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Álmodik a fenyőfácska
odakinn az erdőn.
Ragyogó lesz a ruhája,
ha az ünnep eljön.
Csillag röppen a hegyére,
gyertya lángja lobban,
dallal várják és örömmel
boldog otthonokban.
Legszebb álma mégis az, hogy
mindenki szívébe
költözzék be szent karácsony
ünnepén a béke.
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Rovatvezető: Dr. Szilágyi Norbert jegyző
A képviselő-testület 2011. augusztusától – 2011. decemberéig
terjedő időszakban végzett munkájának fontosabb momentumait
az alábbiakban ismertetem.
A képviselő-testület több pályázat benyújtását is támogatta. A
TIOP 1.1.1/7 Infrastruktúra eszköz csomagok beszerzése pályázat sikeresen lezárult a nyár folyamán, melynek eredményeképp a legmodernebb informatikai eszközökkel gazdagodott az
általános iskola. Többek között 6 db számítógép vezérelt digitális
táblával mellyel, sokkal látványosabb, izgalmasabb lett mind a
tanulás, mind a tanítás folyamata.
Az önkormányzat pénzügyi hiányának csökkentés érdekében
pályázatot nyújtott be a belügyminiszterhez (ÖNHIKIpályázat), ezzel több mint 10 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyertünk el.
Dr. Karakó László országgyűlési képviselő úr és Tállai András
államtitkár úr segítségét kérve az ÖNHIKI pályázat II. fordulójában ismételten 10 millió Ft támogatásban részesültünk.
2011. augusztus 1. napjától a lakosság érdekében, valamint a
költségcsökkentés miatt pénzintézetváltásra került sor. Az önkormányzat új számlavezetője a Tiszavasvári Takarékszövetkezet
Tiszaberceli Kirendeltsége lett. A váltást többek között az olcsóbb folyószámlahitel kamatok, a sokkal rugalmasabb és gyorsabb ügyintézés vágya ihlette, de eredményeképpen sikerült elérni azt is, hogy a Takarékszövetkezet ne zárja be tiszaberceli kirendeltségét, valamint éjjel-nappal működő bankjegykiadó
automatát is üzembe helyezzen.
A Tiszaberceli Kulturális Napok Rendezvénysorozatunk sikeresen lezárult, és örömünkre szolgált, hogy Tállai András önkormányzati államtitkár úr – mint rendezvényünk fővédnöke –
személyes megjelenésével megtisztelte rendezvényünket. A képviselő-testület ezúton is köszönetét fejezi mindazoknak, akik
munkájukkal és/ vagy támogatásukkal hozzájárultak a rendezvény megszervezéséhez. Köszönet a Tiszaberceli Nyugdíjas
Egyesületnek, akik pályázaton elnyert több mint 1 millió forinttal
támogatták a rendezvényt, és közös összefogásnak köszönhetően
az önkormányzatnak mindössze 100.000,- Ft –jába került az egyhetes színvonalas műsor kavalkád.
A Bessenyei György Általános Művelődési Központ közoktatási
feladatait fennakadás nélkül átvette az új fenntartó. Így iskolánk
és óvodánk a jövőben jogilag (!) társulati formában működő tagintézmény lett. Önállósága azonban semmiben nem csorbult.
Ezen döntés meghozatalát a társult formában történő működtetéshez kapcsolódó többlet normatíva igénybevételi igénye alapozta
meg. Ezen lépéssel a 2011-es évben már 8 millió forinttal, a
2012-es évben kb. 23 millió forinttal több állami támogatáshoz jut önkormányzatunk. A társulással egyidejűleg lépéseket
tettünk új pedagógiai programok elindítására, melyekhez
szintén több milliós nagyságrendű többlet normatíva kapcsolódik. A jogi átrendeződés ellenére a képviselő-testület azért hozta meg ezen döntéseket, mert ezzel tiszaberceli munkahelyeket
sikerült megmenteni, azaz elkerültük az elbocsátásokat. Egy új
pedagógiai program (IPR) beindításával pályázatot nyújtottunk
be az Nemzeti Humánerőforrás Minisztériumhoz, melyet megnyertünk, így több mint 4 millió forintot fordítható fejlesztése,
és a pedagógusok munkájának elismerésére.
Az állami források kimerülése ellenére intézkedtünk annak érdekében, hogy a Teleház jelenlegi számítógép parkjának egy részével továbbra is működjön az eddig megszokott helyén, de a
legkisebb helyiségben alkalomszerű nyitva tartás mellett. Az
épület többi helyisége, pedig CIVILHÁZKÉNT működik majd

