
KEDVES TISZABERCELI LAKOSOK!  
TISZTELT KILÁTOGATÓ VENDÉGSEREG! 

 
Tiszabercel község önkormányzata a település civil szervezeteivel közösen 

immár 13. éve szervezi meg a megyében egyedülálló Tiszaberceli Kulturális 
Napok rendezvénysorozatot, melyet idén 6 naposra tervezünk. 

 

Szerencsések vagyunk, ugyanis van és működik Tiszabercelen egy össze-
tartó, tenni akaró és a településünk érdekeit szem előtt tartó csapat, akik 

önzetlenül mindent megtesznek azért, hogy a tradicionális  nyári rendezvé-
nyünk idén is emlékezetes legyen.  
 

A civil szervezetek szervezőmukájával, az önkormányzat és egyéb támogatók fel-
ajánlásával sikerült megteremteni a rendezvény anyagi hátterét.  A szervezők és a 
lebonyolításban közreműködők lelkes munkájának köszönhetően reméljük, hogy 
idén is sikerül összefogással nagyszerűt alkotni Tiszabercel hírnevéért és annak 
lakóiért. 
 
A Gátszínházon, Ulti bajnokságon, Roma-napon, Nyugdíjas találkozón,  Ifjúsági 

találkozón túl a rendezvénysorozat legismertebb 
és megyeszerte híres programja a Tiszaberceli 
Halászléfőző Fesztivál. 
 
A képviselő-testület, és valamennyi, a szerve-
zésben részt vevő civil szervezet jelen meghívó-
val és programajánlattal szeretettel hívja és 
várja Önöket. 
 
A halászléfőző napjára csapatok és egyéni 
indulók nevezését továbbra is várjuk.  
 
Jöjjenek el, használják ki a lehetőséget! Talál-
kozzunk a Tisza-parton! 
 

Üdvözlettel: Szántó Zsolt polgármester 

Augusztus 9. (csütörtök) 
Regionális Nyugdíjas Találkozó 

 
A Rétköz nyugdíjas egyesületeinek 

hagyományos műsoros, szórakoztató 
találkozója 

 
10:00 Ünnepélyes megnyitó, köszöntők 
10:15 Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület, vala-

mint a helyi intézmények köszöntő 
műsora 

11:00 Előadás: „Az időskorúak szociális és 
életmódbeli változásai” címmel 

12:00 Közös ebéd. Jó ebédhez szól a nóta!
Előadó: Bálint Pál 

14:00 Rétköz, valamint Nyíregyháza és térsé-
ge Nyugdíjas Egyesületeinek műsora  

16:00 Közös szórakozás, tánc 
18:00 Zárszó 

 
Augusztus 10. (péntek) 

Rétközi Ifjúsági Találkozó 
 
10:00 Kézműves sátor, óriás plakát festése, 

Akadályverseny indítása 
14:00 Akadályverseny eredményhirdetése 
14:30 Rendőrségi kutyás bemutató 
15:00 Tűzoltó bemutató 
16:00 TOMPETI és barátai gyerekműsor 
17:00 Általános Iskolás gyerekek és a Szoci-

ális Alapszolgáltatási Központ dolgozó-
inak műsora 

17:30 RIKE kulturális műsora 
18:00 Y2K tánccsoportjainak fellépése 
19:30 NO TIME együttes koncertje 
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Augusztus 4. (szombat) 
Gátszínház 

„Ne most, drágám!”  
 
20:00  Ünnepélyes megnyitó 
20:15  A Tiszavasvári  Dezsavü  Színkör be-

mutatja a „Ne most, drágám!” című  
két felvonásos vígjátékot. 

 
Esőnap: augusztus 5. (vasárnap) 20:00 óra 
 

Augusztus 5. (vasárnap) 
Tisza-parti Ulti-party 

 
9:00 Megnyitó 
9:15 Szabályok ismertetése, sorsolás, majd 

egész napos ultizás a tiszaberceli 
festői szépségű Tisza-parton 

 
Augusztus 7. (kedd) 

Roma-nap 
 
11:00  Megnyitó 
11:30 Gyermekműsorok, vetélkedők, táncos 

bemutatók 
14.00 Kulturális bemutatók 
17.00 Buliska Lőrinc zenével szórakoztatja az 

ide látogatókat 

Augusztus 11. (szombat) 
XIII. Tiszaberceli  

Halászléfőző Fesztivál 
 
12:00  Ünnepélyes tűzgyújtás 
13:30   A Szabolcsi koncert Fúvószenekar és 

Mazsorett-csoport műsora 
14:30 Ünnepélyes megnyitó, köszöntőt mond 

Dr. Budai Gyula államtitkár 
15:00 Helyi amatőr csoportok fellépése 
16:00 Zenés gyermekműsor 
16:30 Kovács Viktória énekesnő operett mű-

sora 
17:00 Eredményhirdetés 
18:00 Szuperdáridó 
20:00 4 For Dance tánccsoport 
21:00 Tűzijáték, utána Gáti bál élőzenekarral 

23 óráig 
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Nagy örömünkre szolgált, hogy a Berczeli Napló leg-
utóbbi megjelenése óta a következő pályázatok része-
sültek pozitív elbírálásban.  A Belügyminisztériumhoz 
benyújtott ÖNHIKI pályázatunk eredményeként  
4.447.000,-Ft-ot nyertünk, mely összeg már az önkor-

mányzatunk számlájára megérkezett. A nyári gyermekétkeztetési prog-
ramban 2.851.000,- Ft-ot nyertünk el, mely összeget javarészt már szin-
tén felhasználtunk. További eredményként könyveljük el, hogy az önkor-
mányzat közétkeztetést biztosító konyhájának felújítása is megkezdőd-
het, hiszen a fejlesztéshez szükséges 6.000.000,- Ft-ot szintén elnyer-
tük. Nyertes projektek továbbá a Közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázat (725.000.– Ft) valamint a LEADER rendezvények háttér-
infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázat (2.300.000,- Ft) 
A testület 2012. július 6-án megtartott ülésén többek között elfogadta a 

komp új díjszabásáról szóló rendeletét. Szintén közérdeklődésre tarthat 
számot, hogy a jövőben a piac területén a nem tiszaberceli árusoknak 
helypénzfizetési kötelezettsége lesz. Ennek oka, hogy a szétterjeszkedő 
kipakolásoknak elejét vegyük, és mindenkinek legyen lehetősége árusí-
tásra. 
A képviselő-testület augusztusban sem fog tétlenkedni, hiszen amennyi-
ben úgy döntenek titkos szavazás alapján, hogy 2012-ben kiosztják a 
kitüntető díjakat, akkor augusztus 20-ai ünnepi testületi ülésen kiosztás-
ra kerül a Díszpolgári, a Tiszabercelért és a Köz Szolgálatáért járó ki-
tüntetés. 
Az ősz épp úgy, mint az egész nyár szintén a nagy átalakulások előké-
szítésnek időszaka lesz az önkormányzat életében. A Polgármesteri 
Hivatal már több hónapja készül az iskolai, az óvodai, a járási és a pol-
gármesteri hivatalok 2013. január 1. napjától esedékes átalakítására. Az 
ezzel kapcsolatos részletekről a jövőben pontos tájékoztatást adok. 
Minden kedves tiszaberceli lakosnak további szép nyarat kívánok! 

Dr. Szilágyi Norbert 

Június 17-én került megrendezésre a 
Megyei Egyéni Horgászbajnokság, 
amely kétfordulós volt. 

Ez volt az utolsó rangos verseny, ami beleszámított abba a pontszám-
ba, amely eldönti a megyei ranglista összesítését, s ahol eldől a megyei 
válogatott sorsa, kik indulhatnak az országos versenyen. A tét így nagy 
volt. Sajnos már a versenyhorgászat is extrém sportnak számít, mert 
elver minket az eső és a szél, vagy elolvadunk a napon. Jó időt nem 
fogtunk ki az éven. A halakat is megviselte ez az időjárás, egyáltalán 
nem váltak be az etetőanyagok, élő anyagok és az etetési technika 
senkinek. Döntést kellett hoznom, hogy apróhalazni kell, és mennyi időt 
szánhatok rá. Próbáltam menteni a menthetőt, s közben láttam a ver-
senyzőkön, hogy mindenki kivár, ami nekem jó! Így bizonyos idő eltelte 
után már csak az előnyömet kell megtartani. Nem is horgászat, hanem 
fegyelmezett taktikai küzdelem volt, ami szerencsére bejött. Az első 
fordulóban első, a másodikban második helyezett lettem. Három azonos 
pontszámú versenyző volt az élen, így a fogott súly döntötte el a helye-
zéseket. 

