajka-völgy az erdei kisvasúttal, melyet 
1908-ban adtak át a forgalomnak.  
Szabadon élvezhettük az erdők csendjét, a patakok zúgását, miközben gyönyör-
ködtünk a Fátyol-vízesésben, a Szabadtéri Erdei Múzeumban, a Pisztrángos 
telepben. A pisztrángos tavak előtt elvarázsolt bennünket a Szikla-forrás különle-
ges látványa és a legnevezetesebb természeti képződmény, a mésztufagátak 
sorából álló Fátyol-vízesés. Így nem is hiányoltuk az Istállós-kői barlangot (az 
ősember barlangját), hiszen nagy erőfeszítések árán gyalogolhattunk volna a 
hegytetőre.  
Kárpótolt bennünket a völgyben elfogyasztott sült pisztráng, a vásárok tarkasága, 
hangulata. 
 

Kevesen ismerik Bélapátfalva építészeti és természeti szépségeit, de mi oda is 
eljutottunk. A Bükk mesés tájai, egy gyönyörű tó– a Lak-völgyi tó– a Bélkő hegy 
lábánál, majd egy lenyűgöző középkori apátsági templom szerepelt programunk-
ban. Lélegzetelállító völgyben bújik meg az elragadó, történelmi hangulatot 
árasztó templom, valamint a ciszterciták által alapított egykori monostor maradvá-
nyai. Szívesen megtekintettük volna a hagyományos bélapátfalvi stílusú cserép-
edényeket ( a gyár épülete még áll), de a helyi múzeumra már nem volt idő. Elkö-
szönve a Monosbéli hegyek fehér szikláitól, Egerbe vettük utunkat.  
 

Eger - Szépasszony-völgy. Többször jártunk már itt, de újra és újra más-más 
hangulatot idéz elő, megcsodálva a turisztikai célra, látványosságra, szórakozás-
ra, vigasságra kiépült pincesort, az emberek áradatát, a borok-pincék hangulatos 
társaságát. Jó volt a hangulat, mi is bekapcsolódtunk az éneklésbe. Daloltunk a 
pincesoron, a Szalajka-völgyben. A Kárpátok-őre monumentális szobornál a Ma-
gyarok Világhimnuszát is elénekeltük. Megismertük az apátsági templom remek 
akusztikáját, a katólikus valamint a református énekekkel, ahol a gyertyák fényé-
ben szeretteinkre gondolhattunk. Útban hazafelé mi is volt? Ének és dal Hazáig. 
 

Köszönjük a szép élményt sofőrünknek, Sebők Józsefnek és a TRANS-TOUR Kft. 
vezetőinek. 

                                                                                     Zsíros Antalné 
Egyesületi elnök 
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Az időjárás kegyeibe fogadta az augusztus 5-i kistérségi 
nyugdíjas találkozó résztvevőit. Mint Hajnal András pol-
gármester köszöntőjében elmondta, az előző napokban 
nagy munkát végeztek munkatársai, hogy a felázott Ti-
sza-partot fogadókész állapotba hozzák. Emlékeztetett 
arra is, hogy éppen tíz esztendeje a Tisza ciánszennye-
ződésének, amit a természet óriási életképessége - sze-
rencsére - leküzdött, de arra is figyelmeztetett, hogy min-
den erőnkkel óvjuk környezetünket. 
Zsíros Antalné, a tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület elnö-
ke üdvözölte a megjelent rétközi- és vendég egyesülete-
ket, örömmel, hogy már a nyolcadik alkalommal fogad-
hatja őket a páratlan szépségű Tisza-parton.  

A település jegyzője, dr. Szilágyi Norbert mutatta be az 
idősekkel együtt érkezett polgármestereket, dr. Karakó 
Lászlót, Gávavencsellő polgármesterét, a térség ország-
gyűlési képviselőjét, Berencsi Bélát, Ibrány, Orosz Ká-
rolyt, Nagyhalász város, Frank Sándort, Buj, Tajthy 
Pétert, Paszab, Gégény Gézát, Tiszatelek község pol-
gármesterét és Szántó Zsolt kistérségi irodavezetőt.  
Szabó Pál, a megyei szövetség elnöke kifejezte örömét, 
hogy ilyen sikere van ennek a találkozónak. Aztán arról 
szólt, hogy a nyugdíjasok életkörülményeiről mostanában 
sok szó esik. Indokolt ennek rövid összefoglalása. Ezután 
versidézettel, a nyugdíjas klubok szerepének dicséretével 
zárta a beszédet. Hasznos és érdekes előadást tartott 
ezután Gurbán Csaba rendőrhadnagy „ Az időskorúak 
sérelmére elkövetett bűncselekmények” témakörben. 
A témát érdeklődve fogadták a szépkorúak, hiszen 
napjainkban fontos ezekről  a helyzetekről előadáso-
kat, információkat, tanácsokat  ismerni és megfogad-
ni. Tájékoztató füzeteit sokan elvitték , hogy  részlete- 

sebben is tanulmányozzák, mit kell tenniük 
az idős embereknek, hogy megelőzzék az 
őket fenyegető bűncselekményeket.” 

Ebédszünet előtt a tiszaberceliek műsora 
köszöntötte a vendégeket 
Elsőnek az elnökasszony unokája énekelt és  
citerázott igen bátran és szépen, majd a női 
kar táncolt új szereplő ruhájában, azután 
dalcsokrukat hallhattuk.  

Holdfény Egyesület tiszai dalcsokrát 
láthattuk. Nagy sikere volt a konzerv-
gyár nyugdíjasai által bemutatott 
szatmári csárdásának.  
A balsaiak nótacsokra következett, 
majd versmondójuk, Szűcs Istvánné 
szavalt. Nagy figyelem kísérte a 
Hajdú-Bihar megyei kabai egyesület 
külön műsorát, amelyben magyar 
nóta, operettdalok és népdalcsokor is 
volt.  
Gyönyörködtünk a nyíregyháziak 
cigánytáncában, a rakamaziak     
népdalcsokrában és az ibrányiak           
görögtáncában. Először szerepeltek 
nálunk a kéki nyugdíjasok Petőfi-
dalaikkal és a paszabiak nótacsokor-
ral és szavalattal.  
 
A műsort a gávavencsellőiek      
karakteres, mulatságos takarítónő-
tánca zárta.   

A nyíregyházi Fegyveres erők és Rendvédelmi 
Szervek nyugdíjasai katonadal összeállítását 
a buji Németh Erzsébet versmondása követte. 
A jóízű babgulyás után– egy kis táncos test-
mozgást is közbevetve– a vendégegyesületek 
gazdag  műsora következett.  Elsőként a 
nagyhalásziak üveges táncát, a kemecsei  
Szegedi Sándorné szólóénekét, a nyíregyházi  

Ezután tört ki a mulatozás Bálint 
Pál hangulatos „ zenekara” hang-
jaira. Nagyszerű együttlétet   te-
remtettek a szervezők a regé-
nyes, napfényes Tisza-parton. 
Köszönet a szervezőknek! 
  

Erdélyi Tamás  
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Bemutatásra kerültek a gondozónők és a lelkes fiatalok  által 
készített ötletes, szép tojások is – igen nagy sikerrel. 

Igazi élmény a harmadik nap volt, amikor egész napos 
tojásfestést szerveztünk a Múzeumfalu munkatársaival. A 
hagyományőrző foglalkozás elérte a célját, hisz több mint 
130 résztvevő felnőtt és gyerek vett részt a tojásfestésen, 
ahol 3 féle technikával ismerkedhettünk.   

Április 28-án közös ünneplésre gyűltünk 
össze. Váraljai János gondozottunk 90 
éves születésnapját ünnepeltük. A Terüle-
ti Iroda életében ez már az 5. alkalom, 
hogy ilyen szép ünnepségre gyűlhettünk 
össze, hisz 90 év hosszú idő. Az ünnep-
ségen, gondozottainkon kívül részt vettek 
az  ünnepelt rokonai is, mely nagy meg-
tiszteltetés volt az intézmény  részére. A 
köszöntések sorát Hajnal András Polgár-
mester Úr kezdte a település részéről, 
majd köszöntő hangzott el az intézmény-
vezető részéről, a Nyugdíjas Egyesület 
részéről, a szomszédok és gondozottak 
részéről, végül településünk háziorvosa is 
köszöntötte az ünnepeltet. 
Néhány gondolatban végigvezettük János 
bácsi csendes, nemes, szép életét. A 
műsor részeként verset hallhattunk Bíró 
Pálné gondozottunktól.  A nap meglepe-
tés vendége a fiatalok körében jól ismert 
Puskás Jucus művésznő volt. A jó hangu-
latú vidám dalok után, következett a finom 
ünnepi ebéd, melyet az óvoda konyhájá-
nak szakácsnői készítettek. Természete-
sen a tűzijátékos, 90-es  számmal feldí-
szített emeletes torta sem maradt el, me-
lyet Rézműves Istvánnénak köszönhet-
tünk.  

Nagy örömmel számolhatunk be a márciusi hónap eseménye-
iről, hisz gazdag és szép élményekben volt részünk. Bekap-
csolódtunk a BIKE által szervezett és az Esélyek Útja Egye-
sület közreműködésével elindított programsorozathoz, 
melynek a mi intézményünk adott helyet.. 
Március hónapban három napra húsvéti hangulatot varázsol-
tunk a Területi Iroda falai közé, ahol az első két napon szebb-
nél szebb horgolt, hímzett és articsóka technikával készült 
tojásokat, valamint szép kosarakat, tálakat tekinthettek meg 
az érdeklődők. A kiállítás anyagát Kovácsné Tar Ilona népi 
iparművész készítette.  

Április 30. péntek – kedvező, 
napsütéses vidám reggel,  amikor 
kissé izgatottan gyülekeztünk a 
Területi Iroda ebédlőjében – első            
alkalommal, hogy idős és  gyerek 
együtt indul kirándulni. Közel 45-
en voltunk. Nagyon vártuk ezt a 
napot.  
A sóstói Múzeumfaluba látogat-
tunk el, ahol egy teljes képet kap-
tunk a 19. század végi és 20. 
század eleji hagyományos pa-
raszti életmódról.  
Megtekintettük a jellegzetes lak-
berendezési hagyományokat, 
használati és dísztárgyakat.  
Betekintettünk a közösségi épüle-
tekbe, a régi iskolába, ahol a pa-
dokba is beülhettünk. Végigsétál-
tunk a kismesterségeket bemutató 
műhelysornál: a kovácsműhelynél, 
a borbélyműhelynél. Megcsodál-
tuk a mézeskalácsokat is.  
Egy-egy lakóházban megfigyeltük 
pl. a kenderfeldolgozás eszközeit, 
munkafolyamatait, a szövés-fonás 
mesterségét, valamint láthattuk a 
kemencéket, melyekben finom 
kenyérlángost sütöttek részünkre,  
és azt jóízűen fogyasztottunk el, 
tejföllel, kacsa- és libazsírral íze-
sítve. 
Gondozottaink fiatalságát idézte 
fel mindez, a gyerekeknek pedig 
nagy élmény volt. Közösen fo-
gyasztottuk el az ebédet, megpi-
hentünk a sátrak alatt, míg a gye-
rekek igen fegyelmezetten, de 
vidáman játszottak a Múzeumfalu         
játszóterén. 
Mindezt a szökőkútnál egy közös 
fagylaltozás és a csónakázó tónál 
egy közös séta követett.  
Délután kellemesen elfáradva, 
élményekben gazdagon tértünk 
haza.   