a jövőben, így a korábban Teleházként működő egymásba nyitható helyiség a Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület klubszobájaként kerül hasznosításra, a korábbi stúdió szoba, pedig a Szabadidő Egyesület törzshelye lesz.
A Tiszaberceli Sportcentrum felújítása tárgyú közbeszerzési
eljárás nyertesével a vállalkozási szerződés 15.685.320,- Ft + Áfa
összeggel megkötésre került. A minisztérium irányába ezt a tényt
közöltük, így az elnyert támogatás 100%-a részünkre foylósításra
került, így ezzel az összeggel az elszámolás időpontjáig szabadon
rendelkezhetünk.
„Tiszabercel egységes faluképének kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a vállalkozási szerződés
18.248.010,- Ft + Áfa összeggel megkötésre került. A vállalkozó
a kivitelezési munkát megkezdte; az első ütemmel való elszámolás benyújtása folyamatban van.
A Munkaügyi Központon keresztül a Belügyminisztériumhoz
benyújtásra került egy önerő nélküli, kb. 63 millió forint összegű közfoglalkoztatásra és eszközbeszerzésre fordítható ún.
„Start Minta Program” pályázat. Amennyiben pályázatunk
sikerrel jár, úgy kb. 80 embert tudunk foglalkoztatni napi 8
órás munkaviszonyban legalább fél éven keresztül.
A pályázatban lehetőségünk nyílik a megvalósításhoz szükséges
eszközök és anyagok beszerzésére is.
A projekt keretében az alábbi projekt elemek kerültek kidolgozásra: - Mezőgazdasági projekt (fóliaház, virágpalánták és zöldségfélék termesztése a közétkeztetést biztosító konyha számára)
- Belvízelvezető projekt
- Belterületi közutak karbantartása
- Mezőgazdasági földutak helyreállítása
A pályázat megalapozottságát a benyújtást követően a Belügyminisztérium képviselője előtt kellett két alkalommal is költségvetési tárgyalás keretében megvédeni. A pályázat elfogadásra került,
de a végleges döntés még nem született meg.
2011. évben 4 alkalommal benyújtott pályázataink eredményeképpen összesen 134 fő került foglalkoztatásra a rövid
közfoglalkoztatás keretében, valamint 41 fő a hosszú közfoglalkoztatás keretében, és ezzel kimerítettük a teljes rendelkezésünkre álló keretet.
A Képviselő-testület jóváhagyta a Bursa Hungarica Pályázathoz való csatlakozást 20 év óta először, így az önkormányzat
összesen évi 210 000 forinttal támogatja a településünkön élő,
felsőoktatási intézményben tanuló diákokat. A havi támogatás 3
részből tevődik össze. Egy részt ad az önkormányzat, ez az öszszeg 1000,- Ft/hó, ehhez adhat még támogatást a megyei önkormányzat, akik még nem döntöttek a kérdésben. A két önkormányzat által adott támogatást az állam megduplázza, és ez az
összeg kerül havonta folyósításra. (ha a megyei önkormányzat is
megszavaz 1000 Ft/ hó összeget, akkor a diákok havonta 4000,Ft-ot fognak kapni) A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy
bár az összeg nem sok, de a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben
nagy segítség minden forint a családoknak.
A képviselő-testület örömét fejezte ki a II. Karácsonyi Forgatag
sikerét illetően, ami a felajánlásoknak és az összefogásnak köszönhetően nem került pénzébe az önkormányzatnak. Köszönet
minden Önkéntesnek és Adományozónak a segítségért.

A képviselő-testület Áldott Karácsonyt és
Boldog Új Évet Kíván mindannyiuknak!.
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AUGUSZTUS 20.
Államalapításunk ünnepét községünkbe a
Tiszaberceli Tájház udvarán (Varga-féle porta)
került megrendezésre.
Díszvendégünk volt Dr. Karakó László országgyűlési képviselő. Műsorunkat a Himnusz
eléneklése után képviselő úr ünnepi beszéde
kezdte, majd az iskolás gyerekek műsora
következett.
Dr. Karakó László
Országgyűlési Képviselő ünnepi beszéde

Ezután az új kenyér megáldása és megszentelése következet a 3 felekezet lelkészei által.

Általános iskolás gyerekek műsora

Szántó Zsolt polgármester úr Isten nevében
megszegte az új kenyeret, melynek szeletéből
minden meghívott vendég kapott.
Az ünnepséget a Szózat, majd a muzsikaszó
hangja zárta.

Polgármester úr megszegi az
Új kenyeret

A Nyugdíjas énekkar műsora

E szavakkal köszöntöttük a
szüreti napon megjelent kedRovatvezető: Tarjányi Ferencné ves vendégeket, gyerekeket a
Varga portán. Kedves meghívást kaptunk Farkasné Erzsike nénitől, hogy töltsük e kellemes
napot az udvarán. Sok szép verset, éneket, jelenetet tanultunk az
őszről, a szüretről, s ahhoz kapcsolódó munkálatokról. A középső csoportosok tánca, s nagy csoportos gyerekek lakodalomba
hívogatása emelte a szüreti hangulatot, majd a Romxvalter duó
zenés őszi műsora szórakoztatta a gyerekeket. Fokoztuk még a
jókedvet, s emlékezetessé tette a napot kisebbség táncegyüttes
Zenés Kavalkádja. A nap lezárásaként a csodálatosan feldíszített
szekerekre felültünk, s körbejártuk Tiszabercel utcáit. Szeretnénk
megköszönni Zámbó Károlyné Piroskának áldozatos, segítőkész
munkáját, melyet egész évben végeztek a közmunkaprogramban
résztvevő dolgozókkal együtt. Köszönet a Kissebségi Önkormányzat vezetőjének is, hogy felajánlásával hozzájárult a nap
sikeréhez, s mindazon Szülőknek, akik segítséget nyújtottak ahhoz, hogy jól érezzük magunkat e napon.

3 felekezet lelkésze megáldja és
megszenteli a kenyeret

December hónapban örültünk a Télapó bácsinak, ezen a délutánon is a Romvalter duó fokozta a hangulatot, melynek a zenéi
előrepített minket a rénszarvasok világába. Köszönetet mondunk
itt is a gyerekek nevében, akik boldogan vitték haza a Télapó
csomagot, amit az önkormányzat vezetésétől kaptunk. A fenyő
ünnepünket is megünnepeltük. Szívvel lélekkel készültünk a szeretet ünnepére énekkel, verssel, kis jelenetekkel. A műsorunk
végén kedveskedtünk ismét a kisebbség hagyományőrző betlehemes játékával. Itt is köszönetet mondunk mindazoknak, akik a
Karácsonyi előkészületekbe önzetlenül a segítségünkre voltak. /
fenyőünnep, forgatag/
Ezután szeretnék minden kedves olvasónak Békés, Boldog, Kellemes Hangulatos Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánni az alábbi idézettel:
„ Karácsony szent ünnepén
Szívből azt kívánom
Legyen béke a szívekben
és az egész világon."
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Rovatvezető: Kerekes Jánosné
igazgatóhelyettes

A mi

Mottó: „ Nem a tudásban van a boldogság,
hanem a tudás megszerzésében.”
( Adgar Allan Poe)

Az Ősz első napján újra megszólalt a csengő. s míg az embereknek
„almát, körtét” hozott ez az évszak, nekünk új tanévet. Bizony!
Megkezdtük a 2011/2012-es tanévet. Ettől a naptól kezdve, nem
mint Bessenyei György ÁMK működik tovább az intézmény, hanem az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, AMI és EPSZ
tagiskolájaként. De reméljük, hogy Bessenyei szellemét, örökségét
továbbra is ápolni fogja iskolánk minden tanulója és nevelője. Erre
példa a 2. osztály, akiknek a tantermében a következő fogadalom
olvasható:
„Bessenyei György méltó utódja szeretnék lenni”
Iskolánk tanulói létszáma 173 fő, 3 napközis csoport működik teljes kapacitással. (1. és 6. osztály 30 fő, 2-3. osztály 29 fő, 4-5. osztály 31 fő).