MEGYEI ezüstérmes lettem, ami nagy öröm volt számomra a múltkori 
MEGYE bajnok cím után. Behívtak a válogatottba, de most nem tudtam 
vállalni az öt napot, így tiszteletbeli tízszeres megyei válogatott lettem. 
Eredményeimet tekintve elér-
tem, amit akartam, fej-fej mel-
lett haladva a ranglista elejére 
léptem. 
 
Köszönet mindazoknak, akik 
segítettek, bármiképp is, hisz 
nélkülük ez nem sikerült volna! 
 
Minden kedves horgászisme-
rősömnek élményekben gaz-
dag 2012-es évet kívánok! 
 
 

Mészáros Csaba 

Sport- és falutörténeti eseménynek lehettünk részesei, amikor 
2012. júl. 4-én, szerdán este Szántó Zsolt polgármester úr meghívására 
a Teleházban összegyűltünk. Lehettünk 17-18-an, köztünk 70 év feletti 
és 20 év körüli is, és a népes köztes rész. 

Polgármester úr felvázolta, hogy az MLSZ (Magyar Labdarúgó 
Szövetség) szeretne az egykor egyesületeket fenntartó települések 
mellé állni. Anyagilag is. Ez azt jelenti, hogy a 2012/2013-as 
idényben egy járási harmadosztályban induló csapatnak 2 
milliós adminisztrációs költségeinek 10%-át kellene hely-
ben előteremteni. Ez csak hobbi szinten való sportolást 
és önköltségen való működést jelenthet. 

Mindannyian örültünk a lehetőségnek, amit 
Eperjesy Ferenc bátyánk, a pályán és a fehér asztal 
mellett is sokat tudó társunk köszönt meg. Megszólalá-
sukkal gyakorlati és szakmai szintre emelték a beszélge-
tésünket a fociban köztünk legjáratosabb Németh Zoltán és a szer-
vezésben élen járó Dögei Mihály. Elmondták, hogy érdemes élni 
ezzel a vissza nem térő lehetőséggel, hiszen kitartással és jó szívvel 
feltámadhat a foci Tiszabercelen – kb. 10 év kimaradás után. Ekkor 
hangzott fel először lendületesen a TIBISE név… és elhangzott, hogy a 
köztünk lévő fiatalok pénz nélkül vállalnák az itthoni játékot… aztán, 
hogy az öltöző rendbe rakásába egyikünk (Zámbó Péter) tudna segítsé-

get szerezni… és később felhangzottak az első pénzbeli felajánlások 
is… 

A lázas egyesületalapítási papírmunkának a jegyző úr már napok-
kal előbb nekilódult, ezen az estén a törvényes megalakulásnak kellett 
megtörténnie. Az alakuló közgyűlés az elnökség tagjai közé választotta 
Németh Zoltánt, Szántó Zsoltot, Görömbei Vilmost, Dr. Szilágyi Norber-
tet és jómagamat.  A sikeres és eredményes munkához kérjük minden 
jóakaratú ember segítségét – bármilyen formában tud is mellénk állni. 

Mert munka az van bőven: pálya és öltöző rendbe rakása, csapat 
verbuválása, helybeliek és ide kötődő emberek megszólítása 

– és mindezt ingyen. 
Ha elindult, hát segítsük a labda helybeli tovább gurulá-
sát, ami már augusztus közepétől a gyönyörű Tisza 
menti pályán örömmel tölthet el sokakat. Én bízom a 
berceliek, a környékbeliek, a berceli származásúak, de 
még a paszabiak, sőt az Isten segítségében is. Nem 

csoda, hogy az Európa-bajnokságon is láttuk az égre 
néző, imádkozó sztárokat. Még nekik is szükségük van 

Istenre. Hát még nekünk! A focipálya és az egyesület bármely 
szegletében (füvön, kapuknál, szervezésben, vezetésben, pénz-

szerzésben, fennmaradásban) dolgozóknak adja meg az Isten, hogy 
nem csak most, hanem folyamatosan tudjanak egy sportágat, és ezzel 
egy falut és az itteni focizni vágyó gyerekeket és fiatalokat 
„feltámasztani”! 

Szilágyi Sándor 
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Az év vége felé járva a jól bevált 
formában tartottuk meg a gyer-

meknapot. Gyülekező után zenés 
tornára mozgattuk meg csontjainkat, majd ügyességi versenyek tették 
próbára gyermekeinket. 
Bábelőadással leptek meg bennünket az iskola bábszakkörös tagjai 
Futkos Béláné tanár néni vezetésével. Köszönjük szép bábjátékukat. 
A nap hangulatát tovább fokozta a Romwalter házaspár zenés előadá-
sa; a mondókákkal, versekkel és találós kérdésekkel színesített műso-
ruk során egy-két percre a hűs habokban is érezhettük magunkat A 
pancsoló kislány című dal éneklése közben. Fergeteges produkciójukat 
hatalmas tapssal jutalmaztuk. 
Gyermeknapi örömökhöz tartozott még az ugrálóvár, ahol végkifáradá-
sig ugrálhattak, kiabálhattak kedvükre óvodásaink. 
Örömmel vették birtokba a vadonatúj homokozó játékokat, lapátokat és 
az új gyerek motorokat. Ezúton is szeretnénk megköszönni az ajándé-
kokat az önkormányzatnak kolléganőim és a gyermekek nevében. Bí-
zunk benne, hogy a folyamatos játszóeszköz fejlesztés és a rengeteg 
színes program vonzóbbá fogja tenni településünk óvodáját az óvodás-
korú gyermekek szülei számára. 
Buszkirándulásunkon Szabolcs község nevezetességeit látogattuk meg. 
Legnagyobb élmény a földvár bebarangolása volt, kellemesen elfárad-
va, s gazdag élményekkel tértünk haza. 
Végre elérkezett az évzáró és a ballagási ünnepély napja. Nagyon ké-

szültünk erre a szép napra, ám igye-
kezetünk ellenére a gyönyörűen feldí-
szített udvar mégsem lehetett helyszí-
ne ünnepségünknek, mert az égiek 
nem kedveztek számunkra, és a kez-
dés időpontjára eleredt az eső. De az 
időjárás sem szegte kedvünket, s 
műsorainkat egy kissé szűkös körül-
mények között megtartottuk. 
A kiscsoportosok katicás, a közép-
sősök napocskás és a nagycsopor-
tosok kendős tánca fokozta a han-
gulatot ezen a borongós délelőttön. 
Végezetül a nagycsoportos gyerme-
kek kedves és megható versekkel 
búcsúztak el óvodájuktól, köszöne-
tet mondva óvó nénijüknek és dajka 
nénijüknek az egész éves fáradságos 
munkájukért. 
Mire ezeket a sorokat írom, már kez-
detét vette a vakáció, s szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy az el-
ballagó gyermekek számára kívánjak 
kellemesen eltöltött vakációs napokat, 
jó tanulást és sok piros pontot, s kamatoztassák mindazt, amit az óvoda 
falain belül éveken át megtanultak. 

Rovatvezető: Tarjányi  Ferencné 

Májer Dézi 6. o. tanuló 
a RISZ Kazinczy szépol-
vasás versenyén 3. helye-
zést ért el. 

Snekszer Zsolt 6. o. tanu-
ló a RISZ versmondó ver-
senyén 3. helyezést ért el. 

A gávavencsellői Rakovszky-kupán 3. helyezést ért el iskolánk labdarúgó csapata: Budai Bá-
lint, Budai Bertalan, Jónás Dezső, Jónás József, Jónás Márk, Lakatos Attila, Petró Lász-
ló, Vedres Dávid, Tóth István, Vedres József 

Felkészítő nevelő: Zólyomi Éva tanárnő 

A lánycsapat tagjai: 
Görző Boglárka, Horváth Zsu-
zsanna, Kiss Brigitta, Kiss Teréz 
és Hullár Fanni.  

A fiúcsapat tagjai: 
Budai Bálint, Budai Bertalan, 
Horváth Krisztián, Jónás Márk és 
Rózsa Gyula.  

Blaskó Petra 6. osztályos tanuló 
„A tehetség pont én vagyok’’ című 
országos versíró pályázaton 
8.helyezést ért el, valamint az 

„Európai mítoszok, legendák Euró-
pában ’’ elnevezésű pályázaton 2. 
helyezést ért el. 
Felkészítő nevelő: Futkos Béláné 

tanárnő 
 
Nagy István 7. osz-
tályos tanuló a To-
kajban megrende-
zett német nyelvű 

szépolvasás versenyen 2. helye-
zést ért el. 
Nyírbogdányban megrendezett 
egyéni at lét ikai  versenyen, 
kislabdahajítás kategóriában 
Jónás Zsanett és Balogh István 
1. helyezést, Petró László 3. he-
lyezést ért el. 
Felkészítő nevelő: Zólyomi Éva 
 

Sényőn a kisiskolások labdarúgó 
tornáján 3. helyezést ért el iskolánk 
labdarúgó csapata. 
Jónás Márk, Lakatos Attila, 
Budai Bertalan, Tóth István, 
Vedres József, Petró László, 
Jónás József 
 
Felkészítő nevelő: Zólyomi Éva 
tanárnő 

Felkészítő nevelő: Oláh Renáta tanárnő 

A RISZ 4 tusa versenyén iskolánk fiú és lány atlétikai csapata 2. helyezést ért el. 