Gliba Lászlóné 
szoc. gondozó 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜK  
 
 

ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 
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AKIK 1960. MÁJUS 29-ÉN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT. 



Berczeli 2010. március-augusztus 

A kisvárdai tűzoltóság 140. éves fennállásának alkalmából 
Natkó László, egyesületünk parancsnoka díszharangot öntött, 
melyet a kisvárdai tűzoltóság parancsnoka, Kis-Szabó Ferenc 
alezredes, díszoklevéllel köszönt meg a 2010. július 30-án meg-
tartott rendezvényen, Kisvárdán.  

2010. május 20-án egy szép tavaszi napon az Idősek Klubja   
szalonnasütést szervezett az otthon udvarán. 
A kőből kirakott szalonnasütő helyeket körbeültük töretlen     
jókedvvel és vidámsággal, miközben fogyasztottuk a finom  
mangalicaszalonnát, a hagymás, paprikás, paradicsomos          

kenyeret, a frissen sült ízletes bélest, és a különböző zamatos és 
vitaminokban gazdag gyümölcsöket. 
Köszönetünket fejezzük ki azon segítőinknek és támogatóinak, 
akik e nap sikeréhez bármivel is hozzájárultak. 
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 Az utóbbi években kialakult gyakorlatnak- 
mondhatnánk- hagyománynak megfelelően az 
idén is ötnaposra  terveztük rendezvénysoro-
zatunkat. 
Az ilyenkor szokásos gondokkal  (pénzhiány,     
időjárás, a rendezvényt ellenzők, stb) meg-

küzdve láttunk hozzá a tervezéshez – immár egy új egyesülettel a hát-
térben, no meg a régiekkel együttműködve, az Önkormányzat támogatá-
sát magunk mellett tudva. 
Mire kellett, összeállt minden. Álltak a sátrak, állt a színpad, volt világí-
tás, víz, büfé, hideg sör, jó idő, szóval minden, ami ahhoz kell, hogy az 
ember jól érezze magát egy szabadtéri rendezvényen.  
És persze, kellenek műsorok, programok. 
A nyitó nap, a Gátszínház műsora jó szórakozást kínált a Tisza-partra 
kilátogató több száz—csak kis részben  „hazai” — nézőnek. A Nyírbátori 
Talán Teátrum  művészei egy vérbő népi humorral tarkított  remek elő-
adással mutatkoztak be nálunk. A pikáns beszólásokon, jeleneteken jól 
szórakozott a töltésoldalt benépesítő közönség. A jó hangulathoz hozzá-
járult a   gyönyörű nyári este melege, a hely varázslatos  
szépsége, a barátokkal való találkozás élménye.  
Másnap az ultisok vették birtokba a Tisza-partot. Csapatverseny volt, 
három fős csapatok mérkőztek a minél jobb helyezésekért. Érdekes, 
zárt világ az övék. Amíg kentük a zsíros kenyereket, már sokszor hallott, 
de számunkra, feleségek számára értelmezhetetlen varázs-szavak röp-
ködtek a levegőben: betli, rebetli, kontra, rekontra, hol a söröm, van még 
a meggyléből, és ezt meg nem unták reggeltől estig ismételgetni. Sőt, 
hogy el ne felejtsék, hetente háromszor még edzést is tartanak. A Regi-
onális Nyugdíjas Találkozó az idősebb korosztály számára hozott élmé-
nyekben gazdag napot. Csak a zenészt idézem:  

„Ha a Nyugdíjfolyósító Intézet látná, hogy táncolnak a nyugdíjasok, min-
denkit visszaküldene dolgozni.” 
A negyedik nap a fiataloké volt. 
Remek programot szervezett a BIKE,  -  kár, hogy az eső elmosta az 
esti szórakozást, de az egész  napos, ötletekben bővelkedő esemény-
sor így is emlékezetes marad a résztvevők számára. 
Az Országos Felső-tiszai Halászléfőző Verseny átalakulóban van, de mi 
ezt egyáltalán nem bánjuk. A versenyző csapatok rájöttek, hogy nem-
csak halászlevet lehet a halból készíteni, így aztán a legváltozatosabb, 
legkülönlegesebb halételek kavalkádját kóstolhatja, aki időben odaér 
egy-egy főzőhelyhez. Az átalakulást az is jelzi, hogy létszámukban nagy 
csapatok jönnek, olykor 40-60 fős  munkahelyi, baráti közösségek, távoli 
rokonokkal kibővített családok,  külhoni ismerősök, „véletlenül” erre járó       
kíváncsiak. 
A jó hangulatról maguk a résztvevők gondoskodnak, de azért igyek-
szünk a színpadon is változatos műsorokkal kedveskedni  az ide látoga-
tóknak. 
Bár nem voltak nagy „nevek” a fellépők között, de azt hiszem, a       
Szabolcs Koncert Fúvószenekar és Mazsorett csoport, a Romwalter 
Duó, a Kelet Csillagai tánckettős, a divatbemutató show műsor és 
az esti Gáti bál hangulatát még sokáig őrizni fogjuk. Egészen a jövő 
nyári rendezvényekig. 
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárul-
tak rendezvényeink sikeréhez, fontosnak érezték, hogy Tiszabercelért  
módjuk, lehetőségük és elkötelezettségük mértékében tegyenek      
valamit. 

Száraz Lászlóné 
Együtt Tiszabercelért egyesület elnöke 

 

2010. augusztus 1-jén 18 csapat részvételével, 
54 játékossal kezdődött meg a VI. Tisza-parti 
Ulti party, melyet kora reggel zajló előkészületek 
előztek meg méltán előkészítve ezzel, hogy az 

ultisok tiszta környezetben vehessék birtokba a Tisza partot.  
Játékosok érkeztek Debrecenből, Nyíregyházáról, Kisvárdáról, Sárospa-
takról, Tiszavasváriból és a környező településekről is. 
Legmesszebbről Varga Béla érkezett. 
9 órakor vette kezdetét a verseny, de már 7 órakor gyülekeztek a ver-
senyzők. A 2500 Ft értékű nevezési díj magában foglalta az egész nap 
elfogyasztott zsíros kenyeret hagymával és zöldségfélékkel illetve az 
ebédet is, ami „A” és „B” menüből állt, mely közül mindenki megtalálhat-
ta a kedvére valót. Az „A” menü velős pacal, a „B” menü pedig ízletes 
sertéspörkölt volt. 
A játék lényege, hogy a csapatok „A” játékosai összemérik erejüket 
minden csapat „A” játékosával, a „B” játékosok a „B”-vel, a „C” játékosok 
pedig „C” -vel. Egy fordulóban egy csapat maximum 12 pontot szerez-
het, de ha mindenki veszít, 0 pontot kapnak a játékosok. 
Végig izgalmas volt a küzdelem, a csapatok felváltva vezettek, de végül 
a kisvárdaiak 1-es számú csapata diadalmaskodott. 
Tiszabercel 1-es számú csapata —Stekli Gyula, Varga Ferenc és 
Szántó András— második helyezést ért el. A tiszaberceliek erősségét 
mutatja, hogy 5 csapattal is kiálltak, és két első helyet is sikerült meg-
szerezniük, mert az „A” játékosok közül    Száraz László, a „B” játéko-
sok közül pedig Veres László lett az első. 
Nagyon jó hangulatú, izgalmas volt mind a 10 forduló. Sokan kijelentet-
ték, hogy ide minden versenyre eljönnek. Megalapozott a kijelentés, 
mert nagyon szép kerámia vázákat nyertek a csapatok, és egész nap 

folyamatos volt az ellátás, az ultis feleségek, mint eddig mindig, most is 
kitettek magukért biztosítva a jó ellátást. 
A Szabó család nagyon finom ebédet főzött, mindenki megnyalhatta a 
tíz ujját utána. 
Ez a VI. Tisza-parti Ulti-party, de elhatározták, hogy tovább folytatják a 
hagyományt. A Szabadidő Egyesület minden tagja, illetve hozzátartozó-
ja igyekezett emlékezetessé tenni a napot, ami a szervezésben, hangu-
latban is megmutatkozott. 
Köszönet érte Vass Tamásnak, a számítógépes program irányítójának, 
a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a közmunkásoknak, akik   
nélkül nem lehetett volna sikeres ez a nap. 
                                                                                        Száraz László 
                                                                 Szabadidő Egyesület elnöke 
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IV. helyezett:  
Máté     Mihályné 

12/B asztal Szakiskola 

V. helyezett:  
Fogarasi Lajos 

6-os asztal Paszabi   Vízmű 

VI. helyezett:  
Kovács Józsefné 

20-as asztal Tiszabercel 

VII. helyezett:  
Tarjányi István 

5-ös asztal 
Paszab Önkor-
mányzat 

VIII. helyezett:  
Szántó András 

13-as asztal Tiszabercel 

IX. helyezett:   
Ovidio Teodor Cretu 

18-as asztal Beszterce 

X. helyezett:  
Jánosi Ferenc 

19-es asztal Szepi szent györgy 

 

K ü l ö n d í j a t     k a p t a k : 

 
Sasvári Ferenc              1. asztal:   A legészakibb halászlé 

Kovács Ferenc             2. asztal:    A legnagyobb üstben főtt 

Czene Levente              9. asztal:   A legszebb halásztanya 

Horizont-tex                 22. asztal:  A legnagyobb csapat 

Police                            26. asztal:  A legszigorúbb csapat 

Tűzcsap Egyesület      21. asztal:  A legjobb csövesek 

Mur-Vil. Kft                25.asztal: A  legjobb először próbálkozók 

Demecseri Önkormányzat 11. asztal: Legpörgősebb fakanál 



Berczeli 2010. március-augusztus 



2010. március-augusztus Berczeli 

2010. május 22-én, a tavalyi református egység 

évfordulóján, a Jakab apostol   szerinti tiszta ke-

gyességet gyakoroltuk (1,27). Ifisek és frissen kon-

firmáltak meglátogatták az őket váró özvegyasszo-

nyokat. A látogatás előtti órában egyik presbite-

rünknél, Farkas Antalnénál volt „összetartás”. Er-

zsike néni bemutatta a szépen felújított családi 

portáját és a gyönyörűen, tájház szinten berende-

zett egykori gazdag paraszti házat. A család     

bemutatásában fényképen és szóban az egykori 

„berceli” püspök, Farkas István is megelevenedett 

előttünk.    

Érdekes volt a történelem, a régi tárgyak, a sokféle 

próba (ostor, gémes kút, fa korsó). Szíves vendég-

látónk híres gondoskodásából adódóan jó falatokat 

ettünk és ittunk. 

A tízórai élményei után lendületet kapó 

csapatunk tovább indult, hogy kettesével megláto-

gassa azokat, akiknek nehezebbek mindennapjaik. 

A párválasztás hullámzó feszültségében élő fiata-

lok megláthatták, milyen egyedül élni, milyen, ami-

kor valaki a szíve választottja, hites ura nélkül éli le 

a kirendelt napokat. Mindenki nagy szeretettel, és a 

családtagok áldásos segítsége által, terített asztal-

lal várta a fiatalokat, akiknek hamar megoldódott a 

nyelve. Beszélgettek konfirmációi kérdésekről, 

pünkösd szent ünnepéről, a mindennapokról. Sok-

kal nagyobb és több ajándékkal tértek vissza, mint 

amit ők vittek (papír és hang alapon pünkösdi pré-

dikációt). 