Az idén is beneveztünk a RISZ versenyeire, ahonnan szép eredményekkel térhettünk haza.
Szavalóverseny – Gávavencsellő:
Snekszer Zsolt 6. osztály - 3. helyezett
Rajzverseny – Kemecse:
Udvari Flóra 3. osztályos tanuló – 6. helyezett
Nagy István, iskolánk 7. osztályos tanulója a Tokajban megrendezett német versenyen II. helyezést ért el.
Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak!

2011/2012 –es tanév első osztályosai
Ebben a tanévben két új pedagógiai programot indított be iskolánk:
- Felmenő rendszerben az 1-2. osztályban a Roma kisebbségi
oktatást. A gyerekek megismerkedhetnek a cigány népmesékkel, népdalokkal, szokásokkal, s a különböző mesterségekkel.
- A másik program az IPR (integrációs pedagógiai Rendszer).
A program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű
(HHH) gyerekeknek megadjunk mindenféle támogatást, ami
elősegíti beintegrálódásukat a társadalomba.
Önkormányzatunk idén is biztosítja minden tanuló számára az
ingyen tankönyveket, melyet nagyon szépen köszönünk. köszönjük azt is, hogy a Közmunkaprogram keretében pedagógiai asszisztensek segítik a mindennapi munkánkat. Amennyiben
lehetséges, továbbiakban is számítanánk erre a segítségre.

Tiszabercel Község Önkormányzat TIOP 1.1.1-07-1/2008-0208 számú
sikeres pályázatának köszönhetően iskolánk 6 interaktív táblát, valamint projektorokat és laptopokat nyert, melyek nagyban segítik pedagógiai munkánkat.
Ezekkel az informatikai eszközökkel, sokkal szemléletesebbé, látványosabbá tehetjük a tanítási óráinkat. Pedagógusaink gyakrabban használják a tananyag feldolgozásánál.
Hornyik Tibor kolléga tartott is egy bemutató órát biológiából, melyen
megtapasztalhattuk az IKT (infokommunikációs technológia) előnyeit,
sokoldalúságát.

Október 6-án minden évben megemlékezünk az Aradi Vértanúkról. A 6. osztály
tanulói megható műsorral tisztelegtek a hősök előtt. A műsor végén a gyertyák
lángjai emlékeztettek bennünket a mártírhalált halt tábornokokra.
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Intézményünkben már évek óta hagyomány, hogy a település vezetői és a gyerekek rendezvény keretében köszöntik községünk idős
polgárait. Ebben az évben is így történt ez az Idősek napján. Kicsik és nagyok lelkesen készültek az eseményre. A pedagógusok a
Tisza mentén szedett őszi ágakkal, mezei virágokkal dekorálták a rendezvény helyszínét, a tornatermet. Az óvodások vidám gyermekjátékdalokat mutattak be, az iskolások hangulatos zenés irodalmi összeállítással készültek, melynek voltak megható pillanatai is
és hajtogatott papírtulipánt adtak emlékbe. Néhány vers mosolyra derítette az időseket, de volt, amelyik könnyeket csalt a nagymamák, nagyapák szemébe.

Haloween parti a szomszédban

Mikulás, Mikulás ….

Az Ibrányi iskola meghívta a tagintézmények DÖK tagjait egy fergeteges
Haloween partira.

December 6-án újra eljött iskolánkba a mikulás. Mivel nagyon messziről érkezett, s nagyon fájtak a lábai, így az iskola egyik tantermét rendeztük be neki. Segítőt is hozott
magával, a krampuszt. A gyerekek versekkel, dalokkal kedveskedtek neki, s cserébe
mindenki megkaphatta az édességekkel
teli csomagot. köszönjük az önkormányzatnak, hogy a szűkös anyagi keretek
között is lehetőséget teremtett arra, hogy
a gyerekek az idén is örülhessenek a mikulás csomagnak. Köszönjük a télapónak
és a krampusznak is, hogy vállalták ezt a
szép feladatot, és jelenlétükkel még emlékezetesebbé tették ezt a napot.
Délután egy fergeteges Tanár - Diák
meccsre is sor került, melyen természetesen a tanárok győztek.
Nemcsak hozzánk jött a mikulás, hanem mi is képviseltettük magunkat az öregek otthonában ezen a napon. A 2. osztály tanulóiból 5-en elmentek s szép versekkel köszöntötték
a vendégeket, és a mikulást.