Felkészítő nevelő: Zólyomi Éva tanárnő 

Tanulmányi és sportversenyeken elért sikereink 



Elbúcsúztak végzős 
diákjaink 

 
Osztályfőnök: 

Hegedüs Zoltán 
 

A ballagók névsora: 
 
Ádám Erzsébet 
Bódi Gizella Irén 
Bódi Ivett 
Budai Lajos 
Budai Roland László 
Csotka Sándor 
Horváth Erzsébet 
Jakocska Győző 
Jónás József  
Jónás Miklós 
Lakatos Kinga 
Lakatos Miklós 
Oláh Krisztián 
Petró Ilona 
Rákóczi Éva Mária 
Rózsa Zsolt  
Tóth Barbara 
Vedres Dávid 
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„Tanuljátok szeretni a könyvolvasást, 
Amely tudóssá teszen benneteket 

Fáradtság nélkül gyönyörűségesen.” 
(Bethlen Miklós) 

A mi 
Rovatvezető: 

Stefánné Kiss Erzsébet 
Tagintézmény-vezető helyettes 

  Szántó Zsolt polgármester úr az 
idén is kirándulással jutalmazta meg 
azokat a tanulókat, akik a tanév 
során a legjobb tanulmányi ered-
ményt érték el az osztályukban.  
  Június 19-én Sátoraljaújhelybe, a 
Zemplén Kalandparkba látogattak el. 
A kirándulás óriási élmény volt. 
  Útközben a tanulók beszélgettek a 
polgármester úrral, beszámoltak az 
éves tanulmányi munkájukról, élmé-
nyeikről és megígérték, jövőre is 
szorgalmasak, kitartóak lesznek a 
tanulásban. 
  A kirándulás résztvevői köszönik 
polgármester úrnak ezt a szép na-
pot. 

Ebben a tanévben is pedagógusa-
ink egy csodálatos és ismeretek-
ben gazdag kirándulást szervez-
tek számunkra. 
  A Sóstói Állatparkba látogathat-
tam el iskolánk számos tanulójá-
val. Mindenki izgatottan várta a 
kirándulás napját. Sok általunk is 
ismert állatfajt szemlélhettünk 

meg közelebbről és eddig szá-
munkra ismeretleneket is megcso-
dálhattunk. A látványos fóka-show 
mindenkit elkápráztatott. 
  A hatalmas állatkertet végigjárva 
elfáradtan, élményekkel és isme-
retekkel gazdagodva tértünk haza. 
 

Májer Dézi 

1. osztály: kiválóan teljesített: Jónás Diána, Jónás Attila, Oláh 
Vanessza 

2. osztály: Czipa Brigitta, Jónás Gabriella 
3. osztály: Udvari Anna, Udvari Flóra 
4. osztály: Gönczi Gusztáv, Jónás Szabina, Kerekes Bence Attila, 

Vass Enikő 
6. osztály: Blaskó Petra 
7. osztály: Blaskó Anett, Németh Petra, Udvari Edit 

  Iskolákban 2012. május 25-én tartottuk a gyermek-
napot. Minden tanuló izgatottan várta ezt a napot. 
Ilyenkor csapatokba rendeződve mérjük össze 
ügyességünket és tudásunkat. Előző napokban már 
szerveztük a csapatokat, készítettük a menetlevele-
ket, melyen a kiérdemelt pontjainkat gyűjtögettük és 
melyre ráírtuk a csatakiáltásunkat. 
  Ebben az évben, az iskola területén tartottuk a 
vetélkedőt. Gyülekező reggel kilenc órakor volt az 
iskola udvarán, ahol először is átadásra kerültek az 
oklevelek, amiket a különböző versenyeken első 
helyezést elért diákok vehettek át. 
  Az átadás után indultak a csapatok nagy megmé-
rettetésre. Első állomásunk a bitumenpályán volt, 
ahol ügyességi feladatot kaptunk: faléceken egyen-
súlyozva kellett közlekedni. 
Második állomás a hetes teremben volt, ahol étele-
ket, italokat ismertünk fel és osztályoztunk, hogy 
melyik az egészséges és melyik nem, majd találós 

kérdéseket találtunk ki. 
  A zenei vetélkedőt a kettes teremben tartották. Itt 
dalrészletekből találgattuk ki a dalok címeit.  A hár-
mas teremben gyümölcs- és zöldségkóstolás volt. 
Bekötött szemmel kellett kitalálni a zöldségeket és 
gyümölcsöket. Ez nem mindenkinek sikerült. A né-
gyes teremben „szövegelemzés’’ volt. 
Utolsó állomásunk a játszótéren volt, ahol a levele-
ikről kellett felismerni a növényeket. 
  Amikor mindenki végzett az akadályokkal megtör-
tént az eredmények kihirdetése.  Az első három 
helyezett nagy éljenzésben tört ki örömében. Boldo-
gok voltak. Végezetül minden gyereket megvendé-
geltek egy tányér babgulyással és egy jégkrémmel. 
Nagyon tartalmas és izgalmas délelőttöt töltöttünk 
el az iskolában. Az időjárás csodálatos volt, maga a 
délelőtt is.    
 

Blaskó Anett  



Véget ért egy nehéz tanév. 
Mindenki megkapta a munkájáról a 
bizonyítványt. 
Iskolánk tanulói közül 15-en büsz-
kélkedhetnek kitűnő, 5-en jeles 
bizonyítvánnyal. 
Vannak, akik változatosabb jegye-
ket olvashatnak az értesítőjükben, 
ők bizonyára megfogadják, jövőre 
még szorgalmasabbak lesznek. 
Iskolánk 178 tanulója közül 30-nak 
nem sikerült teljesíteni a tantervi 
követelményeket. Közülük sokan 
még javíthatnak az augusztusi 
javítóvizsgán. 
A bukások magas száma mellett 
aggasztóak azok a jelek, amelye-
ket egyre több tanuló munkájában 
tapasztalunk. Egyre kevesebb a 
példás szorgalmú minősítés, egyre 
kevesebb a kitűnő tanuló is. 
Egyre több azoknak a tanulóknak 
a száma, akiknél a tanórai ismeret-
szerzés jelenti az egyedüli területet 
a munkában. 
Az eredményesebb munka érdeké-
ben szerveztünk csoportbontást, 
felzárkóztató és fejlesztő foglalko-
zásokat a különböző tantárgyak-
ból. Működtettünk három napközis 
csoportot is. 
Iskolánkban 117-en vannak halmo-
zottan hátrányos helyzetű tanu-
lók. 
Közülük 108-an vettek részt az 
iskola Integrációs Pedagógiai 
Programjában, amely nagyon 
sokat segített az év minden 
napján a tanulásban, a felzár-
kóztatásban, a személyiségfej-
lődésben. 
Ennek ellenére még mindig 
vannak sikertelenségeink. Saj-
nos még nem tudatosult min-
denkiben, hogy igazán jó ered-
ményt csak akkor lehet elérni, 
ha megfelelő szorgalommal, 
odafigyeléssel, otthoni tanulás-
sal is készülünk a tanítási órák-
ra. 
A 7. és 8. osztályos tanulók 

közül 18-an vettek részt az 
Útravaló - MACIKA Út a kö-
zépiskolába című program-
ban. Ők mindannyian teljesí-
tették a tantervi követelménye-
ket, néhányan javítottak is 
tanulmányi eredményükön. 
A 8. osztályosok sikeresen 
fejezték be általános iskolai 
tanulmányaikat. 18 tanuló 

közül 17-en tanulnak tovább, 
gimnáziumban 2 fő, szakiskolában 
15 fő, 1 tanuló tankötelezettségét 
teljesítette, nem tanul tovább. 
Az eredményes munkavégzéshez 
ebben a tanévben is megfelelőek 
voltak a személyi és tárgyi feltéte-
lek. 
Pedagógusaink folyamatosan 
vesznek részt különböző tanfo-
lyamokon, tréningeken, hogy meg-
felelő képzettséggel rendelkezze-
nek az új programok bevezetésé-
hez. 
A taneszközök az önkormányzat 
jóvoltából biztosítottak voltak a 
tanulók számára. Az osztályok 
tantermük díszítésével, a szekré-
nyek rendben tartásával, az udvar 
rendjének megőrzésével teremtet-
ték meg azokat a körülményeket, 
ami megkönnyítette a mindennapi 
munkát. 
 