Délben, a templomudvarra visszaérkező fiata-

lokat szalonnasütés várta. Ahogyan lassan 

sült a finom szalonna, úgy jöttek elő a szép 

élmények.  

Levezetésképpen előkerült a focilabda is.    

A mai napon, ahogyan 1 éve is, 

egy nagy, közös nevező alatt különböző 

világok találkoztak és lettek eggyé, telje-

sebbé, gazdagabbá. 2009. májusában 

eltérő állampolgárságú magyarok fogtak 

kezet, most pedig eltérő korosztályú 

berceliek. Bárcsak egész évben így tud-

nánk egymást kiegészíteni – Isten és a 

falu előtt! 

 

Szilágyi Sándor,          

református lelkész 

Tiszabercel 



 

A tiszaberceli gazdálkodók nevében köszönjük  szé-
pen az önkormányzat vezetésének és a képviselő-
testületnek, hogy lehetővé tették számunkra azt, 
hogy helyben, térítésmentesen – ezzel többezer   
forintot megspórolva – benyújthassuk a területalapú 
támogatásokat elektronikus úton.  
Példaértékű volt, hogy időpontra hívták a gazdálko-
dókat, sok időt megspórolva ezzel nekünk.  
Köszönjük Geréné Varga Beáta ügyintéző hozzáértő 
szakmai segítségét, amellyel segítette a földhaszná-
lókat, hogy határidőre és pontosan elkészülhessenek 
az igénylések, mely támogatás nélkül gazdálkodá-
sunk ellehetetlenülne.  

 

gazdálkodók 

Szépül a falu  
 

Orgonaillat, virágzó fák, bokrok látványa csábít  
sétára, biciklizésre mostanában.  
 

A  május mindig megdobogtatja az ember szívét, 
akár öreg, akár fiatal: milyen szép is a mi világunk!  
A templomdombon virágzó gesztenyefák, a fehér 
menyasszonyi csokorként pompázó koszorúvirág, a 
festő ecsetjére kívánkozó Öreg Tisza- tó és környé-
ke, a Tisza- töltés látványa igazi gyöngyszemei a 
falunak. De említhetnék sok- sok virágos kisker-
tet,  utcarészt, közterületet, amelyek szorgos kezek 
nyomán jöttek létre. Ez utóbbiakhoz szeretnék meg-
jegyzést tenni, mert ez az új. 
  

A gondozott, virágosított  magánterületek látványa 
szerencsére már megszokott az utóbbi években, de 
ami most a közterületeken történik, arra már nagyon 
régen vártunk.  
Örömmel látjuk: szépül a falu. Köszönjük mindenki-
nek, akinek része van benne. És remélhetőleg a most 
még a virágágyásokat taposó, tépő gyerekek is belát-
ják előbb- utóbb, hogy értük is van ez az egész. 
Vagy a szülők elmagyarázzák  nekik. 

Ezúton köszönjük Kató Gézának, hogy az idén is, tavaly is mintegy 2-2 
kg !!!  "hajnalka " virágmag begyűjtésével  és  felajánlásával járult hoz-
zá  a faluszépítéshez. 
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A 3. számú választókerület MSZP 
Nőtagozata a Borsodi árvízkárosul-
tak megsegítésére ruhagyűjtési akci-
ót hirdetett meg, amelyhez csatlako-
zott a Tiszaberceli MSZP Nőtagoza-
ta is. 
Több mint 3 mázsa ruhát, cipőt, 
tisztító és fertőtlenítő szereket, he-
verőket ajánlottak fel a helyi lako-
sok.  
Az így összegyűjtött adományokat 
Szendrő községbe szállítottuk. 
Ezúton fejezem ki köszönetemet 
mindazoknak, akik e nemes cseleke-
detben részt vettek, és felajánlásuk-
kal hozzájárultak a megsegítésük-

höz: 
Falatovics Gyuláné helyi vállalkozó 
özv. Juhász Ferecné 
Kunné Mogyorósi Anita  
özv. Stekli Gyuláné 
Titi Józsefné 
özv. Jónás Gyuláné 
özv. Hullár Lászlóné 
Rézműves Istvánné 
Száraz Lászlóné 
Zámbó Károlyné 
 

Tiszabercel, 2010. 06. 16.  
 

Tisztelettel: 
 

Titi Józsefné 

 
 

 
Az Együtt Tiszabercelért Egyesület nevében ezúton 

is köszönetet mondok mindazoknak a cégeknek, ma-

gánszemélyeknek, vállalkozóknak, közfoglalkoztatot-

taknak, helyi civil szervezeteknek, önkormányzatnak, 

akik   bármilyen módon hozzájárultak a  XI. Rétközi    

Kulturális és Turisztikai Napok sikeres megrendezé-

séhez:     

 

                                      Száraz Lászlóné   
                                          egyesületi elnök 
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Rovatot készítette: 
Aranyos Tibor József 
DE-AGTC, V. évfolyamos  
környezetgazdálkodási agrármérnök hallgató 

 
Az emberiség környezetszennyező és energiapa-
zarló életvitele következtében a fosszilis energia-
hordozók helyett egyre inkább a megújuló ener-

giaforrások kerülnek előtérbe. A kőolaj– és földgázkészletek 
nagy része politikailag instabil területeken fekszik, amivel a 
biztonságos energiaellátás veszélyeztetett. Erre a megújuló ener-
giaforrások használata kínál hosszú távú megoldást a környezet-
védelmi szempontokat figyelembe véve. 

Az energetikai faültetvények is a megújuló energiaforrások 
közé sorolhatók. Az energetikai célból termesztett fafajok gyors 
növekedésűek és termesztésük szabályozható. Ilyen többek kö-
zött az energiafűz (Salix viminalis L.), mert tüzeléstechnikai 
szempontból kiváló, valamint a kicsi klór-, kén-, illetve kálium-
tartalma miatt környezetkímélő is, továbbá pollenmentes. 

A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 
Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósí-
tási Program keretén belül a szennyvíztisztító telepeken keletke-
ző szennyvíziszapok elhelyezését 2008 és 2015 között meg kell 
oldani, ami már napjainkban is problémát jelent.  

Folyamatosan nagy gondot okoz a legtöbb nagyvárosunk 
szennyvíztisztító telepén és a több kistelepülés által újonnan 
létesített szennyvíztisztító telepen keletkezett szennyvíziszap 
környezetkímélő elhelyezése. 

Külföldön már évek óta sikeresen alkalmazzák a fűzültet-
vényeket kommunális és ipari szennyvizek, szennyvíziszapok 
kezelésére, hogy a növények felvétele által csökkentsék a szeny-
nyező anyagokat, tápanyagot juttassanak ki, és segítsék a szer-
ves szennyezők mikrobiális lebontását. A módszernek környeze-
ti és gazdasági előnyei is vannak, hiszen viszonylag kis gépi és 
minimális élőmunka igénnyel jelentősen nagyobb faanyag    
állítható elő, mint iszaptrágyázás nélkül. Továbbá a talajt szer-
ves anyaggal gazdagítja, a növény pedig tápanyagot kap és ne-
hézfémeket von el a talajból, ezen kívül öntözésként is felfogha-
tó egy-egy kezelés a nagy víztartalom miatt. 

Betakarítás során a szennyvíziszap káros összetevőit ki-
vonják a rendszerből, megtisztítva ezzel a talajt. Ezáltal lehetővé 

válik a többszöri felülkezelés, az égetés során viszont fontos a 
keletkező hamu megfelelő kezelése, az előírások betartása. 

Az energiafűznek további előnye a hagyományos növé-
nyekkel szemben szennyvíziszap felhasználási szempontból a 
hosszú vegetációs idő, magas evapotranspirációs-párolgási 
arány, jó tápanyagfelvevő képesség minimális kioldódási veszte-
séggel, költséghatékonyabb szennyvízkezelés.  

Humán szempontból fontos, hogy a megtermelt szerves 
anyag a táplálékláncba nem kerül vissza, így mind a fertőzés, 
mind a potenciálisan mérgező anyagok továbbvitelének veszélye 
elkerülhető.                                                                                         

Ennek alapján a fűzültetvény alkalmas kommunális 
szennyvíziszap kezelésére, mely megoldhatja a szennyvíztisztító 
telepek szennyvíziszap elhelyezési problémáit, emellett jelentős 
költségmegtakarítással jár. Különösképpen az állattartó telepe-
ken keletkezett hígtrágya kezelésére lehet alkalmas.  

Hozama az első év után kb. 8-10 t/hektár/év, míg a 3. év 
után már 40-60t/ha/év. Termesztése elősegítheti a térségi foglal-
koztatás szintjének jelentős növelését, lehetővé téve az alacsony 
szakképzettségű emberek tömeges foglalkoztatását. A téli idő-
szakban történő betakarítás lehetővé teszi a mezőgazdasági gé-
pek egy részének holt időben célszerű használatát. 

 Az energiafűz termesztése megoldhatja a kisebb települé-
sek közintézményeinek teljes körű fűtési energiával történő ellá-
tását környezetkímélő módon. Ezen kívül a környék gyengébb 
minőségű talajain, ahol a hagyományos növénytermesztés gaz-
daságosan nem kivitelezhető, az energiafűz termesztése egy jö-
vedelmezőbb gazdálkodást tesz lehetővé. 

Nagy örömmel számolhatunk be a Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület tavaszi eseményeiről. Az ESZA Kft jóvoltából 
az IFJ-GY-EA-09-E-0018 pályázati azonosítószámú támogatás segítségével sikerült egy nagyszerű kezdeményezést 

elindítani. A tavaszi hónapokban az Idősek Klubjában a területi iroda és az Esélyek Útja Egyesület közreműködésével és támogatá-
sával hagyományőrző foglalkozásokat tartottunk, ahol az idősebb korosztály segítségével a fiatalok megismerhettek egy-egy hagyo-
mányos tevékenységet. Így tojást festhettünk, gipszet önthettünk és festhettünk, anyáknapi ajándékokat készíthettünk, melyet ünnep-
ség keretében át is adhattunk. 
Sok élménnyel lehettünk gazdagabbak a Nyíregyházi Falumúzeum munkatársainak köszönhetően. Bemutatták nekünk a kenyérlán-
gos sütés népi hagyományát, valamint megcsodálhattuk a múzeumfalu épületeit kísérő segítségével.  
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Rovatvezető:   Dr. Szilágyi Norbert 