Egy különleges megtiszteltetésben volt
részünk, az Ibrányi iskola meghívott
bennünket egy közös délutánra. Az iskolánk 4 tanulóval és 2 pedagógussal
vett részt. vidám hangulatban töltöttük
ezt a novemberi délutánt. Ismerkedtünk,
beszélgettünk az ottani gyerekekkel és
pedagógusokkal. A buli az Oxigénben
volt. Az emelkedett hangulatban sor
került még a táncra is. nagyon jól éreztük magunkat ezen a kötetlen, vidám
összejövetelen. Szeretnénk ha ez az
alkalom hagyománnyá alakulna, s jövőre is elmehetnénk”

Ilyenkor az Adventi időszakban már-már hagyomány, hogy az ÖNÓ dolgozói meghívják
iskolánk tanulóit, hogy az idősekkel együtt közösen készítsenek szebbnél szebb karácsonyfadíszeket. Így volt ez december 13-án is. Mézes tésztából gyúrtak, formáztak, különböző formájú díszeket, s a végén kidíszítették őket.
Azt hiszem, ezek az alkalmak még jobban elmélyítik az emberi kapcsolatokat, észrevétlenül is megtanítják a gyerekeket az idősek tiszteletére. A gyerekek nevében megköszönjük a vendéglátást, s a jövőben is számítunk ezekre az együttlétekre.
Mikor ez a cikk megjelenik, szívből reméljük, hogy mindenki a Karácsony varázsában fog élni. A tantestület és a diákok nevében a
falu minden lakosának kívánunk Áldott, Békés Karácsonyt szerettei körében.
„Te ragyogd be csöndjeiddel életem,
szólásra is te bírd fázó énekem,
te, aki a földre hoztad Jézusunk,
hitesd el most, amit hinni nem tudunk!
Karácsonyfény, égi csillag vezérel,
hűségedhez ember fia nem ér fel,
jászolhoz és otthonomba hívlak én,
gyökerezz meg, te bolygónyi tiszta fény.”

Berczeli

Július 31-én az ultisok vették birtokba a Tiszapartot. Csapatverseny volt a minél jobb helyezésekért. Ez a VII. Tisza-parti Ulti-party, de elhatározták, hogy tovább folytatják a hagyományt.
A képen a bajnokság nyertesei láthatóak.

A Kisebbségi Napot a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat szervezte. Műsorok kavalkádja
került színpadra sok tánccal és zenés előadásokkal. Sokan mentek ki a rendezvényre, akiket frissen főtt babgulyással vendégeltek meg a szervezők. Estét egy fergeteges mulatság zárta.

2011-ben már a 12. alkalommal rendezték meg. A megyében
egyedülálló az a gyakorlat, ahogyan az önkormányzat vezetői
(az előző és a jelenlegi is) civil szervezetekkel közösen megszervezik a Kulturális és Turisztikai Napokat s azon belül országos
hírű ulti bajnokságot, gátszínházi előadást, ifjúsági találkozót,
nyugdíjas napot és a cián katasztrófa után a Tisza újjáéledése
örömére Halászléfőző fesztivált. A külön-külön is szívet melengető és szép programok, a helyszín, a festői szépségű berceli
Tisza-part gyönyörűsége pedig önmagában is örömélmény az
odalátogatóknak.
Az egy hétig tartó rendezvénysorozaton belül már tizedszer
egyik napja a nyugdíjasoké, önálló programokkal és műsorokkal,
a résztvevők körét kibővítve a kistérségi nyugdíjasaival Rétközi
Nyugdíjas Találkozó címen Zsíros Antalné szövetségünk alelnöke és a Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület elnöke segítségével
megyei szövetségünk vezetősége kezdettől fogva együttműködik
a község önkormányzatával. A nyugdíjas nap keretében jeles

Augusztus 03-án a Mandala Dalszínház előadásában „A Miniszter félre lép” című darabnak tapsolhatott a Tisza-partra kilátogató több száz néző. Nagy
sikert aratott a nézők körében a téma humoros formába való feldolgozása.

előadóktól érdekes előadásokat hallgathatott az évente olykor
ötszáznál is több résztvevő. Vezetőségünk minden évben képviseltette magát, előadókat keresett és előadást is tartott a nyugdíjasokat, az időseket érdeklő problémákról, a nyugdíjas kor szabályaival.
Ezúttal 17 testvéregyesület mutatkozott be a Tisza-partján épített
színpadon, melynek környezetét nagy munkával hozták rendbe a
helybeliek, és teremtettek kitűnő feltételeket a találkozóhoz. A
végül is kitűnő időben nagyszerűen érezték magukat vendégek és
vendéglátók, erősítve együttműködésüket.
Gratulálok a település vezetőinek, a nyugdíjas egyesület minden
tagjának a sikersorozathoz! Szövetségünk köszönő levelet kapott
a település polgármesterétől, melyben megköszönte a közreműködésünket. Örömmel tettük, és lehetőségeinkhez képest tesszük
a legközelebbi alkalommal is, hisz ahogy Szántó Zsolt polgármester fogalmazott: „ Az önkéntes összefogásnak, tenni akarásnak teremtő ereje van.”

Ünnepélyes megnyitó
Tiszaberceli Nyugdíjasok énekes műsora

Zsíros Tímea citerás-énekes műsora

Tisza-parti mulatozás

Zsíros Antalné ünnepi megnyitója

Berczeli

A negyedik nap a fiataloké volt. Remek programot
szervezett a BIKE augusztus 5.-én. Az egész napos, ötletekben bővelkedő eseménysor emlékezetes
marad a résztvevők számára. Délelőtti nap a fiataloknak volt akadályverseny, melyen különféle felada-

Ifjúsági Nap kézműves rendezvénye

Habparty a Tisza-parton

tokat kellett a csapatoknak megoldaniuk. Utána a
Tisza-parton folyt tovább a műsor. Rendőrségi bemutató, tűzoltósági bemutató, és zenés-táncos műsorok színesítették a rendezvényt. A fellépők között
volt Sípos F. Tamás és Puskás Jucus.

Sipos F. Tamás koncert

Az Országos Felső-tiszai Halászléfőző Versenyt augusztus 6-án rendezte meg a település. A jó hangulatról maguk a résztvevők gondoskodtak, de azért igyekeztek a színpadon is változatos műsorokkal kedveskedni a kilátogatóknak.
A rendezvényen a környék polgármesterein kívül vendégünk volt többek között Dr. Karakó László és Román István országgyűlési képviselők, díszvendégünk és rendezvényünk fővédnöke pedig Tállai András
önkormányzati államtitkár volt
A fellépők között volt a Szabolcs Koncert Fúvószenekar és
Mazsorett csoport, a Kelet Csillagai tánckettős, Komár László és a
Mandala Dalszínház művészei.