A tanév során folyamatosan történt 
az iskola épületének a karbantartá-
sa. Az iskolai tantermek állaga 
megfelelő, a folyamatos karbantar-
tásról gondoskodunk. 
Az önkormányzat által benyújtott 
és nyertes pályázatnak köszönhe-
tően tornatermi épületrészünk 
megújult. Tetőszigetelési, hőszige-

telési munkálatokat végeztek, mű-
anyag nyílászárók kerültek behe-
lyezésre, a tornatermi folyosón, 
illetve a fiú- és a lányöltöző zu-
hanyzó részénél pedig új csempé-
zet és zuhanyzók lettek kialakítva. 
Az alsós épületrészben a mosdó-
kat és illemhelyiségeket sikerült 
szépen, igényesen rendbe hozni. 
Örülünk az iskola előtti szépen 
kialakított térkövezett parkolónak 
is. 
 
Ebben a tanévben is sikerült a 
tanulás mellett olyan rendezvénye-
ket szervezni, amelyek megterem-
tették a feltételeket ahhoz, hogy a 
tanulók bizonyíthassák tehetségü-
ket egy-egy területen. 
Sikeresek voltak „Az évfolyam 
legjobbja’’ versenyek. 
Aktívan vettünk részt az iskolai és 
a községi ünnepségeken. Minden 
jeles ünnep kapcsán tartottunk 
megemlékezést. 
Vetélkedőket szerveztünk a kör-
nyezetvédelmi napon, a gyermek-
napon és a költészet napján. A 
színházi világnapon kis színtársu-
lat érkezett iskolánkba. 
Külső előadók is segítették a mun-
kákat. 
A Bessenyei-hét rendezvényei 
évről évre sikeresen zajlanak isko-
lánkban. 
A sportversenyeken és a RISZ- 
versenyeken elért eredményeink is 
dicsőséget hoztak iskolánknak, 
községünknek. 
Kellemes élményt jelentett minden 
résztvevőnek a farsangi bál, a 
Mikulás diszkó, a karácsonyi kon-
cert, a sportdélutánok, a gyermek-

nap, a Tojásfa avató ünnepség, az 
édesanyák köszöntése anyák nap-
ján, a tanulmányi kirándulás, a 
ballagás, a tanévzáró ünnepség. 
Pedagógiai munkánkban fontos 
szerepet szántunk az éves munka-
tervünkben rögzített községi és 
iskolai rendezvényeknek. 
Sokan tapasztalták, hogy tanulóink 
nagyszerű produkciókkal tudták 
ünnepélyessé, emlékezetessé 
tenni ezeket a napokat. 
 
Tisztelt Szülők! 
Szeretnénk megköszönni támoga-
tásukat, segítségüket, amit egész 
évi munkánkhoz nyújtottak. 
Köszönjük, hogy eljöttek és érdek-
lődtek – a szülői értekezleteken, 
fogadó órákon, nyílt napokon, IPR-
es megbeszéléseken és más alkal-
makkor – gyermekeik magatartá-
sa, tanulmányi előmenetele felől. 
Közös munkánk csak akkor lehet 
igazán eredményes, ha egyet aka-
runk, azonos értékeket tartunk 
fontosnak a gyermekek nevelésé-
ben. 
Köszönjük, hogy részt vettek a 
tanév során megtartott rendezvé-
nyeken, örültek gyermekeik sikere-
inek. 
Köszönetünket és tiszteletünket 
fejezzük ki az SZMK elnökének és 
tagjainak a rendezvények előké-
szítéséhez és lebonyolításához 
nyújtott segítségükért. 
Dolgoztunk közösen azért, hogy 
tanulóinknak minden feltételt meg-
teremtsünk a sikeres mindennap-
okért. 
 
Kedves Gyerekek! 

A vakációban élvezzétek a nyár 
ragyogó napfényét, hűsítő vizét, 
a zöld rétet, az erdőt! Pihenje-
tek, játsszatok sokat! Ne feledjé-
tek azonban: a nyár is rejteget 
veszélyeket! Tüzet gyújtani csak 
a kijelölt helyen szabad! 
Közlekedjetek nyáron is óvato-
san! 
Vigyázzatok magatokra! Vigyáz-
zatok egymásra! 
Kellemes vakációt, jó pihenést! 
 
 

Hegedüs Zoltán 
tagintézmény- vezető 

 
Stefánné Kiss Erzsébet 

tagintézmény-vezető helyettes 
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Elmúlik az élet, eltűnik egy lélek 
 
Tiszabercelen is elmúlt egy élet, egy olyan embertársunké, akit szerettünk, tisztel-
tünk. Mély részvét mellett gyászolók sokasága kísérte utolsó útjára Bíró Sándor nyu-
galmazott tanár urat, aki évtizedeken át meghatározó egyénisége volt a tantestület-
nek, a faluközösségnek. 
Szerettük kedves, közvetlen szavait, baráti gesztusait. Tiszteltük, mint gyermeksze-
rető, szakmailag felkészült, magas szinten teljesítő kollégát. Nagyra értékeltük pozi-
tív életszemléletét, mely hatással volt tanítványokra, munkatársakra egyaránt. Be-
csültük sport iránti példaértékű elkötelezettségét, emberi tartását. Most a hiányával 
kell megbékélnünk, elfogadni a megváltoztathatatlant. Köszönjük, hogy vele dolgoz-
hattunk, hogy a barátunknak mondhattuk! 
 

MUNKATÁRSAI, BARÁTAI ÉS GYÁSZOLÓ TISZTELŐI. 

Volt egy mondása: „60 éven 
felül minden év ajándék az 
ember életében.” Neki ebből 
csak 10 év jutott. 70 éves 
korában meghalt a község 
sportéletének szimbóluma. A 
Nyíregyházi Főiskola föld-
rajz-testnevelés szakát vé-
gezte, és több, mint 40 éven 
át volt a helyi általános iskola 
testnevelő tanára. Legtöbb-
ször ő volt a berceli futball-
csapat edzője is, többnyire 
sikeresen. Magasabb osz-
tályban is edzősködött. Ő 
szervezte meg az öregfiúk 
tornatermi futballozását 30 

évvel ezelőtt, ami jelenleg is működik. Egy időben kézilabda csapatot is 
működtetett a faluban, mert a labdajátékokat és az atlétikát szerette 
leginkább. Ezekről megfelelő végzettséget is szerzett az akkori Testne-
velési Főiskolán. Emlékszünk kemény edzéseire, úgy a felnőtt futball-
csapatban, mint az iskolában. Ettől függetlenül a gyerekeket mérhetetle-
nül szerette. Sporttáborokba vitte őket, vízitúrákat szervezett és úszás-
oktatásra jártak. Sok tehetséges gyerek került ki a keze alól. 
  A közéletben és társadalmi munkákban szintén jelentős szerepe volt. 
Fiatal korában körzeti ifjúsági vezető volt. Az új iskola és a tornaterem 
építésének társadalmi munkáit szinte ő szervezte. A később épült iskolai 

sportpálya és futópálya egy részét a gyerekekkel együtt építette fel, 
megelőzve a környéket és példát mutatva ezzel. 
  Sikeres testnevelő tanári és edzői tevékenységét saját sporttevékeny-
ségével és tehetségével alapozta meg. 17 éves korában már tagja volt 
az akkori híres paszabi labdarúgócsapatnak, kapusa volt az országos 
középiskolai bajnokságot nyert Vasvári Gimnázium együttesének és 
egyszer volt megyei ifjúsági válogatott is. Játszott a Nyíregyházi Munkás 
NB-III-as csapatában, de leginkább a tiszaberceli együttesben. Játéká-
ban nem csak a tehetség, de a mérhetetlen akaraterő is látszott. Tehet-
ségének egyik példája volt egy hátrahúzásos-ollózásos gól, ami abban 
az osztályban ritkaságszámba ment. Alig több, mint egy éve pedig a 
tornateremben abba a pici kapuba a kapuson keresztül átejtve sikerült 
gólt szereznie, de ez volt az utolsó, mert utána talán már csak egyszer 
jött futballozni. 
  Szakmai munkájáért számtalan kitüntetést kapott. Így: Kiváló Munkáért 
(Minisztertanács), Kiváló Úttörővezető, Diáksportért kitüntető cím három 
alkalommal és Pedagógus Szolgálati Érdemérem. 
  Évek óta látnunk kellett ennek a józan életű, családszerető, sportos 
embernek a fokozatos leépülését, ami a fizikai teljesítményében szinte 
meg sem látszott. 
Betegségében is a berceli futballcsapat nemlétéről és annak újraélesz-
téséről beszélt. Sajnos, ezt már nem élhette meg. 
   Ha valaki egyszer megírja a község sporttörténetét, egy névnek igen 
előkelő helyen kell szerepelnie:      

 
Bíró Sándor 1942-2012 

Eperjesy Ferenc 

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 

Emlékük, mint a lámpafény az estben, 
Kitündököl és ragyog egyre szebben 
És melegít, mint kandalló a télben, 
Derűs szelíden és örök fehéren. 