Tájékoztató a képviselő-testület április 19-i 
üléséről:  
Az ülésen elsőként meghallgatták Hajnal And-
rás polgármester jelentését a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, és a tájékoztatót a 
polgármester 2 ülés között végzett munkájáról.  
A polgármester beszámolt arról, hogy a komp 
hazaszállítása megtörtént, beüzemelése folya-
matban, a kompot a Közlekedési Felügyelet is 
ellenőrizte. 
Az ibrányi kistérség által benyújtott pályázaton 
2 db stílfűrészt nyert az önkormányzat. A támo-
gatásként kapott 168 db bükk, tölgy, égerfacse-
mete leiskolázása megtörtént, koronás állapot-
ban kerülnek majd kiültetésre.  
Eperjessy Ferenc érdeklődésére a polgármes-
ter elmondja, hogy a 6/3-as pályázaton 3,7 
millió forintot nyert az önkormányzat, valamint 
az I. negyedéves adók segítségével megoldód-
tak a jelenlegi gondok. Dr. Szilágyi Norbert 
jegyző elmondja, hogy az ÖNHIKI pályázatot 
rendszerhiba miatt a testületi ülésig nem tudták 
benyújtani. A képviselő-testület utasítja a jegy-
zőt és a polgármestert, hogy határidőre nyújt-
sák be a pályázatot és a májusi testületi ülésen 
az összegről tájékoztassák a képviselőket. 
Következő napirendi pontként módosították a 
Tiszabercel község vagyonhasznosításának, 
használatának és forgalmának rendjéről szóló 
17/1993. (IX.26.) önkormányzati rendeletet.  
Ezt követően a polgármester előterjesztette a 
Református Egyházközség nem anyagi jellegű 
kérését, melyet a képviselő-testület  támoga-
tott, a 4 db reflektor felszerelésének kivételével, 
mivel az áramszámla kifizetésének anyagi 
fedezete az önkormányzatnak jelenleg nem áll 
rendelkezésére.  
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
által is javasolt EU élelmiszersegély  pályázat 
elkészítésével és benyújtásával egyetért a 
testület, a kiosztás és az elszámolás lebonyolí-
tásával László Antal igazgató urat bízza meg.  
A képviselő-testület határozott arról, hogy 
Geréné Varga Beáta a Teleház épületében a 
tiszaberceli földtulajdonosok területalapú támo-
gatásának igénylését elkészítse. A szolgáltatá-
sért a falugazdászi hálózatnál 1000 Ft-os díjat 
kell fizetni, de a polgármester javaslatára 
Tiszabercelen az  önkormányzat térítésmente-
sen biztosítja.  
Hetedik napirendi pontként a Trans-Tour, 
Trans-Vonal iparűzési adó ügyét terjesztette 
elő Hajnal András polgármester. A képviselő-
testület nem támogatja sem az iparűzési adó 
mértékének csökkentését, sem további adó-
kedvezmény nyújtását.  
Az óvoda infrastrukturális fejlesztését  a tervek 
szerint július 1-től augusztus 31-ig  fogják elvé-
gezni. A májusi testületi ülésig 3 kivitelezőtől 
kérnek árajánlatot hozzá.  

A benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatóban 
Hajnal András polgármester elmondja, hogy 
amennyiben a Leader pályázat sikeres, a Bes-
senyei Park bejáratát és előtte a teret 
letérkövezik. Ugyancsak térburkolattal lesz 
ellátott a tűzoltószertár előtti terület, valamint a 
Polgármesteri Hivatal  udvara (a szolgálati 
lakástól a garázsig terjedő rész), ahol 4-5 parkí-
rozót szeretnének kialakítani. A pályázat szerint 
a Hősök Emlékműve előtti rész is térkövet kap-
na, fontos ugyanis, hogy az ünneplőknek ne 
kelljen a sárban állniuk.  
A tizenegyedik napirendi pont tárgya László 
Antal (Bessenyei György ÁMK igazgató) fel-
mentési kérelme, és az általa betöltött közalkal-
mazotti státuszának megszüntetése. Zsíros 
Antalné javasolja a szokásos 4 hónapos mun-
kavégzés alóli felmentés meghosszabbítását. 
László Antal elmondja, hogy mivel tanít is, a 
tanévet végig szeretné vinni, és a 4 hónapos 
feltételt magára nézve is kötelezőnek tartja, de 
2010. decemberében mindenképpen nyugdíjba 
kíván menni. Igazgatói megbízása 2010. au-
gusztus 16-án lejár. A képviselőtestület 8 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett megszünteti 
státuszát, mely 5 évig nem kerül betöltésre.  
A képviselő-testület döntött a MEDI-AMB 
Nonprofit Egészségügyi Társulás megszünteté-
séről, melyet az önkormányzatok közösen hoz-
tak létre.  
Utolsóként a Felső-szabolcsi Vízgazdálkodási 
Társulás behajtási kérelmének részbeni vissza-
vonását vitatják meg. Az önkormányzat levelet 
kapott a Társulás ügyvédjétől, melyben a 
„túlatiszai” földek vízműtársulati hozzájárulási 
díj letiltásának visszavonásáról tájékoztat. Akik-
től levonásra került az összeg, az visszafizetés-
re kerül. Humicskó József elmondja, hogy a 
nagy-széki terület után is, amely nem tartozik a 
vízműtársulathoz, jogtalanul szedi be a társulat 
a hozzájárulást. Mivel a testület hatósági 
ügyekben nem hozhat döntést, Hajnal András 
javasolja a jegyző úrnak, hogy írjon levelet 
ezzel kapcsolatban is a vízműtársulatnak, és 
várják meg az arra érkező választ.  
 
Tiszabercel község Önkormányzati Képvise-
lő-testülete 2010. május 31-én tartotta követ-
kező ülését:  
           

Első napirendi pontként Hajnal András polgár-
mester a komp felújítási pályázatát ismerteti, a 
munkálatokhoz 1. 447. 795 Ft önerő szüksé-
ges. A testület egyhangúlag szavazott a pályá-
zat benyújtásáról és az önerő biztosításáról, 
majd elfogadja a jelentést a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és elfogadásáról. 
Egyezség születik arról, hogy a muzeális tűzol-
tó autót a kerékpártároló helyén létesítendő 
fedett emelvényen helyezzék el, így 5-6 parko-
lót is ki lehet alakítani, ezzel együtt a kerékpár-

tároló hátra kerülne. 
A polgármester elmondja, hogy a Vízgazdálko-
dási Társulat a végrehajtás megszüntetését 
kérte a túlatiszai területekre, az önkormányzat 
kérdésére, miszerint a nagyszéki területekre is 
fenntartják-e a követelésüket, válasz még nem 
érkezett. Humicskó József és Kolozsi László 
elmondják, hogy pert indítottak a VGT ellen, 
ennek folyásáról beszámolnak majd. Tájékozta-
tó hangzik el a nyári felújítási munkákról (az 
általános iskolai részen) és a beruházási lehe-
tőségekről (sikeres pályázat az óvoda fűtés-
rendszerének, valamint csoportszobáinak teljes 
felújítása). A képviselőtestület elfogadja a kitün-
tető díjak odaítéléséről szóló előterjesztést: az 
utóbbi három évben nem került sor a díjak 
átadására, a jelölésre jogosultak ajánlószelvé-
nyeiket 2010. 06. 30-ig juttathatják el a hivatal-
ba, a kitüntetések átadására az augusztusi 
testületi ülésen kerül sor. 
László Antal egykori igazgató ismerteti, hogy a 
Bessenyei György ÁMK. tanulói közül 14 tanu-
lónak nem jár ingyenes tankönyv, bár a tan-
könyveket minden év végén igyekeznek vissza-
szedni, azok olyan állapotban kerülnek vissza, 
hogy a gyereknek nincs gusztusa kézbe venni, 
mivel azzal mindent csináltak, csak nem tanul-
tak belőle. A testület megszavaz 300 ezer forin-
tot abból a célból, hogy minden Tiszabercelen 
tanuló gyermeknek a tankönyv ingyenes le-
gyen. Következőkben a testület arról dönt, hogy 
Korsoveczki Gyula részére, a tanév minden 
hónapjára havi 5.000.- Ft tanulmányi ösztöndí-
jat biztosít, amennyiben tanulmányi átlaga a 
4,6-et  eléri, ennek igazolására minden félév 
végén bizonyítványát be kell mutatnia.  
Hajnal András javaslatára a képviselő-testület 
úgy határoz, hogy az egyesített közszolgálati 
napot 2010. június 17-én tartják az óvoda 
ebédlőjében.  
A kilencedik napirendi pont tárgyalása előtt – 
óvoda felújítási pályázathoz kivitelező kiválasz-
tása - a polgármester az üléstermet elhagyja, 
magával szemben elfogultságot jelent be, az 
ülés vezetésével az alpolgármestert bízza meg, 
nem kíván az ügy eldöntésében részt venni.  
Dr. Szilágyi Norbert jegyző ismerteti a három 
ajánlatot, melyek közül a Pénzügyi és Terület-
fejlesztési Bizottság a Kalevela Építőipari Kft.-
vel javasolja vállalkozási szerződés megköté-
sét. Többen a helyi vállalkozók támogatása 
mellett vannak, de a legalacsonyabb összegű 
árajánlatot a Kalevala Kft. adta.A képviselőtes-
tület végül nem él azon jogával, hogy ered-
ménytelennek nyilvánítsa az eljárást, és újabb 
pályázatot írjon ki, hanem az óvoda pályázat 
kivitelezési munkálatainak elvégzésével a Kale-
vala Építőipari és Kereskedelmi Kft-t bízza 
meg, a Fert Kft és a Nyír-G-BAU Kft ajánlatát 
pedig megköszöni. 
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Hajnal András polgármester az ülésterembe 
visszaérkezik, Baloghné Szabó Mária pedig 
munkahelyi elfoglaltsága miatt elhagyja azt.             
A következőkben a Bessenyei György ÁMK. 
intézményvezetői posztjára a pályázati felhívás 
közzétételét vitatják meg. A képviselőtestület 3 
fős szakmai bizottságot választ, László Antal, 
Zsíros Antalné, Mészáros Lajosné személyé-
ben, akik a pályázatokat megvizsgálják és a 
pályázati feltételeknek megfelelő jelölteket 
juttatják tovább képviselő-testületi meghallga-
tásra.  
 Ezt megelőzően a nevelőtestületi és magánvé-
leményeket jelentésbe kell foglalniuk, és a 
jelöltek meghallgatása előtt a képviselő-testület 
elé terjeszteniük. A jegyzőnek kell gondoskod-
nia a pályázati kiírás megjelentetéséről. 
Ezután határoznak arról, hogy az intézmények 
biomassza fűtésének eldöntését az új képvise-
lőtestületre bízza. Majd határoznak arról is, 
hogy a komphoz vezető út felújításához, aszfal-
tozásához az önkormányzat az önerőt biztosí-
tani nem tudja, és mivel a komp biztonságos 
közlekedéséhez ez az út nem szükséges, ezért 
későbbre teszik a döntéshozatalt. 
Az E-on 13 % - al csökkenti a közvilágítási 
díjat, a képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert az erről szóló szerződés aláírásáról. 
A földgázhasználattal kapcsolatosan a testület 
meghallgatja a polgármester tájékoztatását, és 
nem kíván szolgáltatót váltani. A sportpályánál 
lévő nyárfák kivágásáról szóló döntést elnapol-
ják, a fákat most nem vágják ki. 
A polgármester az átereszek tisztításáról, bel-
vízvédelmi munkákról szóló előterjesztését a 
képviselőtestület elfogadja, a csatornamosatás-
hoz szükséges kb. 125. 000. – Ft. + áfa költsé-
get rendelkezésre bocsátja. A képviselő-
testület határoz arról, hogy megrendezi a XI. 
Rétközi Kulturális és Turisztikai Napokat. A 
képviselők hozzájárulnak ahhoz, hogy a tégla-
gyár területét Kotrányi József kaszálja               
2010 -ben, melyért 100 forintot fizet. 
Dr. Szilágyi Norbert jegyző tájékoztatja a testü-
letet, hogy Homonnai Zoltán ismeretlen tettes 
ellen tett feljelentést hivatali visszaélés bűntette 
miatt, mert a 844/1 hrsz. alatti 80 cm-es beton-
átereszt az önkormányzat belvíz elleni védeke-
zés során kibontatta. Vélhetően a feljelentést 
bűncselekmény hiányában el fogja utasíta-
ni.Tiszabercel község önkormányzata  
2010. július 12-én tartotta ismét testületi ülé-
sét, ahol tanácskozási joggal meghívottak is 
megjelentek: Gencsiné Kató Irén, Vass Ta-
más, Petró Béla, Száraz Lászlóné, Hegedűs 
Zoltán, Farkas Istvánné, Váraljai Jánosné, 
Csikós József. 
A Képviselő-testület a Teleház munkájáról 
szóló tájékoztatót elfogadja, majd ugyanezt 
teszi a Modellező Klub munkájával kapcsolat-
ban is.                            
Natkó László az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
munkájáról szóló tájékoztatójában jelentős 
eredményeket könyvelhet el, megyei rendezvé-