Ünnepélyes eredményhirdetés

Az Önkormányzati Államtitkár Úr ünnepi köszöntője
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Rovatvezető: Gliba Lászlóné
Tájékoztatóm az augusztustól-decemberig terjedő időszak jelentősebb eseményeit foglalja
össze.
Évek óta hagyomány, hogy a területi iroda részt vesz az intézmények közötti főzőversenyen,
melyet minden évben a Kótaji Szeretetotthon vállal fel.
Intézményünk általában 20-25 fővel vesz részt a rendezvényen, s melyet mindig nagy -nagy
szeretettel várunk. Az előkészületeket már időben elkezdjük, kialakítjuk az 5 főből álló csapatot, melyminden évben cserélődik gondozottjaink köréből. – elkészítjük az eseményre illő
díszleteket is. Munkánk és némi szerencse az éven is meghozta az eredményt- hisz első helyezést nyertünk az ízletes „Lebbencses- kolbászos-petrezselymes lecsóval. Gazdagabbak lettünk
még egy különdíjjal is, melyet a legszebb díszítésért kaptunk – gondozottjaink nagy-nagy
örömére. Sok-sok élménnyel, vidáman és jókedvűen tértünk haza, és várjuk az újabb közös
találkozásokat.
- Sok-sok olyan dolog van az életben, amiről azt hisszük elérhetetlen az egyszerű vidéki ember számára. Egy ilyen távolinak tűnő „álom” vált valóra, amikor Nyíregyházáról érkező kedves támogatóink, színházi jegyekkel ajándékozták meg a Területi Iroda gondozottjait. A zenetörténet legismertebb és leggyakrabban játszott operájára Mozart: Varázs fuvolájára.
Örömmel éltünk a lehetőséggel, hisz jó volt látni gondozottjaink arcán a mosolyt és az örömöt, hisz egy olyan „világot” fedeztek fel, mely eddig elérhetetlennek tűnt. Köszönet érte
támogatóinknak.
- Színházlátogatás után, ismét ránk mosolygott a szerencse, így lehetőségünk volt néhány
gondozottunkkal részt venni a Vikál Sándor Zeneiskolában megrendezésre került koncerten,
ahol ismét egy „új” világ tárult elénk. Csodálatos élményben volt részünk, amiért ismét csak
köszönettel tartozunk támogatóinknak
- „Jó kapni és jó adni”
Évek óta hagyomány, hogy felajánlásokat és támogatásokat gyűjtünk egy-egy sérült-beteg,
vagy rászoruló csoportnak. Éves felajánlásunkkal. A Ridens Szakképző Iskola Speciális
Szakiskola és Kollégium 2/12 E. osztály mikulás napját tettük szebbé. Köszönet valamennyi
felajánlónak!
- Közösen ünnepeltük a mikulás napot, ahol az iskolás gyerekek színvonalas szép műsorral
köszöntötték a jelenlévőket és időközben megérkezett télapót.
Meglepetés vendégek is érkeztek hozzánk Nyíregyházáról az Igrice táncegyüttesből citeraszóval és énekükkel tették szebbé és emlékezetesebbé az kis ünnepségünket.
- Az ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozásaink folyamatosak és nyitottak. Készítettünk már
csuhé angyalkákat, csuhévirágokat.
- Mézeskalácsot sütöttünk az iskolás gyerekekkel és az önkéntes segítőkkel közösen.
- Asztali díszeket készítettünk, melyek gondozottaink karácsonyi asztalát díszítik majd.
Év végéhez közeledve e néhány soron keresztül szeretnék köszönetet mondani minden támogatónknak és segítőnknek, akik az egész éves munkánkat segítették.
A magam és a Területi iroda dolgozói és gondozottai nevében kívánunk nekik és minden
Tiszaberceli lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és nagyon Boldog Új Évet!
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Rovatvezető: Zsíros Antalné egyesületi elnök
Sok-sok minden történt az elmúlt hónapokba, amiről már teljességében
nem lehet beszámolni. Megpróbálunk felidézni egy-egy eseményt, melyek nagyobb közösséget, az egyesületet megmozgatták. Hagyomány
már, hogy az őszi évszakban rendezzük meg a névnapi és születésnapi
köszöntőket a Tiszagyöngye Étteremben. A virágok mellé finom vacsorát kaptunk, valamint tombolasorsolással tettük szórakoztatóvá esténket. Köszönet a szervezőknek, a község vezetőjének,támogatóinknak, a