/Juhász Gyula/ 

Szomorú szívvel búcsúzunk kedves, 
szeretett kollégánktól, Bíró Sándortól. 
Köszönjük az iskoláért, a gyerekekért 
végzett munkádat, köszönjük a velünk 
töltött éveidet. 

Nyugodj békében! 
 

Kollégáid, munkatársaid  
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„Elmondom hát mindenkinek!” címmel irodalmi délután részesei lehet-
tek, akik eljöttek Pregitzer Fruzsina előadására a könyvtárba. 
Az Együtt Tiszabercelért Egyesület, a Nyugdíjasok Egyesülete, vala-
mint a könyvtár közös szervezésében láttuk vendé-
gül a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művész-
nőjét, aki már nem először örvendeztetett meg min-
ket kedves lényével, szuggesztív előadásmódjával. 
Most verseket hozott, nagy formátumú, ismert verse-
ket, melyeket lenyűgözve hallgattak a jelenlévők. 
Előadása közben arra gondolhattunk, hogy egy mű-
vész mennyire magával tudja ragadni a közönséget, 
s hogy mennyire más élőben látni, hallani egy szí-

nészt, mint képernyőről. Bár sok szerepben és előadásban láthattuk 
már, most azt érezhettük, hogy ezen a délutánon csak hozzánk, 
tiszaberceliekhez szól, s ezt nagy megtiszteltetésnek vettük. 
Előadása után közös beszélgetés alakult ki költészetről, irodalomról és 
a mai ifjúság irodalomhoz való viszonyáról. Leszögeztük, hogy van 

még mit tennünk, hiszen a kor technikai vívmányai 
nem kedveznek az olvasásnak és a vers szereteté-
nek. Pedig érzelmi töltetet adhat, értékes gondolato-
kat szülhet, jellemformáló erővé válhat egy-egy szép 
vers vagy prózai mű ismerete. Ezért kell gyermekein-
ket, unokáinkat olvasóvá nevelni, hiszen a könyvek 
által (is) megy előrébb a világ. 
 

Száraz Lászlóné 

 
Megsárgult jegyzőkönyvek 

 
Ha valaki betér a katolikus plébánia épületében 

immáron öt éve működő és a hívek nagylelkűségéből mai napig folya-
matosan gyarapodó szakrális gyűjteménybe, és mondjuk, felüti az egy-
háztanács – vagy, ahogy akkor nevezték iskolaszék - döntéseit tartal-
mazó megsárgult lapokat, garantált, hogy nagy élményekkel lesz gaz-
dagabb. 
 

A képviselő-testület korabeli döntéseit tartalmazó iskolaszéki jegyző-
könyvek érdekes olvasnivalót tartogatnak az érdeklődők számára a 
hívek és az egyház ügyes-bajos dolgairól. Ezen írások nemcsak a kato-
likus egyházi iskolára vonatkozó döntésekbe engednek betekintést, 
hanem közel száz évet felölelve megpróbálnak képet adni az egyház 
mindennapjairól, például a földügyekről, a harangozó feladatairól, a 
gyakori gondnokválasztásokról, az egyház belügyeiről, sőt a kultikus 

térről, a templomról is 
olvashatunk érdekes gon-
dolatokat és döntéseket. 
 
Ha ez utóbbival – tehát a 
templommal - kapcsolato-
san kiragadjuk az 1912-es 
esztendőre vonatkozó 
bejegyzéseket, akkor 
örömmel nyugtázhatjuk, 
hogy száz évvel ezelőtt 
olyan döntés született, 
amely előrevetítve hosszú 
időre meghatározta az 
eklézsia életét és minden-
napjait. Ha divatosan 
szeretnénk fogalmazni: 
nagy fába vágta fejszéjét 
az anyagi javakban ke-
vésbé, szellemi javakban 
annál inkább dúskáló 
egyházközség.  

Régi vágya kezdett valóra válni a híveknek akkor, amikor egy évszá-
zaddal ezelőtt elhatározták: új templomot építenek. 1912. december 21-
én tanácskozásra gyűlt össze az iskolaszék, azzal a céllal, hogy jegyző-
könyvbe is foglalják az új templom építésének kezdetét és a 
felügyelőbizottság megalakulását. Ezúttal ezt a döntést idézzük fel né-
hány mondatban. 

Az iskolaszéki jegyzőkönyv 
korabeli tudósítása szerint a gyű-
lést Dr. Csepela Lajos vencsellői 
esperes-plébános vezette. Jegyző-
könyvvezető Bajzák József kántor-
tanító volt. 

 
Dr. Csepela Lajos esperes előadta, 
hogy az új templom építésére 
30.000 korona áll rendelkezésre.  

Az iskolaszék egyhangú dönté-
sével egy héttagú vizsgálóbizottsá-
got hozott létre az építési vállalko-
zók által beadott legmegfele-
lőbb tervrajz és költségvetés 
kiválasztására. A testület ve-
zetője az akkori tiszaberceli 
plébános, Szőgyényi Jenő lett. 

A tagok a következő sze-
mélyek voltak: 

Okolicsányi Lajos, 
Horváth József, 
Eperjesy László, 
Stefán Pál, 
Mudróczki János és 
Stefán Mihály. 
A gyűlésen döntenek a hívek részvételéről a kézi és igás munkák-

ban is. A lelkészelnök hivatkozik egy korábbi 1906-os összeírásra, 
amelyben a hívek közül sokan már akkor anyagi terhet vállaltak a ké-
sőbbi templomépítésre.  

Külön érdekessége az ülésnek a téglagyár akkori tulajdonosának, 
Horváth Józsefnek nagylelkű adománya. Horváth mérnök vállalja, hogy 
a megfelelő téglamennyiséget biztosítja, sőt jelentős kedvezményeket 
ad, ezer téglánként 40 korona helyett 36 koronáért bocsátja rendelke-
zésre az építőanyagot.  

Az ülés jegyzőkönyvét az alábbi személyek írták alá:  
Dr. Csepela Lajos, Szőgyényi Jenő, Okolicsányi Lajos, Orosz István, 
Kerekes Mihály, Kerekes István, Eperjesy László, Drótos István, Rutkai 
János, Stefán Mihály, Novák István, Spisák János, Mudróczki János, 
Stefán Pál, Bajzák L. Ernő. 

Az egyháztanács eme döntésével a tényleges építési munka elin-
dulhatott, melynek eredményeképpen rá két évre, 1914 őszén a fel-
szentelést követően a hívek birtokba vehették templomukat, amely a 
háborús nehézségeket átvészelve a hívek számára mind a mai napig 
Isten háza, a menny kapuja. 

 
A mesél a múlt sorozat következő részében egy méltatlanul elfele-

dett berceli származású képzőművészről olvashatnak majd. 
 

Natkó Zoltán 
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Latin nyelvű püspöki jegyzőkönyv 

Templombelső 1941-ből  

Szőgyényi Jenő plébános aláírása  

Rovatvezető: Natkó Zoltán 



 

Rovatvezető:   Zsíros Antalné egyesületi elnök 

Sok meghívást kapott egyesületünk. Sokan eljutottunk 
május 12-én a Megyei Nyugdíjas Találkozóra, ahová 

Szántó Zsolt polgármester kísért el bennünket. A rendezvény házigaz-
dája Sényő volt. Remek szórakozást nyújtott a változatos műsor, vala-
mint a környékbeli nyugdíjasokkal való találkozás. 
 
Szeretettel mentünk Szabolcs községbe, ahol a Szeretet Nyugdíjas 
Egyesület 15 éves évfordulóját tartotta. 
 
Júniusi taggyűlésünket községünk egyik legszebb helyén, a Kozma-
tónál szalonnasütéssel egybekötve tartottuk. Nyári programjaink megbe-
szélése után mindenki a vendéglátóink által előkészített tűz köré telepe-
dett, megsütöttük, majd jóízűen elfogyasztottuk a szalonnákat és köz-

ben vidáman beszélgettünk 
és régi fényképeket nézeget-
tünk. A Kozma-tó szépsége 
lelkileg is feltöltött bennünket. 
Ezúton is köszönjük Kozma 
Istvánnak és családjának 
kedves vendéglátásukat. 
A Nyíregyházi Állatparkba 
már többször kirándult egye-
sületünk. Az ország egyik 
legnépszerűbb állatparkja 

állandóan fejlődik, külföldről is sok turistát vonz. Úgy 
döntöttünk, hogy újra felkeressük és megtekintjük régi 
és új látnivalóit. Megnéztük a Zöld Piramist és 
Ócenáriumát és érdeklődve vártuk az oroszlánfókák 
látványos show-ját, attrakciójuk mindenkit jól megnevet-
tetett. Szerencsénk volt, hogy az állatpark sétakocsija 
végigvitt bennünket a nagy területen és minden 
„kontinens” állatvilágát megismerhettük. 
 