nyen dobogós helyezéseket, Hollandiából érke-
zett tűzoltók látogatását, akiktől értékes tűzoltó 
felszereléseket kaptak. Elkészült az egyesület 
internetes honlapja is. Eredmény mutatható fel 
annak ellenére is, hogy az időjárás nem kedve-
zett, a belvíz miatt minden pénzüket szivattyú-
zásra költötték.   
A Nyugdíjas Egyesület nívós munkájáról Zsíros 
Antalné tájékoztatóját, valamint Kolozsi László 
klubelnöknek a Tiszamenti Lovasklub munkájá-
ról szóló beszámolóját egyaránt elfogadta a 
képviselő-testület. (A III. Nemzeti Vágtát Gaj-
dos Zsolt a klub egyik alapító- és aktívan tevé-
kenykedő tagja nyerte meg.)  
A Szabadidő Egyesület és a Berczeli Ifjúsági és 
Kulturális Egyesület munkájának is elismerés-
sel adóztak, beszámolójukat elfogadták. Ezután 
az Esélyek Útja Egyesület munkáját méltatják, 
mert szükség van az egészségesebb életmód 
népszerűsítésére, a lakosság által könnyen 
elérhető szűrésekre.  A beszámolót elfogadják.  
A 10. napirendi pontban a Rétközi Turisztikai 
és Kulturális Napok idei, 11. megrendezéséről 
dönt a képviselő-testület. Elfogadja a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést, valamint a polgármester két ülés 
között végzett munkájáról szóló tájékoztatót. 
A Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló tájé-
koztató tartalmas hozzászólásokat gerjeszt. 
Egyetértenek abban, hogy a hivatal dolgozói 
szakszerűen, lelkiismeretesen és óriási felelős-
ség mellett dolgoznak, a megnövekedett fel-
adatokat nem megfelelő, olykor méltatlan körül-
mények között teljesítve.  
Több javaslat érkezik a hivatal bővítésére, a 
hivatal arculatának változatlanul hagyásával 
hátrafelé lehetne bővíteni az épületet, vagy az 
egészségház feletti szolgálati lakást rendbe 
tenni, azt adni át a fiatal házaspárnak, és így a 
hivatal melletti szolgálati lakás felé terjeszked-
ni.  
A képviselők szükségesnek látják lépések meg-
tételét ebben az ügyben, hogy az ügyintézők 
kulturált körülmények között tudjanak dolgozni, 
felelős  döntéseket hozni és ügyfeleket fogadni. 
Megvitatják, hogy a Berczeli Napló rendszerte-
len megjelenésének oka, hogy a dolgozók sza-
bad idejükben csinálják, ami a leterheltség 
miatt nagyon kevés, ezért szükség lenne akár 
egy ehhez értő közmunkás  alkalmazására.   
Felvetődik az is, hogy a legutóbbi eszközfej-
lesztési pályázathoz az önerőt az önkormány-
zat adta, holott az eszközöket bérbe lehetne 
adni, és a szükséges önerőt az így befolyt pén-
zekből fedezni, ezt az összeget addig is szere-
peltetni kell valahol. Hajnal András egyetért 
azzal, hogy az eszközöket össze kell írni, és ha 
bérbe adják, akkor a bérleti díjat arányosan 
meg kell osztani, de ha szomszédos önkor-
mányzatok kérnek valamit, amit nem lehet 
bérbe adni, de nekik is van olyan eszközük, 
amire nekünk lenne szükségünk, akkor ingyen 
oda lehet adni viszonzás fejében.  
Javaslatként elhangzik, hogy az Együtt 

Tiszabercelért Egyesület tulajdonát képező 
színpadot egész évben bérbe lehetne adni, és 
ebből finanszírozni a rendezvényeket. 
Az új szerver vásárlására, a számítástechnikai 
rendszer frissítésére tett felvetésre reagálva a 
polgármester elmondja, hogy a gépek kétéven-
te elavulnak és a teljes frissítés 4 millió forintba 
kerülne. A képviselőtestület végül egyhangúan 
elfogadja a tájékoztatót. 
Következőkben a 2010. évi pályázatokat tekin-
tik át, a térkövezési munkálatokat azért nem 
kezdték el, mert van esély arra, hogy nyer a 
pályázat. Felkéri a képviselőtestület a történel-
mi egyházakat, hogy Istentisztelet és szentmi-
sék keretében emlékezzenek meg augusztus 
20-ról, majd az önkormányzati választásokról 
szóló tájékoztatót fogadja el. A Ronix-Trans Kft. 
iparűzési adó mérséklésére vonatkozó kérel-
mét elutasítja a testület. 
A tiszaberceli 731 helyrajzi számú ingatlan 
megvételét a polgármester nem javasolja, mert 
utána sorra jönnek majd a megkeresések, de a 
képviselőtestület egyetért azzal, hogy az ingat-
lant a bontási költségért cserébe vásárolják 
meg, a szükséges 100 ezer forintot rendelke-
zésre bocsátja a 2010. évi költségvetésből. 
A képviselő-testület tudomásul veszi az Ibrány 
Város és Térsége Gyermekjóléti és Családse-
gítő Szolgálat kérelmét, valamint Ibrány Rend-
őrőrs kérelmét a közcélú dolgozók továbbfog-
lalkoztatásáról. Döntenek arról is, hogy az ön-
kormányzat a Szalmaszál Fogyatékos Embere-
ket Segítő Szolgálat által Ibrányban rendezett 
VI. Fogyatékkal Élők Napját 15.000,-Ft összeg-
gel támogassa. A Vakok és Csökkentlátók 
Szövetségének 5.000.- Ft támogatást nyújt, 
mely összegről elszámolni kötelesek. 
A 21. napirendi pont tárgya színházi előadás 
szervezése: a Móricz Zsigmond Színház a 
Vidor Fesztivál keretében szeptember 3-án 
pénteken 18 órakor Tiszabercelen a „Déryné 
Hadművelet” című előadást mutatná be. A 
polgármester jó idő esetén a Tisza-partot java-
solja, rossz idő esetén az általános iskola tor-
natermét. A tájékoztatót a képviselők elfogad-
ják, a Tréner Kft. szúnyogirtási ajánlatát 
(2000Ft/ha + Nyíregyházáról ki- és visszarepü-
lés) viszont elutasítják, mivel a község belterü-
letét képező 314 ha –t nem lenne elég egyszer 
permetezni. Az óvoda-felújítás műszaki ellenőri 
feladatainak ellátása céljából a képviselő-
testület utasítja a polgármestert a NYÍRBER Kft 
-vel történő szerződés aláírására. Legvégül a 
Nemzeti Együttműködésről szóló országgyűlési 
határozat tartalmának megismerése után a 
képviselő-testület dönt a határozatnak a polgár-
mesteri hivatalban történő kifüggesztéséről. 
Napirend után Hajnal András polgármester 
ismerteti, hogy a MÁK részére megkezdjük a 
visszafizetés teljesítését: 9 hónapon keresztül 
havonta kb. 1. 444. 800.- Ft tőke és kb. 315. 
000 forint kamat visszafizetése történik meg. 
A polgármester az ülést bezárta. A minisztéri-
um honlapján rajta van a nyertes lista. 
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Valamennyi mobiltelefon felhasználó figyelmébe 
 

Ön üzenetet kap a telefonjára, melyben arra kérik, hívja vissza a 06 07 
74 52 41-es számot. Kérjük, semmi esetre se hívja fel a megadott szá-
mot, ellenkező esetben ugyanis telefonszámlája rendkívüli mértékben 
meg fog emelkedni!  
A Szervezett Bűnözés Ellenes Központi Hivatal által kiadott jelen 
közleményt kérjük a lehető legszélesebb körben terjeszteni! 
Az utóbbi időkben szélhámosok kifejlesztettek egy rendszert, mellyel 
képessé váltak a mobiltelefonok csalással történő használatára. Először 
a felhasználót felhívják a mobilján és úgy mutatkoznak be, mintha a 
szolgáltatójától, az Orange-tól az SFR-től vagy a Bouyguestől hívnák. 
Majd mobiltelefonja megfelelő működésének ellenőrzésére hivatkozva 
arra kérik, hogy tárcsázza a 09# kódot. 
KÉRJÜK SEMMIKÉPP NE TÁRCSÁZZA A MEGADOTT SZÁMOT,              
A VONALAT AZONNAL SZAKÍTSA MEG! 
A szélhámosok megfelelő eszközökkel rendelkeznek hozzá, hogy a fenti 
kód beütését követően olvasni tudják a SIM kártyát.  Ezt követően már 
csak egy új kártyát kell létrehozniuk.  
A fentebb leírt módszert széles körben alkalmazzák, ezért fontos, hogy a 
hirdetményt mihamarabb továbbküldje a környezetében élő lehető leg-
több embernek, magánszemélynek, vállalatoknak és így tovább. 
 

FIGYELEM! SÜRGŐSEN adja tovább! 
 

Amennyiben kijelzőjén beérkező híváskor az „A C E” betűk jelen-
nek meg, kérjük, ne vegye fel, a hívást utasítsa el! Ez egy olyan 
vírus, amely tönkreteszi a SIM kártyát és megrongálja a mobiltele-
font. Ezt az információt a Motorola, a Sagem és a Nokia is megerő-
sítették. 
 

KÉRJÜK A FENTIEKET MÁSOKNAK IS ADJA TOVÁBB!                     

 

Váraljai Emőke és Korsoveczki Attila  
2010. június 26-án kötött házasságához  

sok boldogságot kívánunk. 

  

Tarjányi Anikó és Oláh Gergő  
2010. július 10-én kötött házasságához  

sok boldogságot kívánunk. 

 

Timku Sándor és Szabó Hajnalka 
2010. augusztus 28-án  kötött házasságához 

sok boldogságot kívánunk. 