Kellemes hangulatban töltöttünk egy Tisza-parti délutánt
a nyár végén Futkos Attila „ Tiszai rezidenciáján.”
Idősek világnapján nagy létszámmal jelentünk meg a
rendezvényen – énekes kiegészítéssel járultunk sikeréhez.
A megyei Nyugdíjas Szövetség nyíregyházi rendezvényen nagy sikert aratott Zsíros Tímea citerás éneklésével. Gratulálunk ! Gratulálok! ( Mama)
Farkas Antalnénak gratulálunk ahhoz a rendezvénysorozathoz, mellyel hozzájárult a községünk hírnevének
öregbítéséhez. Ezen a napon kézimunka-kiállítást szervezett Juhász Ferencné és Kovács Józsefné. Köszönjük.
Koszorúztunk október 23-án, valamint a halottak napján
a Hősök emlékművénél. Kegyeleti emlékjárás volt a temetőben, ahol elhunyt nyugdíjas tagjainkra emlékeztünk.
Kirándulás a Nyugdíjas-expóra ( a cikk Bíró Pálné tollából)
Asztali-és sírdíszeket készítettünk a Teleházban, a szakmai segítséget Kazsu Bernadett adta.
Részt vettünk Nyíregyházán a Szeretet karácsonyán. A
helyszín a Bessenyei-aula volt, ahol Jankovits György az
Országos Nyugdíjas Szövetség elnöke búcsúzott a megyei nyugdíjasoktól.
Szívesen hallgattuk meg az általános iskolások karácsonyi műsorát. Köszönjük a műsorszervezőknek ezt a szép
délutánt.
Karácsonyfa-díszeket készítettünk Juhász Ferencné és
Nagyné juhász Éva támogatásával.
Részt vettünk községünk rendezésében és szervezésében „ a Második Karácsonyi Forgatagon.” Műsorral járultunk hozzá a karácsonyi hangulat megteremtéséhez.
Minden kilátogatónak zsíros kenyérrel és apró ajándékkal kedveskedtünk.
Ez az évszak sem múlt el az un. „ Szomszédolás” nélkül.
Nyugdíjasaink Nagyhalászban, Balsán és Ibrányban
képviselték az egyesületet.
2011-ben anyagi támogatást adtak: Nagyné Juhász Éva,
Imre Benjamin, Kakuk István, Tarjányi István és felesége, Kozma István, Eperjesy Ferenc, Szopkó József
gyógyszerész. Köszönjük az egyesület nevében.
2011-ben siker volt,hogy Tiszaberceli nyugdíjasok Egyesülete pályázatot nyert a nyári kulturális rendezvényre,
melyből a színházi előadást és a koncertet rendezni
tudtuk az önkormányzattal együtt. A Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete kellemes karácsonyi ünnepeket, egészségben és sikerekben gazdag új évet kíván : a község
vezetőinek, a képviselőtagoknak, a hivatal dolgozóinak,
kedves támogatóinknak, patronálóinknak, az intézményés civil szervezetek vezetőinek, a község lakosságnak
és minden egyesületi tagnak.

házigazdánknak és a nyugdíjas tagoknak a segítségét- hiszen – így lett
teljes ez a szép nap.
December 14-én karácsonyi ünnepséget tartottunk a Teleházba. A hangulat ünnepi volt a szervezők és a segítők azzá varázsolták. A terem
díszítettsége, az ünnepi asztal, a műsor sokszínűsége, a feldíszített
karácsonyfa mind-mind tökéletes adventi és karácsonyi ünnepet teremtett. Énekekben és versekben, valamint prózában idéztük fel a szeretet,
a békesség gondolatai sorra-sorra meghatottságot hozva. Érdekes volt
a karácsonyi szimbólumokról gyűjtött anyag mindenki kíváncsian hallgatta. Ízletes estebéd, finom sütemények, itókák kerültek az asztalra,
majd kibontottuk a „ Jézuska ajándékcsomagokat”. Polgármesteri köszöntő és jókívánság zárta az estét. Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a szép rendezvényhez.

Nyugdíjasok kirándulása
A Syma-csarnok adott helyet a Nyugdíjas-expo három napos kiállításának.
Négy település nyugdíjasai (Buj, Balsa,
Tiszabercel és Kék) összefogott, béreltünk egy buszt és elutaztunk a kiállításra.
Kiváló ötlet volt! Induláskor igaz köd volt,
kicsit csúszott az út, de rutinos elővigyázatos sofőrünk balesetmentesen érkezett
a parkolóba a csoporttal. A kiállításról
sokat lehetne írni, de helyszűke miatt
röviden csak annyit, nagyon szép volt
minden! Megkóstoltuk a bio-termékeket,
csodáltuk a szebbnél-szebb tárgyakat,
festményeket. Forgó kerékkel szerencsét
próbáltunk. Bankokkal kapcsolatos tanácsokat hallgattunk. Kinek mihez volt kedve, azzal szórakozott, vagy finom falato-

kat kóstolgatott. 11 órától kezdődött a
nyugdíjasok műsora, amely egész nap
tartott. Az előadások fénypontja Bangó
Margit és Bangó Marika vidám nótacsokra volt. Fellépett szép tánccal Ibrány Város nyugdíjas csoportja, valamint szép
műsort adtak a Sényői nyugdíjasok. Gratulálunk nekik, ügyesek voltak. Ez már
záróműsor volt. A hazafelé út rövidebbnek tűnt. Végignótáztunk, mindenki jól
érezte magát! Köszönet a szervezőknek,
az elővigyázatos sofőrnek, hogy szerencsésen megjártuk a hosszú utat. Eseménydús, vidám nap volt. Minden nyugdíjas nevében megköszönöm, kicsit kizökkentünk a mindennapok gondjaiból.
Tisztelettel:
Bíró Pálné
egyesületi tag
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Határtalan szerelem / Paulina Éva – romantikus regény
Tavaszi bezsongás / P. G. Wodehause — a szerző a britkomédia
klasszikus és vén mestere drámaíró és dalszövegíró. Magyar vonatkoRovatvezető: Futkos Béláné könyvtárvezető
zása: társ szerzője volt Molnár Ferencnek, ő dolgozta át zenés színpadra a játék a kastélyba című színművét.
Hat nap múlva telihold / Ken Folett
A kastély árnyékában / Vass Albert — a legolvasottabb írók közé tarÖrömmel tájékoztatom az olvasókat, hogy nehéz gazdasági helyzet
tozik könyvtárunkban
ellenére, mégis jutott egy kis anyagi támogatás a könyvtár állományáCigány népviselet ( Székely J.) — Röviden, közérthető módon kapunk
nak bővítésére, az elhasználódott könyvek cseréjére.
képet egy nép múltjáról és jelenéről
Íme kínálat:
Ki nem mondott szavaink / M. Levy — arany pöttyős könyvek sorozaGyerekeknek és ifjúságnak
Magyarország növény és állatvilága — gyönyörű képes szakirodalom ta
A Könyvmolyképző Kiadótól A. Einstein idézetével ajánlva : „ csak kétféélőhelyek szerinti csoportosításban
leképpen élheted az életed vagy abban hiszel, hogy a világon semmi
Ragasztott képek és figurák — kézügyességet fejlesztő füzet
Százlábú — a legkisebbek kedvelt mese írója illusztrátora - Bartos sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.”
Erika- egy újabb kiadványa
L. Gál Mária kótaji költőnő irodalmi estjén hangzott el a könyvtárban az
Egy vagány vámpír naplója — tiniknek
„imádság karácsonykor című vers”
Misi mókus kalandjai — az örök klasszikus Tersánszky Józsi Jenő
Fényes telehold van — gyermekeim kedvenc meséjének írója: Faze- Ezzel kívánok minden jelenlegi és lelendő olvasónak varázslatos, szép
ünnepet.
„ Kicsi és gyönge
kas Anna verses kötete
gyermekként jöttél
…. aztán lett az úttest — „ A szépséget és a jóságot élvezve sétálgatni
békét, szeretetet
lehet a Birtalan Ferenc-i versvilágban”- írja egy könyvének méltatója
hoztál nekünk
Felnőtteknek:

Ebben a váltakozó időben (befagy- kiolvad) még élhetünk szenvedélyünknek, változó sikerrel. Főleg rablóhalászással és menyhalhorgászattal üthetjük el szabadidőnket. De napos időben és tartós enyhe
időben ( gondolok itt 2-3 napos fagymentes ) békés halakra is leszánhatjuk magunkat, ha érzünk elég kitartást és egészséget pár darab halhoz. Ma már viszont eldöntöttük, hogy nem horgászunk akkor hagyjuk
őket pihenni. Írásomkor eleredt az eső, remélem, sokáig esik eső vagy
hó formájában (lehetne fehér karácsony) , mert vizeink nagyon alacsony
szintje veszélybe sodorja az áttelelésüket. Megfelelő réteges öltözködés

után menjünk ki sétálni, nézelődni, kikapcsolódni a téli vízpartra is. Gyönyörű a táj, amikor zúzmarások a fák, bokrok s házak hóval borított
jégpáncél fedi kedvenceink élőhelyét. Egy vagy több óra séta a természetben egészséges és frissítően hat. Feltöltődünk energiával s kipirult
arccal hazamegyünk. Gondoljunk vissza, hogy nem is olyan rég még
azon törtük a fejünket, hogy hova bújjunk el a forróság elől. Most más
ide vágó gondolat már nem jut eszembe, amit a horgászatról írhatnék.
Ezért kívánok mindenkinek Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet.
Rézműves István

Szilvási István
és
Asztalos Henrietta

Tarjányi Tibor
és
Szabó Mária

Gribovszky Gergely
és
Timku Rita Ildikó

Barzó Gábor
és
Stefán Eszter

2011. június 11.

2011. július 30.

2011.augusztus 06.

2011. augusztus 06.
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Eperjesy Ferenc írása
Öt ével ezelőtt ugyanezen címen jelent meg újságunkban egy cikk, csak 30 helyett nyílván 25-ös
szám szerepelt. Nem csak azóta, de immár 30 éve,
hogy van egy baráti társaság, akik az általános iskola tornatermében folyamatosan rúgják a bőrt, jelét adva a labdarúgás iránti
szeretetnek és alázatnak.
1981-ben épült meg tornaterem. Bíró Sándor azonnal megszervezte a heti egyszeri foglalkozásokat. Gyorsan kialakult az egymás ellen focizó két csapat. Az évek múlásával sokan lemorzsolódtak. A harminc év alatt 130 játékos fordult meg a tornateremben, de a futballt és a saját egészségüket igazán szerető törzs
társaság kialakult.
Jelenleg a következők járnak futballozni: Bíró Sándor, Száraz
László, Timku Sándor, Zsíros Lajos, Szilágyi Sándor, Szilágyi
levente, Görömbei Vilmos, Futkos Béla, Eperjesy Ferenc, Kovács János, Szántó Zsolt, Leskó András. Kegyelettel meg kell
emlékeznünk ezen kívül a tragikusan elhunyt Hajnal Béláról, aki
állandó stabil tagja volt társaságunknak. A fő kezdeményezőnknek és szervezőnknek, a jelenleg gyengélkedő Bíró Sándornak
pedig jó egészséget kívánunk.
A 30 év főbb statisztikai mutatói az alábbiak:
Két csapat játszik egymás ellen hétről-hétre, a fehér mezesek a
tarka mezesek ellen. A fehérek az idő folyamán találóan a
„Kutyaütő” becenevet vették fel, mégis kissé vezetnek a mérkőzések összeredményeit illetően 6679:6677 arányban. Lejátszott
meccsek száma: 954. Gólok száma: 13356, ebből öngól: 1335,

okszerű gólok száma, azaz odament a labda ahová akarta: 4006.
Spontán gólok száma, azaz csak úgy belerúgott és mégis gól lett
belőle: 8015. Kezezés 2525 esetben történ. Feleségeknek otthon
bevallott meccs végeredmények 70%, füllentések aránya 30%.
Sérülés kevés, ebben Zsíros Öcsi vezet. Körömleválás összesen 6
esetben történt, ebből kettő az enyém, ami akkor is bekövetkezett, ha én rúgtam például a Hajnal Bandi bokájába. A labda fent
akadt a terem védőrácsán 425 esetben, amit Zsíros Öcsi hatástalanított 422 alkalommal. Játék közben összevesztünk 785-ször,
öt percen belül kibékültünk szintén 785 alkalommal. Ennyit a
sportharagról. Játékosok életkora: 10-71 év. A harminc év legjobb csatára címet Leskó András tartja. Banó lőtte a legtöbb gólt
is, vagyis 1315-öt. Szorosan követi őt Kovács (Kupak) Jancsi
1310 góllal, és Zsíros Öcsi 985-el . Kapusok közül magasan
Timku Sanyi vezet, elszomorítva ezzel az ellenfelet. Legjobb
védőjátékos Száraz Laci, aki 65 évét meghazudtoló energiával
játszik még mindig. A mérkőzések után eléggé el nem ítélhető
módon bizony sörözgetünk egy keveset a Tarjányi Öcsi vendéglőjében, ahol 30 év alatt elfogyasztottunk összesen 6284 liter
sört, elenyésző mennyiségű alkoholmentes italt, dugi pálinkát 40
liter alatt összesen mai áron számolva 2 854 000 Ft, azaz: kettőmillió-nyolcszázötvennégyezer forint értékben, javítva ezzel az
Öcsi családi vállalkozásának az eredményességét. (Zárójelben
megjegyzem egyébként, hogy a közölt fenti statisztikai adatok a
valóságnak teljes egészében megfelelnek mindaddig, míg azokat
valaki, vagy valakik hitelt érdemlően meg nem változtatják.) Az
eltel harminc évet ez év nyarán a Tiszánál megünnepeltük, ahol
díszoklevelet kapott mindenki. A futballozást természetesen
folytatjuk, mindig lesznek, akik tovább viszik a későbbi időkben
is, a sport iránti szeretetből példát mutatva a fiatal nemzedéknek.