Lezajlott a 3 megyés Kulturális Seregszemle, melyen vezetőségünk 
képviselte nyugdíjas egyesületünket. 
 
A tiszai hajókirándulás Tokajig szép napos élményt hagyott mindnyá-
junkban. Sok nyugdíjas vett részt rajta, és ami még jobbá tette, hogy 
unokáinkat is magunkkal vihettük. Köszönjük a szervezőknek. 
 
Közeledik az augusztusi rendezvénysorozat, melyre mi is lelkesen, a 
hagyományoknak megfelelő-
en készülünk, és szervezzük 
a Rétköz valamint Nyíregyhá-
za és térsége nyugdíjasainak 
a Találkozót. 
Szeretettel várunk minden 
helyi nyugdíjast egy szóra-
koztató, szép napra. 
 

Zsíros Antalné 
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Szalonnasütés a Kozma-tónál 

Könyvajánló: Marc Levy – Ki nem mondott szavaink 
  

Az arany pöttyös könyvek c. sorozat egy újabb érdekes, fordulatos, 
olvasmányos, szórakoztató, apa-lány kapcsolatáról szóló könyvét aján-
lom az olvasóknak. Erre a történetre is igaz, amit a fülszövegben olvas-
hatunk az élményt keresőknek - pont neked: 
Van egy pont, ahol a kislányból nő lesz. 
Egy pont, ahol legyőzöd a félelmet. 
Egy pont, ahol kiborulsz. 
Egy pont, ahol már csak röhögünk mindenen. 
Egy pont, ahol már nem agyalsz. 
Egy pont, ahol erősnek kell lenned, 
és egy másik, ahol elgyengülhetsz. 
Egy pont, ahol az extázis kezdődik. 
Egy pont, ahol minden bölcsességedre szükség van, 
és egy másik, ahol újra kisgyerek lehetsz, ha arra vágysz. 

Futkos Béláné 

Rovatvezető:  Futkos Béláné könyvtárvezető 

Tiszai hajókirándulás Kirándulás a Nyíregyházi Állatparkba 

,,Európai legendák, mítoszok Eu-
rópában” címmel pályázatot írt ki a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési és Környezetgaz-
dálkodási Ügynökség Nonprofit 

Kft. A pályázatra Blaskó Petra, 6. 
osztályos tanuló a Sisi című vers-
sel nevezett be, melyet a zsűri 2. 
helyezéssel jutalmazott. Gratulá-
lunk a szép teljesítményhez! 

Sisi 
  
 
Még gyermek voltál 
mikor szerelembe estél. 
Bajor földről…… 
idegenbe mentél. 
 
Idegen földnek 
lettél császárnéja. 
S szeretett férjednek 
tanácsadója. 
 

Meghódítottad az egész  
világot, 
s köztük a nagy 
Magyarországot. 
 
Erős akarattal  
vívtad meg csatádat. 
Bátorsággal mentetted  
hazánkat. 
 
Bájos mosolyoddal  
sok embert megnyertél, 
s a magyaroknak  
királynéja lettél. 
 

Blaskó Petra 



Önkor-
mányzatunk 
számára 
fontos, hogy 
az időseket 

és a szociálisan rászorulókat az önkormányzati intézményrendszer 
segítségével lehető legteljesebb mértékben és minél magasabb színvo-
nalon kiszolgáljuk. 
Ennek megvalósításához szükség van a településen élők véleményére 
és tapasztalataira, ezért 270 db kérdőívet juttattunk el a település 65 év 
feletti lakosaihoz, valamint az intézményrendszerben lévő ellátottaink-
hoz. 153 db értékelhető kérdőív érkezett vissza. Köszönjük segítő köz-
reműködésüket, véleményüket és javaslataikat, melyek az elkövetkező 
időben munkánkat segítik. 
 
Július első felére tervezett kulturális programunkat (Intézmények közötti 
program) az időjárás miatt későbbi időpontra helyeztük át, de azért nem 
maradtunk programok nélkül, ellátottainknak van miből választani. 
Július 13-án meghívást kaptunk Ibrányba a Szalmaszál Fogyatékos 
Embereket Segítő Szolgálat által szervezett 8. Fogyatékossággal Élők 
Napjára. Az ünnepségen a Segítő Szolgálat tagjai és családtagjai vettek 
részt a környező településekről, kellemesen töltötték együtt ezt a szép 

napot. Önkéntes csoportunk egy üveges tánccal kedveskedett a jelenlé-
vőknek, valamint az egész napos rendezvény során a Szalmaszál Szol-
gálat saját produkcióit láthattuk. 
Köszönjük a melegszívű fogadtatást, a vendéglátást, a jó hangulatot és 
a figyelmességet. 
 
Júliusi programjaink: 
Július 26. – Gávavencsellő – Anna napi zenés program 
Július 28. – Paszab – Szőttesnapok 
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A Területi Iroda és a Református 
Egyházközség közös szervezésé-
ben 97-en vettünk részt hajókirán-
duláson július 14-én. A tiszaberceli 
Kérész Kikötőben reggel 9 órakor 
szálltunk fel a sétahajóra. Tokajba 
11 órakor érkeztünk meg, s törté-
nelmi séta keretében idegenveze-
tővel tekintettük meg a borairól 
messze földön híres város neveze-
tességeit. 

Szabadprogram keretében voltak, 
akik éttermekben kóstolták meg a 
helyi specialitásokat, míg mások a 
Tisza-parton sétáltak és pihentek. 
A következő program, a Benkő 
Szőlőbirtok és Borászat felkeresé-
se során megismerkedtünk a tokaji 
bor készítésének fortélyaival egé-
szen a szőlő ültetésétől a borok 
palackozásáig. 
A nap jó hangulatát tovább fokozta 

Orosz Béláné, Jolika meglepetése: 
a közös fagylaltozás és borkósto-
lás. Köszönjük felajánlását. 
Este 7 órára, kissé elfáradva, de 
szép élményekkel gazdagodva 
érkeztünk haza. 
A kirándulást különlegessé tette az 
is, hogy 4 évestől 80 évesig min-
den korosztály képviselte magát. 
Olyan nagy volt az érdeklődés a 
hajókirándulás iránt, hogy másfél 

nap alatt 100-an jelentkeztek, így 
további helyfoglalásokat már nem 
tudtunk fogadni. Erre tekintettel 
igény esetén a szüretre is szerve-
zünk hajóutat. Már lehet jelentkez-
ni! 
 
 

Gliba Lászlóné   gondozónő 
Szilágyi Sándor   ref. lelkész 
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- Isten ma is szól hozzánk! 
Hatodik alkalommal rendeztük meg a gyerek-

hetet a református régi parókián július 2-től 6-ig. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy az idén csúcsot 
dönthettünk, hisz 33 gyerekkel kezdtük és 44 
gyerekkel zártuk a hetet. A korosztályt tekintve 
nagyon széles volt a skála, hiszen a 3 évestől a 
17 évesig voltak a táborban. Fontos volt szá-
mukra, hogy megismerkedhessenek Isten Igéjé-
vel, új barátságokat kössenek, s megtapasztal-
hassák az összetartozás erejét. 

Nagy segítséget jelentett számunkra a Titus 
Hitéleti Alapítvány nyári evangelizációs anyaga, 
hisz ez alapján tartottuk a foglalkozásokat. Az 
idén Jónás történetét dolgoztuk fel, melynek 
címe: Különös küldetés. 

A napi programok az előző évekhez hasonló-
an alakultak. Reggel 9 órakor gyülekeztünk, 
majd közösen átvonultunk a templomba, ahol 
rövid igei magyarázatot tartott tiszteletes úr, és 
közösen imádkoztunk. Ezután az udvaron spor-
tos versengéseken mérhették össze ügyessé-
güket a csapatok. Majd megtízóraiztunk, s a 
testi eledel után következett a lelki táplálék is. 
Örömmel mondtam el Jónás történetét, majd 
énekeket tanított tiszteletes néni. 

A napi történeteknek voltak központi igazsá-
gai, melyek számunkra is megfontolandóak és 
követendőek lehetnének a jövőre nézve. Így 
szívünkbe véstük, hogy Isten ma is szól hoz-
zánk Igéje, imádság és énekek által. Bármikor 
lehet Hozzá imádkozni, s irgalmassága sokszor 
felfoghatatlan számunkra. Gyönyörű aranymon-
dásokat is tanulhattunk, melyek megtalálhatóak 
a Bibliában.(Zsidók 4:7, Jakab 4:7, Zsoltárok 
50:15, 1János 1:9, Zsoltárok 103:8). A történe-
tek után kézműves foglalkozások voltak, s köz-
ben lehetett még pingpongozni, csocsózni, fo-
cizni és társasozni. Délben közösen ebédeltünk 
meg az iskola ebédlőjében.  