Tisztelt Lakosság! 
 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a TELEHÁZ nyitvatartási ideje 2010. 
szeptember 6-ától megváltozott. Az új nyitva tartás: 
 

Hétfő:           ZÁRVA 
Kedd:           14 órától 20 óráig 
Szerda          14 órától 20 óráig  
Csütörtök:    14 órától 20 óráig 
Péntek:         14 órától 20 óráig 
Szombat:      10 órától 16 óráig 
Vasárnap:     ZÁRVA 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
 Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 H-4400 Nyíregyháza, Erdősor 5. 
 Tel: (06-42) 594-609 Fax: (06-42) 404-425 
 E-mail: szabolcstitk@katved.hu  

 

Tájékoztatom Önöket, hogy egyes biztosítótársaságok—biztosítási 
érdekből— mobilszolgáltatókon keresztül időjárási  előrejelzést külde-
nek Ügyfeleik részére, a várható rendkívüli időjárási jelenségekről. 
Ezek az információk nem az Országos Meteorológiai Szolgálat mérési 
adatain és előrejelzésein alapulnak, sok esetben alkalmasak a lakos-
ság körében pánikkeltésre.  
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az időjárási jelenségek figyelemmel 
kísérésére az OMSZ hivatalos honlapját, a www.met.hu.-t  használják.  

Tisztelettel: 
                                                          Pernyák Sándor tű. Ezredes sk. 

Főtanácsos, megyei igazgató 

Internet ügyintézésben otthon, 

az eMagyarország ponton! 
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Rovatvezető:  
Futkos Béláné könyvtárvezető 

A Magyar Hypertonia Társaság által indított „Éljen 140/90 
alatt!” mozgalom „Tudatos Törődés” alprogramja idén nyá-
ron a stroke és a magas vérnyomás kezelésével kapcsolatos 
hasznos tanácsokra hívja fel a figyelmet. Cél, hogy az utazá-
sok, nyaralások alkalmával se feledkezzünk meg e betegség-
ről, ekkor is tudatosan törődjünk magunkkal, mivel a stroke 
nem utazik nyári szabadságra! 
 
A stroke köznyelvi elnevezése: szélütés, gutaütés de gyakran 
nevezik agyvérzésnek is. Ez egy olyan betegség, ami alattomo-
san, tünetek nélkül érkezik, és súlyos következményekkel is   
járhat: 10 szélütésen átesett beteg közül 9 soha nem lesz képes 
többet úgy élni, mint az agyi érkatasztrófa előtt.  
A stroke kialakulásának kockázata azonban a magas vérnyomás 
megfelelő kordában tartásával csökkenthető! Mindösszesen 2 
Hgmm-nyi vérnyomáscsökkentés már 10 százalékkal mérsékli a 
bekövetkezés kockázatát! 
A nyári hónapokban – különösen az utazások, nyaralások alkal-
mával – gyakorta háttérbe szorul a rendszeres és megfelelő keze-
lés valamint az esetleg korábban már kialakított helyes étkezési 
szokások betartása. A szabadság alatt nem mindig jut eszünkbe 
időben bevenni a rendszeresen szedett gyógyszereinket, és nem 
mindig tudunk ellenállni az étel- és italkülönlegességeknek sem. 
(Márpedig a megfelelő védelmet – a baj megelőzését – csak a 
FOLYAMATOS, megszakítás nélküli kezelés biztosítja.  
Nyáron, a nyaralások alkalmával megváltozik az emberek élet-
módja, elmaradhatnak a kialakult szokásai, vagy egyszerűen elfe-
lejtődik a terápia. Éppen ezért a Társaság mostani kampányának 
fő üzenete is erre utal: „Ne feledje: a stroke nem utazik nyári 
szabadságra!” 
A szélütés elsősorban az emelkedett vérnyomással áll összefüg-
gésben. A magasvérnyomás-betegség valamint számos egyéb – 
gyakran a hipertónia mellett párhuzamosan „meglévő” –, szív- és 
érrendszeri megbetegedések rendszeres és állandó kezelést igé-
nyelnek, így rendkívül fontos, hogy a szabadságok, és utazások 
alatt se „függesszük fel a terápiát”! 
Ennek érdekében érdemes a következő gyakorlati tanácsokat is 
figyelembe venni: 
Rendszeres gyógyszerszedés esetén a hosszabb utazások előtt 

mindenképpen konzultáljunk orvosunkkal! 
Az utazás megkezdése előtt – és ne előző este! – ellenőrizzük, 
hogy a rendszeresen szedett gyógyszereinkből van-e elegendő a 
nyaralás idejére. 
Ha hosszabb időre utazunk, mindig ellenőrizzük a gyógyszereink 
lejárati idejét! Lejárt szavatosságú gyógyszert soha ne szedjünk 
be! 
Írjuk fel a rendszeresen szedett gyógyszereink nevét és adagolá-
sát, így ha esetleg elveszítenénk, biztosan tudjuk pótolni. 
Soha ne felejtkezzünk el a gyógyszerek elcsomagolásáról, meg-
felelő módon való szállításáról! Az autó hátsó ablakában történő 
„napozás” például egyetlen gyógyszerkészítménynek sem hasz-
nál. 
Ha repülőn utazunk, lehetőleg bontatlan csomagolásban vigyük a 
készítményeket, az esetleges félreértések elkerülése érdekében. 
Nyaralás alatt megváltozik az életvitelünk, így az új napi rutinban 
is találjuk meg a gyógyszerbevétel lehetőség szerinti állandó idő-
pontját. 
Amennyiben magasvérnyomás-betegségben szenved, avagy már 
stroke-on is átesett, már az utazás tervezésekor fokozottan ügyel-
jen a napon töltött órák számára! 
A Magyar Hypertonia Társaság által életre hívott „Éljen 140/90 
alatt!” mozgalom keretében, 2009 őszén indított „Tudatos Törő-
dés” alprogram elsősorban a hipertónia és a stroke összefüggé-
seinek megismertetésére helyezte a hangsúlyt. A program 2010 
első félévében tovább lépett, immár a gyakorlati megvalósítására 
fókuszálva hasznos és hatékony eszközökkel kívánja segíteni az 
orvosok mindennapi gyógyító munkáját, vagyis a 
magasvérnyomás-betegség kezelésén keresztül a stroke kocká-
zatának csökkentését. 
A nyári időszakban a Társaság azért is igyekszik hasznos tippek-
kel segíteni az érintettek mindennapjait, hiszen a fent említett 
betegségek esetén a terápia folyamatos, gyakran egy egész éle-
ten át tartó kezelés, amelynek abbahagyása, vagy nem megfelelő 
alkalmazása súlyos szövődményekhez vezethet. 
Az érdeklődők számos, a magasvérnyomás-betegséggel és a 
stroke-kal kapcsolatos tudnivalót megtalálhatnak a megújult 
www.vernyomasnaplo.hu címen elérhető honlapon.  
 

 
 
 
 
 
 

Nagy öröm egy könyvtárosnak, amikor az olvasók azt a könyvet 
kérik, amiről az újságban olvastak. A mai könyvkínálat is bősé-
ges lesz, továbbra is várom az érdeklődőket! 
 

Az utóbbi két hónapban 24 új kiadvánnyal bővült az állomány. 
Néhány ajánlat korosztályonként: 
 

Szépirodalmi művek ovisoknak és óvónéniknek: 
Állati állati ábécé 
Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz 

 

Mivel az olvasók 60 %-a általános iskolai tanuló, így részükre 
több könyvet rendelünk. Nekik és róluk szólnak a következő 
ifjúsági regények: 

Nyau! /Nógrádi Gergely/ 
A 4. b foglya /Bardi Zsuzsa/ 
A fantasztikus nagynéni /Nemere István/ 
Antal, a láthatatlan /Bálint Tibor/ 
Fuss, Artemisia, fuss! /Pam Munoz Ryan/ 

 

Középiskolásoknak: 
Shiver = Borzongás /M. Stiefvater/ 

A bölcs gyerek könyve 
Felnőtt szépirodalom (A szerzők alapján mindenki felismeri a 
könyv „fajsúlyát”.) 

Fejős Éva – Eper reggelire 
P. Csello – A Piedra folyó partján ültem és sírtam 
H. Dunmore – Ostrom 
Lőrincz L. László – Tulpa 

 

Szakirodalomból főleg a történelmi témájú és a foglalkoztató 
könyvek a népszerűek. Néhány ezekből: 

Erdély története – bőséges képanyaggal, feladatokkal 
Magyarország – kifestő és foglalkoztató füzet 
A ló idomítása 
Kik vagyunk? Honnan jöttünk? 
Magyar elsők – 2. kötet 

 
Már hagyomány, hogy a könyvtárismereti vetélkedőt együtt ren-
dezzük a költészet napi vetélkedővel. Idén 39 tanuló jelentkezett 
a versenyre. Igaz, a versek felismerése néhány gyereknek nem 
sikerült, de a jövőben bízunk abban, hogy a feladatoknak erre a 
részére jobban felkészülnek tanulóink! 
 
Gratulálunk az első helyezetteknek: 

5. o. Blaskó Anett 
6. o. Jónás Miklós 
7. o. Vadászi Viktória 



 
 
 

A mindenkori aktuális vízügyi helyzetet illetően Tiszabercel 
gyakran kerül országos fókuszba elsősorban a Tisza áradásai és 
az ezt követő belvizek miatt. Községünk mélyfekvésű, jelentős 
vizek zúdulnak ránk mindenfelől. Két nagy teljesítményű szi-
vattyútelep működik a falu határában. A vízzel kapcsolatos prob-
lémákat már az 1800 -as évek második felétől igyekeztek megol-
dani a Tisza szabályozással, töltésépítéssel, csatornák és szivaty-
tyúk létesítésével. Jelentős fejlesztés ment végbe kb.1964-65-től, 
mikor érdekes módon az ötözés került előtérbe, mert sokszor épp 
az aszállyal volt probléma. 4-5 hordozható öntöző berendezés, 
föld alá beépített AC nyomótelep kezdett működni az akkori 
mezőgazdasági szövetkezet területén, melyet a Tiszán lévő úszó-
mű szolgált ki szivornya segítségével a vizet átvezetve a töltésen. 
Próbálkozások történtek ezeken kívül árasztásos öntözésre is a 
juhlegelőn. Igazi gondunk azonban inkább a  belvizek voltak. 
Többnyire a Tiszát okolták, vagyis a Tiszalöki Erőmű megépíté-
se után beállt és állandósult, felduzzasztott magas vízszintet. A 
termelők és vízügyi szakemberek ennek káros hatásán sokat vi-
tatkoztak. A vita vége az lett, hogy az 1970-80-as években a me-
lioráció keretén belül jelentős vízrendezés történt a község hatá-
rában, elsősorban Tulatiszán. A föld alá vízelvezető dréncsövek 
lettek beépítve. Nagy kár, hogy egy részük mára már tönkrement. 

A befogadó csatornák sem működnek mindenütt. Minden esetre 
a duzzasztás káros hatásáról ma már keveset beszélnek. 