2011. évben 4 olyan dolgozó kezdte meg jól megérdemelt nyugdíjas éveit, akik
40 éven keresztül álltak a köz szolgálatában, és tevékenykedtek a tiszaberceliek
boldogulásáért!
Andrikó Ferencné Ilikének, Natkó Lászlóné Zsókának, Dr. Jedlicska Ilona
doktornőnek és Vass Sándroné Etinek köszönjük a kitartó és alázatos munkát,
és ezúton is kívánunk nekik örömteli, egészséges és boldog nyugdíjas éveket!

A Tiszaberceli Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012.
január hó 21-én jótékonysági bált rendez, melyre
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt,
bercelieket és nem bercelieket, tűzoltót és nem tűzoltót, hogy a
család és a köz terheit egy kicsit letéve, egy jó hangulatú estét
eltöltsünk, és feltöltődve kezdhessük a nem éppen könnyűnek
ígérkező új esztendőt.

Köszönettel elfogadunk tombola felajánlásokat, vagy aki szeret
süteményt sütni, és nem sajnálja az idejét, azt is megköszönjük,
ha egy tálca süteményt kapunk.
A belépőjegyeket 3000 Ft/fő áron a Polgármesteri Hivatalban
lehet megvásárolni.

Aki nem tud eljönni, és úgy gondolja, hogy támogatást nyújtana
A bál egyben jótékonysági bál is, melynek bevételéből a szakmai ahhoz, hogy céljainkat megvalósítsuk, jótékonysági jegyek vásármunkához nélkülözhetetlen eszközöket (tömlőket) kívánunk be- lásával is megteheti, melyek a helyi üzletekben lesznek elérhetőek, ára 100 Ft/db áron. A vásárlók között értékes tárgyak kerülszerezni.
nek kisorsolásra.
A 2009 és 2010-es év rendkívüli belvizes időjárása miatt sajnos a
Kérjük segítsék munkánkat, hogy a 85 éve alakult egyesületünk
szívó és nyomótömlőink nagy része meghibásodott, sem javítani,
legalább még ennyi évet megéljen, és szakmai tapasztalatainkat
sem pedig tovább dolgozni velük nem lehet, így cserélni kell.
tudjuk tovább adni , hogy az Isten és ember által létrehozott értéPályázati lehetőségek beszűkültek, központi támogatás az önkénkek ne váljanak a tűz és víz martalékává.
teseknek nincs. Az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt
Az egyesület vezetősége
évek óta nem tud támogatást nyújtani, sőt egyesületünk segít
szivattyúval, tömlővel, utánfutóval.
Az egyesület tagjai önként és térítésmentesen végzik feladatukat
azért, hogy a település lakói anyagi javaikat biztonságban érezhessék. Ezért minden lehetőséget megragadunk, hogy felszereléseinket bővítsük, korszerűbbre cseréljük, de sajnos ennek az erőfeszítésnek anyagi korlátai vannak. A jótékonysági bál az, ahol
mindenki lehetőségeihez mérten segíthet, hogy segíthessünk.
Kérünk mindenkit, aki tud és akar is segíteni, jöjjön el rendezvényünkre, ahol egy jó vacsora elfogyasztása után garantáltan jól
fog szórakozni, de az éjféli lakoma sem marad ki.

2012. február 11-én szombaton 19.00 órától ismét várjuk a megszokott jó
hangulattal és a megszokott magas színvonalon megrendezésre kerülő
Református Egyházi bálunkra kedves vendégeinket!

Berczeli
Rovatvezető: Andrikó Istvánné

Hozzávalók:
4 szelet tengeri hal, 1 db citrom, 25 dkg liszt,
3 dl sör, 3 db tojás, só, bors, szerecsendió,
olaj a sütéshez
Hozzávalók a mártáshoz:
2 fej vöröshagyma, 12 db paradicsom, 6 ek
olíva olaj, 4 dl sör, só, bors, zöld petrezselyem, friss bazsalikom
A halat csíkokra vágjuk, ízesítjük sóval,
borssal, szerecsendióval, citromlével, majd
állni hagyjuk.
Egy tálban összekeverjük a tojást, a lisztet és
a sört, ízesítjük sóval, borssal.
Megmártjuk benne a halcsíkokat, és forró

olajban megsütjük.
Egy serpenyőben olíva olajon megdinszteljük a finomra vágott hagymát, hozzáadjuk a
feldarabolt paradicsomot, majd ízesítjük bazsalikommal, petrezselyemmel, sóval, borssal, felöntjük a sörrel, és megpároljuk (amíg
el nem fő a lé).

Tiszabercel Község
Önkormányzatának
hivatalos lapja
Főszerkesztő:
Dr. Szilágyi Norbert jegyző
Szerkesztők:
Tóthszegi-Németh Éva
Szerkesztőség:
4474 Tiszabercel, Fő út 40.
Tel / Fax.: (42) 204-606.
E-mail: info@tiszabercel.hu.
Megjelenik: két havonta
Példányszám: 600 db
Lapunkat megtalálja a
www.tiszabercel.hu
oldalon

Jó étvágyat kívánok!