Az idén sikerült kibővítenünk a hetet délutáni 
programokkal is. Mivel Jónás 3 nap és 3 éjjel a 
cethal gyomrában volt, mi is víz köré szerveztük 
az eseményeket. Kezdődött azzal, hogy a gyü-
lekezet az ovisok számára vett egy bálna me-
dencét, s ők abban pancsolhattak a nagy me-
legben. De hogy a nagyok se maradjanak ki, ők 
szerda délután a Kerekes fiúk medencéjében 
tombolhatták ki magukat, s a napot szalonnasü-
téssel és kompozással zárták. Mindennap mie-
lőtt elindultunk ebédelni mindenki kapott egy kis 
locsolást a kerti csapból. 

Csütörtökön Szilágyi Levi úszós társai és 
oktatójuk (Laci bácsi) látogatott el hozzánk. 
Váltóversenyt és gyeplabdamérkőzést rendez-
tünk a két csapatnak, ahol a berceliek győztek. 
Az éhes siserahadnak a paszabi polgármester 
úr készítette el a híres specialitását, a 
„csúszpájszt”. S hogy halmozzuk az élvezeteket 
péntek délelőtt Puskás Jucus jóvoltából csak a 

miénk lehetett az ibrányi uszoda. Termé-
szetesen biciklivel tettük meg a távot, s 
ott az uszodában is szólt Isten Igéje. 
(Vajon volt ott már ilyen ezelőtt?) 

Vasárnap a gyülekezetnek bemutattuk 
az egész héten tanult énekeket és 
aranymondásokat. Fontos momentuma 
volt még a hétnek a pecsétgyűjtés, amit 
a feladatokért, aranymondásokért, másoknak 
való segítségért, tízórai hozzájárulásért… stb. 
jókért lehetett kapni. Pláne értékesebb lett a 
pecsétgyűjtés, amikor tiszteletes bácsi beje-
lentette, hogy a győztes ingyen elmehet a 
berekfürdői táborba, aminek értéke 20 ezer 
forint. A 2. és 3. helyezettnek pedig csak az 
50%-ot kell befizetnie. A verseny végeredmé-
nye: I. Kerekes Bence 37 pecsét, II. Szilágyi 
Levente 26 pecsét, III. Hullár Fanni 25 
pecsét. Látszik, a II. helytől milyen szo-
ros lett a csata. Az 1. osztálytól lefelé 
külön volt verseny különböző „vizes” 
tárgynyereményekért. Ebben a végered-
mény: I. Hegyes József, II. Tajthy Milán, 
III. Szilágyi Réka.   

- „Az Úr csodásan működik.” Ez a 
szép Halleluja ének első sora jutott 
eszembe, amikor végiggondoltam a gye-
rekhét eseményeit. Csodák vettek körül 
bennünket. Kezdve azzal, hogy remény-
ségen felül  

- (1) sok gyerek jött el hozzánk, s 
nemcsak berceli, hanem paszabi, nyíregyházi, 
budapesti, ibrányi és nagyrozvágyi gyerekek. Itt 
köszönjük meg a szülőknek, nagyszülőknek, 
rokonoknak, hogy ránk bízták gyermekeiket, s 
fontosnak tartották, hogy egy hetet az ige köze-
lében töltsenek el a fiatalok. Köszönjük, hogy 
felelősségüknek érezték, hogy gyermekeik a jó 
dolgoknak ne csak kívülről szemlélői, hanem 
annak részesei legyenek. Isten csodája volt az 
is, hogy  

- (2) mindig gazdagon terített, változatos 
kínálatú asztal várt bennünket. A családtagok 
ezt önként, teljes szívből ajánlották fel. Itt kö-
szönjük meg az önzetlen felajánlásokat, s kér-
jük minden adakozóra Isten gazdag áldását 
ebben a rohanó világban! Külön köszönjük 
azoknak a felnőtteknek, fiataloknak a segítsé-
gét, szeretetét, akik egész héten át velünk 
voltak, s segítettek abban, hogy ez a hét mara-
dandó legyen mindenki számára. 

Jó volt együtt lenni, látni a növekedést, s csak 
remélhetjük, hogy a mag jó talajba hullott, s 
egyszer majd gyümölcsöt is terem gyermeke-
inknél. 

 
Jövőre veletek ugyanitt ugyanekkor! 
 

Kerekes Jánosné 
Kun Zsuzsanna, hitoktató 

Spinda Ivett és Ignát Mihály 
2012. július 7-én kötött házasságához 

sok boldogságot kívánunk. 
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SZÁNTÁS NÉLKÜLI NÖVÉNYTERMESZTÉS 
 
 Minden termelő ismeri az úgynevezett eketalp, 
vagy tárcsatalp betegséget, mely a minden évben 

nagyjából azonos mélységben történő szántásnál alakul ki. 
 Talajtípustól függően kialakul ennek következtében egy ke-
mény, részben vízzáró tömődés, mely káros a talaj víz- és leve-
gőgazdálkodására, a növények gyökerei pedig ezt elérve megtor-
panhatnak. Elvileg segíthetnénk ezen a szántás mélységének 
évenkénti változtatásával, ami a gyakorlatban szinte kivitelezhe-
tetlen. 
A probléma megoldására igen alkalmas a középmély lazítás al-
kalmazása, ahol éles késekkel 40-50 cm mélyen meglazítjuk a 
talajt, áttörve ezzel az említett réteget. 
Ennek a munkának igen nagy a gépi munka igénye. Egy MTZ 
traktor 2 kést bír el, míg a 165-180 lóerősök 5 kést is elvisznek 

3,5 m munkaszélességben. Ezeknél a lazító után kapcsolt tüskés 
henger is van, mely úgy zárja vissza a talajt, hogy a művelés 
nyomai alig látszanak. A lazítást lehetőleg száraz talajviszonyok 
közt végezzük. Ugyanabban a táblában természetesen nem kell 
minden évben végezni, mert nagy gépi munkaigényű és szakmai-
lag sem indokolt. Az ilyen szempontból legmenőbb gazdaságok 
sem alkalmazzák az összes területük 30%-nál nagyobb területen. 
Úgy a kukorica, napraforgó és repce talaj-előkészítésénél alkal-
mazható, kalászosok esetében kevésbé vált be. 
 
Eperjesy Ferenc 

Rovatvezető: Eperjesy Ferenc 

„Házat építesz, de nem te költözöl be, sző-
lőt telepítesz, de nem te veszed hasz-
nát!” (5Móz 28,30) Ahogyan ma ezt az Igét 
olvastam a Bibliaolvasó Kalauzban, nagyon 
magunkra ismertem. Magunkra, berceli refor-
mátusokra. Mert van párját ritkító modern 
templomunk, vannak hatalmas parókiáink, van 
iskolaépületünk, van temetőnk; aztán vannak 
vasárnap 10:45-kor istentiszteleteink, szerdán 
18:30-kor bibliaóránik, van keresztelőnk, van-
nak különleges alkalmaink… De használjuk 
vasárnaponként templomunkat, szerdánként a 
régi parókiát? El tudjuk látni őseink által ado-
mányozott tulajdonainkban a szolgálatokat? Ott 
vagyunk a sok energiával megszervezett csalá-
di, vagy egyházi eseményeken, beszámolókon, 
úrvacsorákon? Vajon van hétköznapokban 
fellelhető hitünk? 

Ez jutott eszembe akkor, amikor újra elénk 
került temetőnk és annak pályáztatási sorsa. 
Mivel temetőnket papíron már tavaly okt. 31-én 
odaadtuk 10 évre ingyenes használatba az 
Önkormányzatnak, ezért azt gondoltam, a sír-
helyen és szertartáson kívül semmihez nincs 
közünk. Megtisztelt minket Polgármester Úr 
azzal, hogy minden pályázati iratanyagot ren-
delkezésünkre bocsátott. 

„Ne gondolja magát többnek, mint ameny-
nyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék 
mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Isten-
től kapott hit mértéke szerint.” (Róm 12,3) – 
mondtam én is a presbitereknek, akiknek a 
biztosat kellett felcserélni a bizonytalanra. Tár-
gyilagosan átnézve a 3 pályázatot, egy emel-
kedett ki. Az, amelyik helyi temetőgondnok 
szolgálatba állítását ígérte. És még sok hason-
lót, amik egyértelműen segítik és szépítik 
temetőnk működését. Mivel mindenki találkoz-
ni fog ezekkel az ígéretekkel és teljesítésükkel 

2012. október 15-ig, ezért leírom ide az elénk 
tárt és általunk látott ígéreteket: 

- ravatalozó felújításához hozzájárulás első 
ütemben 100 e Ft-tal. 

- ravatalozó egészségügyi festése + drapéria 
felújítása. 

- önkormányzat és egyházak rendezvényei-
nek anyagi támogatása. 