Ezen cikk apropóját az adta egyébként,hogy ezév tavaszán a 
mély fekvésű sík táblákon, valamint a dombos területek völgyei-
ben jelentős belvizeket láthattunk. Ápr. 25-én az elvégzett napra-
forgó és kukorica vetések száma szinte a nullával egyenlő. Ké-
sésben vannak a kalászosok vegyszeres gyomírtása is. 
Az idei belvizeket a múlt év decemberi esők, a januári és februári 
havazások és az áprilisi esők okozták. A hóolvadás ráadásul fa-
gyos talajon történt, ami nem engedte a vizet a talajba. Az áprili-
si csapadék Bercelen 90-100mm között volt egyébként. A belvi-
zek következtében sok helyen csak rövid tenyészidejű kukoricát 
lehet, vagy lehetett vetni, vagy már azt sem. Van a belvizeknek 
egy ritkán emlegetett másik káros hatása is, ez pedig talaj táp-
anyag tartalmának a kilúgozódása. A hosszadalmasabb pangó 
vizek elsősorban a talaj nitrát készletét csökkentik. Előáll a vas 
redukciója, a vasas vizek megjelenése, ez pedig a foszfátot köti 
meg, ugyanakkor szervesanyag veszteség is keletkezik. 
A belvizek káros hatásának megelőzésére elég keveset tehetünk. 
Talajlazítással és a nálunk egyébként is nélkülözhetetlen őszi 
mélyszántással valami keveset azért tehetünk. Ha már ott a víz, 
kézi kapával sok vizet leengedhetünk, ha van hová. Sok bírálat 
éri mostanában a Vízügyi Társulatot a csatornák karbantartása és 
egyebek miatt, ezért reméljük, az illetékesek rendet raknak a 
jövőben ez ügyben. Van javítanivaló a csűrparti szivattyú mű-
ködtetésében is. 
E cikk írásakor még tombol (tombolt) a belvízhelyzet,mely aszá-
lyos formára is válthat rövidesen, akkor meg jó lenne a mostani 
vízkészlet. Ezt is megszoktuk, már csak ilyen a mi vidékünk, a 
mi falunk. Sokszor elátkozottnak tűnik, ugyanakkor gyönyörű is. 
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Rovatvezető: Eperjesy Ferenc 
  

növényvédő szakmérnök 

Rovatvezető: Andrikó Istvánné 

 
Tiszabercel Község Önkormányzatának 

hivatalos lapja. 
 

Főszerkesztő:  
Dr. Szilágyi Norbert  jegyző 

 

Szerkesztő:  
Stefán Eszter 

Tóthszegi-Németh Éva 
 
 

Szerkesztőség:  
4474 Tiszabercel, Fő út 40.  

 

Tel / Fax.: (42) 204-606.  
 

E-mail: info@tiszabercel.hu.  
 

Megjelenik: két havonta 
Példányszám: 800 db 

 

Lapunkat megtalálja a 
http//:www.tiszabercel.hu oldalon. 

 
Kéziratokat nem őrzünk meg  

és nem küldünk vissza! 

Berczeli 

VÍZ-VÍZ-BELVÍZ  

 
Öreglebbencs( Öhöm) 

 
A  szabadtűzön  készült  ételeket  nem 
lehet  egy napon említeni  a tűzhelyen 
készülttel.  A  vendégsereg  létszámától 
függően könnyen lehet az étel mennyi-
séget  szabályozni.  A  Hortobágyon  a 
csikósok egyik kedvenc étele a slambuc, 
amit itt a mi környezetünkben öhöm vagy 
öreglebbencs néven ismerünk, ennek az 
elkészítését szeretném a kedves olvasók 
figyelmébe ajánlani. 
 
Összetevők:  
 
15 dkg füstölt szalonna, 1 zacskó leb-
bencs tészta, 1 kg krumpli, 2 fej vörös-
hagyma, só, bors, paprika, víz. 
 
Elkészítés:  
 
Felaprózzuk a szalonnát, a burgonyát 
kockára, a hagymát apróra vágjuk.  

A bográcsot felakasztjuk a helyére és alá-
gyújtunk, beletesszük a szalonnát és kisüt-
jük a zsírját, majd a töpörtyűt kiszedjük és 
félre tesszük.  
A zsírban aranysárgára pirítjuk a tésztát, 
majd hozzátesszük az apróra vágott hagy-
mát, mikor megüvegesedett, a kockára 
vágott krumplit.  
Kicsit hagyjuk rotyogni, majd visszatesszük 
a töpörtyűt, sót, borsot, paprikát és annyi 
vizet öntünk, hogy ellepje.  
Lassan felforr a víz. Közben időnként ráz-
zuk meg a bográcsot, hogy megforduljon 
az étel a bográcsban, le ne égjen, de ke-
verni nem lehet.  
Ez az alapváltozat, de sokfelé tesznek a 
vége felé belekarikázott füstölt kolbászt, 
valamint zöldpaprikát, paradicsomot, és 
csípős paprikával ízesítik.  
 
Sok sikert és jó étvágyat kívánok az 
elkészítéshez, és a parázsló tűz mellé 
egy kellemes baráti társaságot az elfo-
gyasztásához! 



Változás és a fejlődés kapujában Tiszabercel ! 

Tiszabercelnek reményre és egy teljesen új szemléletre van szüksége. 
Az álmodozás és a mellébeszélés helyett tervezésre és szervezésre. 
Úgy gondolom Tiszabercel ma egy csodálatos adottságú település, mely új 
lendületet követel.  

Be kell ismerni, hogy ehhez dinamikus, lendüle-
tes vezetőkre van szükség.  Az elmúlt 20 év 
eredményei lemérhetők és mindenki számára 
ismertek.   

Ellentétben a többi polgármester-jelölt program-
jával, én valódi megoldásokat kínálok.   
Tiszabercelnek úgy gondolom gyökeres válto-
zásra van szüksége, ezt csak egy olyan veze-
tővel lehet véghezvinni, akiben megvan a kellő 
tűz és elszántság, aki alternatívát kínál és 
cselekszik.   
 
Szerintem az igazi polgármester képes szót 
érteni mindenkivel, de ugyanakkor kiáll az álta-
la vezetett község érdekeiért.  
Képes hosszú távú együttműködést teremteni 
és összehangolni a különböző érdekeket és 
nézeteket.  Nekem ez a célom! 

Hiszem és vallom, hogy a legfontosabb érdek: 
Tiszabercel község bekapcsolása a fejlődés 
vérkeringésébe. 

Szerintem, ma mindenki egyetért velem abban, 
hogy Tiszabercelnek gazdaságilag önálló, fejlő-
dőképes és munkahelyeket teremtő, gondosko-
dó önkormányzatra van szüksége.  
 
Ezen kell tovább menni és ezt érdemes támo-
gatni!  
Ezért nem mindegy a mostani választás ered-
ménye! 
 
Ha a régi korszak folytatódik, marad a leépü-
lés, lemaradás.  
 
A megújuláshoz változás kell! 
 

Célom, hogy Tiszabercel ismét egy széles 
réteg számára gyarapodást nyújtó, családias, 
összetartó és egymásért felelősséget érző 
közösség legyen. 
 
Mindenkit arra buzdítok, vegyen részt október  
3-án az önkormányzati választáson, és        
SZAVAZZON RÁM, a megújulásra!  
 
Nyissunk együtt utat a fejlődésnek! 
   

Tisztelettel:     

  

Titi József  

független polgármester-jelölt 

Tisztelt Választópolgárok! 
 
Ezúton szeretném megköszönni 
mindazok támogatását, akik az 
elmúlt időszakban ajánlószelvé-
nyeiket eljuttatták részemre. 
Jelenleg egy gazdaságilag stabilan 
működő önkormányzat a tisza-
berceli, mindemellett úgy gondo-
lom, hogy bizonyos területeken 
változások, fejlesztések váltak 
szükségessé.  
Ezért döntöttem amellett, hogy 
polgármester-jelöltként indulok a 
2010-es önkormányzati választá-
son.  

Elképzeléseim megvalósításához, 
a településünk fejlesztéséhez, a 
lakossági igények szélesebb körű 
kielégítéséhez szükséges a céltu-
datos tervezés, és a feltételek 
nélküli összefogás.  
 

8 éves képviselői munkám során 
átláthatóvá vált számomra az ön-
kormányzat működése, javaslata-
immal, észrevételeimmel, döntése-
immel minden esetben igyekeztem 
a lakosság érdekeit szem előtt 
tartani.  
 

A település lakóival történt minden-
napos beszélgetéseim során sok, 
sürgősen megoldásra váró problé-
ma is felszínre került. Továbbra is 
szívesen veszem, ha megkeresnek 
akár problémáikkal, akár elképze-
léseikkel, javaslataikkal. 
Képviselőként tisztában vagyok 
azzal, hogy ilyen kis településen, 
mint Tiszabercel, nehéz nagy volu-
menű, látványos fejlesztések eléré-
se, nagy létszámú munkahelyte-
remtés.  
Ebből következően nem kívánok 
jól hangzó, de megvalósíthatatlan 
ígéreteket tenni Önöknek, hanem a 

realitás talaján állva, minden lehe-
tőséggel élve kívánom végezni 
munkámat. 
Nagyon sok, jelentős anyagi forrást 
nem igénylő fejlesztési lehetőség 
van községünkben, amely az ön-
kormányzat és a lakosok, civil 
szervezetek összefogására épülve 
szebbé tenné környezetünket, 
kikapcsolódási lehetőséget biztosí-
tana a fiatal és az idősebb korosz-
tály számára egyaránt. Intézmé-
nyeinkben is lehetőséget látok több 
kisebb fejlesztésre, melyek nem 
igényelnek az önkormányzattól 
jelentősebb anyagi beruházást, de 
nagymértékben javítanák az ott 
dolgozók munkakörülményeit, az 
iskolában, illetve óvodában a gyer-
mekek közérzetét, oktatásuk,   
nevelésük színvonalát.  
Meggyőződésem, hogy szükség 
van az idősebb korosztály bölcses-
ségére, tapasztalatára, ugyanakkor 
lehetőséget kell biztosítani a fiata-
lok számára a település vezetésé-
ben, a helyi közéletben, éppen 
ezért egyik kiemelt feladatnak tar-
tom a fiatal generáció „itt tartását”, 
letelepedésének támogatását. 

Az önkormányzat részéről fokozott 
figyelem és gondoskodás szüksé-
ges az idős korosztály felé, ezért 
támogatásuk, ellátásuk, egészsé-
gük és környezetük ápolása szin-
tén kiemelt feladat kell, hogy le-
gyen. 
Természetesen törekedni kell a 
nagyobb fejlesztések elérésére, 
melyek kormányzati, valamint Eu-
rópai Uniós támogatások igénybe 
vételével valósíthatók meg. 
Megválasztásom esetén munká-
mat a település és a lakosok érde-
keit szem előtt tartva, az alábbi 
területek folyamatos fejlődését 
biztosítva kívánom végezni: infrast-
ruktúra; közoktatás; szociális ellá-
tás; kultúra; sport; szabadidő; ide-
genforgalom.   
 
Amennyiben megtisztelnek bizal-
mukkal, kérem Önöket, hogy októ-
ber 3-án szavazzanak rám, mint 
független polgármester-jelöltre.                           
 
Tisztelettel:  

                   
 Kolozsi László Zoltán 

     Független polgármester-jelölt 



jelöltre.                            

A 2010. évi önkormányzati választáson 
Tiszabercelen 5 polgármesterjelölt adta 
le az induláshoz szükséges mennyisé-
gű ajánlószelvényeket. 
 

Közülük Szántó Zsolt 2010. szeptember 2-től hivatalosan is községünk 
polgármester jelöltje. 

Ennek kapcsán kérdeztük: 
 
        Úgy tudom, hogy 4 évvel ezelőtt is felmerült már a neved, 

mint lehetséges polgármester jelölt, amit akkor nem vállaltál. Mi 
az oka annak, hogy most ringbe szállsz a polgármesteri tisztsé-
gért? 