- kertészeti látványterv készítése + kivitele-
zése is (önkormányzat és egyházak közre-
működését kérve) 

- további hulladékgyűjtők kihelyezése. 
- hirdetőtábla kihelyezése. 
- helyi temetőgondnok alkalmazása.  
- kegyeleti iroda kialakítása, ahol az ügyve-

zető személyes eljárást vállal. 
- kiegyensúlyozott szolgáltatás, folytonos 

magasabb színvonalra törekvés. 
Szerintem összetehetjük a kezünket, és 

imádkozhatunk azért, hogy van olyan vállalko-
zó, aki mindezt a mai nehéz körülmények kö-
zött záros határidőn belül vállalja! És úgy, hogy 
nem kizárólagos temettetője a falunak, hanem 
tiszteletben tartja továbbra is a családok akara-
tát, vagyis bármelyik temetkezési vállalkozót 
megkereshetik a berceli családok. 

Tehát nem változik semmi. Hozzám már 
úgy jönnek a családok, hogy választottak. Ne-
kem és a Presbitériumnak az a dolgunk, hogy a 
sírhelyek, kopjafa és a szertartások, 
valamint a tulajdonainkban lévő aká-
cos, urnatemető és a jövőbeli sírhe-
lyek (legutóbb lucernás) legjobb álla-
potban legyenek. 

Mégis… elgondolkoztató és egy-
ben figyelmeztető, hogy egyre szoru-
lunk vissza a templomba. Mert nem 
bírunk a tulajdonainkkal. Mármint 
ezek fenntartásával. Legközelebb a 
parókiák, utána pedig a templom 
jönnek…? 

Kérem a jó szándékú lakókat és 

én a reformátusokat, hogy adjanak nekünk 
(ahogyan ismerem őket, László és Mihály 
Atyák nevében is írhatok) lelkészeknek munkát 
– és ne csak akkor, amikor a temetőben már 
csak mi beszélünk! Segítsük – a még – nyitott 
templomajtók mögött hűségesen hétről hétre 
összegyűlőket! Leginkább jelenlétünkkel. De, 
ha ez nem megy, akkor jó szándékukkal, a 
feszültségeket levezető és új területekre bátorí-
tó ötleteikkel, akár szükségeikkel is! Én lennék 
a legboldogabb, ha újra lennének 30 perces 
Reggeli Áhítatok, valamelyik d.e. Nyugdíjas 
Bibliaóra, vasárnap a felnőttel párhuzamosan 
Gyermek Foglalkozás vagy Istentisztelet…. 
Stb. Hogy lassan változzon át a van, de nincs 
NINCS, DE VELEM LEHET!- té körülöttünk! 
Isten és az Önök segítségével mindent meg 
lehet valósítani! 

Szilágyi Sándor, ref. lelkész 



Tisztelt Lakosság! 
 

Cégünknek nagy megtiszteltetés, hogy lehetőséget kaptunk 
Tiszabercel Község Önkormányzatától a temetőüzemeltetési feladatok 
ellátására. Vállalkozásunkban szakmai és erkölcsi tudásunkkal azon 
leszünk, hogy minél színvonalasabb temetőüzemeltetési és temetkezé-
si szolgáltatást nyújtsunk Tiszabercel közigazgatási területén, hiszen a 
tisztességes, méltó temetés, a tiszteletadás joga mindenkit megillet. 

Cégünk ezúton tájékoztatja Önöket a temetőüzemeltetéssel kap-
csolatos információkról, melyek az alábbiak: 

Temető fenntartó: Tiszabercel Község Önkormányzata 
Temető üzemeltető: Kryzantén Bt. (06-20-33-49-770) 
Temető gondnoka: Mészáros Lajosné (06-30-73-86-635) 
A temető üzemeltetését a fent nevezett betéti társaság 2012. június 

1-től látja el. Az ügyfélszolgálat, valamint az ügyintézés Tiszabercel, Fő 
út 21. szám alatt történik. Temetkezési vállalkozásunk alapvető feltétel-
ének tartottuk, hogy kegyeleti irodát biztosítsunk a lakosság részére, 
ahol zavartalanul, jól szervezetten tudunk segítséget nyújtani az ügyfe-
lek, hozzátartozók számára. Minden esetben a vállalkozás ügyvezető-
jeként – a temetőgondnok, Mészárosné Marika bevonásával – látnám 
el a feladatot, mert fontosnak tartom a személyes kontaktust, odafigye-
lést a hozzátartozók felé, hiszen ilyen esetben érzékenyebbek, eleset-
tebbek; valamint az elhalálozás elválaszthatatlan és szomorú velejáró-
ja a temetés, kegyeleti szertartás és a szolgáltatások megrendelése, 
ezzel a gesztussal, személyes jelenlétemmel kívánok kegyeletteljes, 
szakszerű segítséget nyújtani valamennyi gyászoló hozzátartozó ré-
szére. 

Cégünk teljes körű, komplex temetkezési szolgáltatással áll az 
önök rendelkezésre a nap 24 órájában. 

Temető nyitva tartása:  
április 1. – november 2.  7:00 – 20:00 
november 3. – március 31.  7:00 – 17:00 
 
Felhívjuk továbbá a kedves lakosok figyelmét, hogy a temető terü-

letén belül TILOS: 
A sírok, síremlékek és egyéb kegyeleti tárgyak beszennyezése, 

jogosulatlan áthelyezése vagy eltávolítása. 
A temető területén minden olyan magatartás tanúsítása, amely a 

temetőt látogató közönség kegyeleti érzését sérti. 
A temető területére állatot bevinni. 
A sírhelyek, sírboltok, urnakripták bekerítése. 
14 éven aluli személyeknek kísérő nélkül a temetőben tartózkodni. 
Engedély vagy hozzájárulás köteles munkát, e nélkül, vagy ettől 

eltérően végezni. 
 
Itt kérnénk meg a tisztelt lakosságot, hogy fokozottabban vigyáz-

zunk a temetőn belül egymás értékeire. A temetőben felmerülő problé-
mákkal bizalommal fordulhatnak a fent nevezett gondnokhoz vagy a 
Kryzantén Bt. ügyvezetőjéhez. 

Továbbá tájékoztatni szeretném a lakosságot, hogy minden meglé-
vő temetkezési biztosítást (Gyertyaláng, Uniqa, Signal stb.) cégünk 
befogad, illetve elfogad, valamint teljes körű ügyintézést vállalunk a 
biztosítótársaságok felé. 

 
A Kryzantén Bt. ügyvezetője, a cég minden dolgozója, illetve a 

temető gondnoka készséggel áll a tisztelt lakosság rendelkezésre. 
 
 
 

Orosz Béláné 
KRYZANTÉN BT ügyvezetője 

A gyönyörűen virágosított hűtőház terü-
lete minden Tiszabercelinek szemet 
gyönyörködtető látvány lehet, ha elsétál 
a Vásártér úti telephelyre. 

2012. június-július Berczeli 

Eladó Tiszabercel Tisza-part 2-6. 
sz. alatti lakás. 
Érdeklődni a 06-30-681-34-68-as 
telefonszámon lehet. 
 
Eladó Tiszabercel Táncsics u. 5. 
sz. alatti kis telken levő 100 m2-es 
szigetelt, 2 szobás összkomfortos, 
ebédlős, villanyfűtéses, teraszos, 
felújított, téglaépítésű családi ház. 
Gázcsonk és ipari áram, valamint 
garázs és vasvázas melléképület 
is van. 
Érdeklődni a 06-30/206-4510-es 
telefonszámon lehet. 

Berczeli 

Tiszabercel Község  
Önkormányzatának  

hivatalos lapja 
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1. Személy (diák és nyugdíjas jsz. szerinti kedvezménnyel) 100 Ft 
2. Kerékpár, motor 1 vezetővel 200 Ft 
3. Motorkerékpár oldalkocsival, kétkerekű kistraktor 1 vezetővel  400 Ft 
4. Személygépkocsi 1 vezetővel  400 Ft 
5. Személygépkocsi utánfutója  200 Ft 
6. Tehergépkocsi 1 vezetővel 5 tonnáig 500 Ft 
7. Tehergépkocsi 1 vezetővel 5 tonna felett  1000 Ft 
8. Tehergépkocsi 1 vezetővel pótkocsija 500 Ft 
9. Mezőgazdasági vontató és függesztett munkagéppel 1 vezetővel 600 Ft 
10. Mezőgazdasági vontató vontatott munkagépe 300 Ft 
11. Mezőgazdasági vontató pótkocsija 500 Ft 
12. Kombájn+vágóasztal 1 vezetővel 1200 Ft 
13. Fogatolt jármű 1 vezetővel 400 Ft 
14. Kisebb állat (juh, kecske, stb) 100 Ft 
15. Nagyobb állat (ló, szarvasmarha)  200 Ft 