        Négy évvel ezelőtt teljesen más volt a helyzet. Akkor én magam 
sem tartottam ezt időszerűnek. Egyrészt nem éreztem még teljesen 
felkészültnek magam erre a munkára, másrészt a Berceliek részéről 
sem éreztem azt a támogatást, amit most tapasztaltam. Az elmúlt 
négy évben rengeteg ismeretet szereztem a kistérségnél végzett 
munkám során. Ráláttam a 17 polgármester munkájára, vezetési 
stílusára, eredményeire és kudarcaira is. Rajtuk keresztül rengeteg új 
kapcsolatot építettem ki. Részt vettem a fejlesztésekben, valamint 
egy több mint másfél milliárdos költségvetéssel gazdálkodó szervezet 
kialakításában és vezetésében. Ezzel a tudással felvértezve most 
már úgy gondolom, képes vagyok a polgármesteri feladatokat ered-
ményesen ellátni, és megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket 
a település lakosai támasztanak egy ilyen tisztséget ellátó személyt 
illetően. Ezentúl úgy gondolom, emberileg is most értem meg egy 
ilyen feladat vállalásához. 

 

        Mik azok az elképzelések, amelyek véleményed szerint 
Tiszabercel fejlődését segítenék? 

        Ez egy összetett kérdés, melyre ha itt megadnám részletesen a 
választ, akkor a Berczeli Napló hasábjai nem lennének elegendőek. A 
választópolgárokhoz eljuttatott tájékoztatóim tartalmazzák a progra-
momat, azokat a főbb elképzeléseket, amelyek megvalósításra vár-
nak.  Ezek közül kiemelhetnénk a legfontosabbakat, mint pl. a csapa-
dékvíz-elvezetés megoldását, a településközpont kialakításának igé-
nyét vagy a munkahelyteremtés szükségességét, és még sorolhat-
nám. Ennél azonban fontosabbnak tartom annak hangsúlyozását, 
hogy mindezek tervezése, végrehajtása csapatmunka. Annak a csa-
patnak a munkája, amit itt Tiszabercelnek hívnak. Eredményeket 
elérni csak úgy lehet, ha minden érintettel, a település lakóival, a civil 
szervezetekkel, az egyházakkal a mindennapi munka során a kölcsö-
nös segítségnyújtás jegyében dolgozunk Tiszabercelért. Ez lehet a 
garancia arra, hogy a településen élők érdekeit szolgálhatjuk, háttér-
be szorítva az önös érdekeket. 

 

         Véleményed szerint egy polgármester hogyan szolgálhatja 
leginkább a település érdekeit, milyen módon dolgozhat a telepü-
lésen élőkért? 

        A polgármestert a település lakói választják ilyen-olyan arányban. 
A megválasztott polgármester azonban nem csak azoknak a vezető-
je, akik a választások során támogattak szavazataikkal. Amikor a 
mindennapok problémáit kell megoldani, amikor a települést érintő 
ügyekben kell dönteni nem az számít, hogy ki kire szavazott, hanem 
az, hogy a településen élők többségének mi a jó megoldás. Ezért az  

 
    egyik ismérve a sikeres polgármesternek, hogy jó kapcsolatot tud 

kialakítani a lakossággal, ha ismeri ügyes-bajos dolgaikat, és segítsé-
get tud nyújtani nekik a felmerült problémáik megoldásában. Termé-
szetesen ezt nem lehet 100 %-ban teljesíteni, nem lehet mindenkinek 
megfelelni, de törekedni kell rá. A másik dolog, amire kitérnék, hogy 
egy polgármesternek nem az a kizárólagos feladata, hogy az egész 
napját a hivatal épületében töltse, hiszen a település menedzselése, 
új kapcsolatok teremtése, a meglévők ápolása elengedhetetlen az 
eredményes munkához. Ugyanakkor fontos az is, hogy elérhető le-
gyen, hogy a felmerülő problémákkal találják meg a lakosok, hiszen a 
település valamennyi lakója ezt várja el tőle.  

 

         Egy kistelepülés életében fontos szerepet játszik az intéz-
ményrendszer (hivatali, oktatási, egészségügyi, szociális terüle-
ten egyaránt), mely a feladatellátáson túl számos munkalehető-
séget is teremt a lakosok számára. Milyen elképzeléseid vannak 
az intézmények működésével, működtetésével kapcsolatosan? 

        Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata az intézményrend-
szerének fenntartása, a zavartalan működés biztosítása. Úgy gondo-
lom Tiszabercelnek ezen a téren nincs szégyellni valója. Még nem 
ismerjük a jövő évi költségvetés számait, nem tudjuk hogyan fog át-
alakulni a következő négy évben az állami finanszírozási rendszer, de 
bárhogyan is lesz, az a legfontosabb, hogy a döntési önállóság meg-
tartása mellett kell a működést a továbbiakban is megvalósítani. Azo-
kat a lehetőségeket azonban, amelyek egy magasabb szint elérésé-
hez kínálkoznak, meg kell ragadni. Ez akkor is igaz, ha az újtól való 
természetes tartás ezt kezdetben nehezebbé is teszi. Erre is igaz az 
az egyszerű mondás, aki nem halad, az lemarad. Így ezeken a terüle-
ten is meg kell lépni azokat a lépcsőfokokat, amelyek a szükségesek 
ahhoz, hogy a településen élők úgy érezzék, hogy a községben ma-
radva is vannak lehetőségei akár gyermekekről, akár felnőttekről vagy 
idősekről legyen szó. 

 

       Hogyan éli meg a választási időszakot? 
          Az elmúlt néhány hétben igyekeztem minél több emberrel talál-

kozni, beszélgetni, kikérni a véleményét a település jövőjével kapcso-
latban. Ezek a beszélgetések megerősítettek abban, hogy az elmúlt 
időszak eredményeit nem lebecsülve, Tiszabercelnek egy új lendület-
re van szüksége. Természetesen találkoztam kritikákkal is, amelyek 
legalább annyira fontosak számomra, mint a támogató szavak, hiszen 
mindkettőből lehet és kell is építkezni. Egy dolog biztos, hogy soha 
nem tudtam volna meg annyit a szülőfalumról, az itt élőkről, a gondja-
ikról és örömeikről, a vágyaikról és terveikről, ha nem indulok el a 
választáson. Ha másért nem is, ezért már biztosan megérte. A ma-
gam részéről tiszteletbe tartom minden induló személyét, hiszen a 
választások után is mindannyian itt fogunk élni és én az eredménytől 
függetlenül minden Bercelivel továbbra is ugyanolyan jó kapcsolatot 
szeretnék fenntartani, mint most. 

 

  Végül arra kérem és bíztatom a tisztelt tiszaberceli választópolgárokat, 
hogy október 3-án éljenek demokrácia adta jogukkal, menjenek el és 
szavazzanak arra a polgármester-jelöltre, illetve azokra a képviselője-
löltekre, akik véleményük szerint leginkább akarnak és képesek is 
tenni közösségünk jövőjéért. 

 

Köszönöm a lehetőséget. 



TISZABERCEL HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA 

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK, POLGÁRMESTEREK,  

TELEPÜLÉSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK  

VÁLASZTÁSA 2010 

Tisztelt Választópolgárok! 
  

A Magyar Köztársaság Elnöke a 204//2010. (VII. 16.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és                        
polgármesterek 2010. évi általános választásának napját 2010. október 3-ára (vasárnapra) tűzte ki.  

POLGÁRMESTER JELÖLTEK   
(a szavazólappal egyezően szigorú névsor szerint)  
 

Hajnal András      független 
Humicskó József          független 
Kolozsi László Zoltán            független 
Szántó Zsolt                    FIDESZ-KDNP 
Titi József                            független 
 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ JELÖLTEK 
(a szavazólappal egyezően szigorú névsor szerint) 
 

Baloghné Szabó Mária  független 
Gliba Lászlóné   független 
Görömbei Ferenc FIDESZ-KDNP 
Görömbei Lajos             FIDESZ-KDNP 
Hegedűs Zoltán               FIDESZ-KDNP 
Humicskó József            független 
Korpai Miklós                 FIDESZ-KDNP 
László Antal                       független 
Mészáros Lajosné                   független 
Natkó László                        független 
Szabó Zoltán                  FIDESZ-KDNP 
Száraz Lászlóné                    független 
Tarjányi Miklós             független 
Vass János                    független 
 
CIGÁNY KISEBBSÉGI JELÖLTEK   
(a szavazólappal egyezően sorsolás szerint) 
 

Horváth József Béla RPT, RPM, CSZOSZ 
Oláh Krisztián Tibor  RPT, RPM, CSZOSZ 
Lakatos Dezső  LUNGO DROM 
Budai Dezső LUNGO DROM 
Vedres István LUNGO DROM 
Vedres László LUNGO DROM 
Jónás Dezső RPT, RPM, CSZOSZ 
Vedres Bertalan  LUNGO DROM 
Jónás Miklós RPT, RPM, CSZOSZ 
Jónás Istvánné LUNGO DROM 
Jónás István RPT, RPM, CSZOSZ 

Szavazni október 3-án 6 órától 19 óráig, kizárólag személyesen, a válasz-
tópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet. (TELEHÁZ VAGY EGÉSZ-
SÉGHÁZ) A szavazókör száma és címe a névjegyzékbe történő felvételről 
szóló értesítőn szerepel. A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásá-
nak lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság 
legalább két tagja mozgóurnával felkeresi.  
A mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, a szavazás napját megelő-
zően a választási iroda vezetőjétől, a választás napján a szavazatszámláló   
bizottságtól.  
Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet: 
-lakcímet tartalmazó (régi típusú) érvényes személyazonosító igazolvány, 
vagy lakcímigazolvány,  és személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy  
2001 január 1-jét követően kiállított vezetői engedély. (Az okiratok csak 
akkor jogosítanak szavazásra, ha azok érvényesek). 
 
Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez szavazófülke áll a vá-
lasztópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szava-
zó tartózkodhat a fülkében. Ha a választópolgár nem tud olvasni, illetve testi 
fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor a 
szavazatszámláló bizottság két tagjának segítségét igénybe veheti.  
 
ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő  
 
- 1 fő polgármesterjelöltre,  
 
- maximum 6 fő önkormányzati képviselőjelöltre lehet 
 
egymást  metsző vonallal (+ vagy X) 
 
 
Tisztelt Választópolgárok! 
  
Az önkormányzati választásokkal egy napon kell megtartani a települési 
kisebbségi választásokat. A Tiszaberceli Helyi Választási Bizottság kitűzte a 
települési cigány kisebbségi önkormányzati  választást. 
A kisebbségi választáson csak azok szavazhatnak, akik megelőzően már 
felvetették magukat a kisebbségi névjegyzékbe. 
 
A kisebbségi jelöltekre szavazni a Vásártér utca 7. szám alatti iskola-
épületben (VÁSÁRTÉR ÚTI ISKOLA) lehet. 
  
ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő  
 
maximum 4 fő kisebbségi jelöltre lehet a jelölt neve melletti körbe tollal 
írt két, egymást  metsző vonallal (+ vagy X).  
 
 Tiszabercel, 2010. szeptember 16. 
 

Dr. Szilágyi Norbert 
jegyző 


