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KARÁCSONY
A régi házban, hol apánk ilyenkor 
aranyba mázolt almát és diót 
mesélve karcsu, vidám angyalokról 
kik zsákban hordanak ma minden földi jót. 
Emlékszel anyánk boldog asztalára, 
hol illatozva gőzölt a frissen sült kalács, 
a gyertyafényből, fenyő illatából 
szövődött a derűs, ünnepi varázs?

Istenem, ha még egyszer lehetne 
asztalodhoz ülni, édes jó anyám, 
s a Te szivednek melegével égne 
gyertyánk, - a karácsonyi fenyőfa gallyán, 
ha még egyszer öledbe borulva 
Betlehemre lesnék hittel, áradóan 
a régi házban, a Te asztalodnál... 
Még egyszer... még egyszer otthon 
Váradon.

A régi háznak karácsonyfa lángja, 
negyven év ködén át híva felragyog: 
szivemben Jézus, künn angyal harangoz 
és én ujra tiszta, jó gyermek vagyok. 
A téli ködben ismert régi úton, 
állok a sugaras Betlehem előtt 
s a régi háznak szentelt délibábját 
ringatja előttem a karácsonyi köd.

Dutka Ákos

Kedves Tiszaberceli Lakosok!
A szeretet ünnepe szóljon az egymásra figyelésről, törődésről, elfogadásról. Szí-
vünk ne maradjon ki az ajándékokból. Az ünnepi pillanatok alatt és a hétköznapok 
során se terelődjön el figyelmünk a lényegről, és jusson eszünkbe, hogy az Istentől 
kapott kegyelem a legnagyobb ajándék, amit élete során az ember kaphat.
Isten szeretetének megismerése által változik meg az emberi szív, és ezt a szeretet 
adhatjuk tovább szeretteink és embertársaink felé az év minden napján.
Ennek reményében meghitt, békés karácsonyi ünnepeket és örömökben gazdag, 
boldog új évet kívánok a magam és a képviselőtársaim nevében minden lakosnak.

Tisztelettel és szeretettel: 
Szántó Zsolt 

polgármester
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Kedves Tiszaberceliek!

A 2014. október 12-én megtartott általános önkormányzati vá-
lasztások Tiszabercelen rendben zajlottak.  A választás éjsza-
káján az eredmények megállapítása megtörtént, melyek 3 nap 
elteltével jogerőssé is váltak. A 2014-2019 közötti önkormány-
zati ciklusban Szántó Zsolt szerzett polgármesteri mandátu-
mot, továbbá önkormányzati képviselő lett: Baloghné Szabó 
Mária, Görömbei Ferenc, Hegedüs Zoltán, Kerekes Jánosné, 

László Antal és Szabó Zoltán. (ábécé sorrendben)
Az újonnan megválasztott önkormányzati döntéshozók 2014. október 27-én tar-
tották ünnepélyes alakuló ülésüket a Teleház nagytermében.
Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság elnökének – a választási ered-
ményről szóló – tájékoztatója után a polgármester és a képviselők ünnepélyes 
eskütételére kerül sort.
Módosításra került az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, és 
ennek kapcsán a képviselő-testület többek között az alábbi egyhangú dönté-
seket hozta:
1. Görömbei Ferencet megválasztották alpolgármesternek, aki társadalmi 

megbízatásban látja el feladatát
2. a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai a következők: 

László Antal bizottsági elnök, Baloghné Szabó Mária, Kerekes Jánosné, 
Váraljai Jánosné, Korpai Miklós 

3. Ügyrendi Bizottság tagjai a következők: 
Hegedüs Zoltán elnök, Szabó Zoltán, Görömbei Lajos

Az alakuló ülésen részt vett Szűcs Sándor az Ibrányi Járási Hivatal hivatalveze-
tője is, aki a jövőbeni testületi üléseken is részt kíván venni az önkormányzat és 
a Miniszterelnökség közötti gördülékenyebb kommunikáció érdekében.
Az ülést követően valamennyi képviselő testületi tag az előírt törvényi határidő-
ket betartva benyújtotta vagyonnyilatkozatát, és valamennyiük kérte felvételét 
a Nemzeti Adó – és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbá-
zisba. Ez utóbbi jogintézmény lényege, hogy csak olyan szereplő vehessen részt 
a közéleti döntéshozatalban, akinek nincs sem az állammal, sem az önkormány-
zattal szemben köztartozása.
A választások alkalmával a Tiszaberceli Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselői is megválasztásra kerültek. A testület összetételében nem történt 
változás.  A nemzetiségi önkormányzat alakuló ülésén Jónás Miklóst elnöknek, 
Jónás Istvánt elnökhelyettesnek megválasztották. A testület tagjai még Jónás 
Dezső, és Oláh Krisztián Tibor. A nemzetiségi önkormányzat tagjai szintén esküt 
tettek az alakuló ülésen, továbbá a törvényes határidőn belül ők is kezdemé-
nyezték felvételüket a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisba. 
Az új önkormányzati törvény előírásként fogalmazta meg az önkormányzati kép-
viselőkkel kapcsolatban, hogy a választásokat követően a Kormányhivatal által 
szervezett továbbképzésen vegyenek részt, akik ezen kötelezettségüknek szin-
tén eleget tettek, és a nyíregyházi képzésen eredményesen szerepeltek.
Az önkormányzat utolsó negyedéves munkájának leglényegesebb elemei a kö-
vetkező döntések meghozatala volt:
Az önkormányzat a Szociális Tűzifa programhoz csatlakozott, melynek kereté-
ben 336 erdei köbméter tölgy tűzifa kerül kiosztásra az alacsony jövedelmű csa-
ládok részére. Az önkormányzati rendeletben meghatározott határidő lejártáig 
több mint 400 háztartás nyújtott be kérelmet. A testület és a Szociális Bizottság 
döntése nyomán minden jogosult 0,8 erdei köbméter tűzifa átvételére jogosult. 
A igénylőket SZAKASZOSAN értesítjük az átvétel idejéről, tekintettel arra, hogy 
a kiosztási kapacitásunk korlátozott, és a tűzifa szállítás is részletekben törté-
nik. Azon háztartások, akik értesítést kapnak az átvételről, kérjük mihamarabb 
gondoskodjanak a fa elszállításáról. Akik az elszállítást önerőből képtelenek 
megoldani, azokhoz január második felében igyekszünk a fát eljuttatni.
A 2015/16-os felsőoktatási tanévre az önkormányzat ismét csatlakozott a Bursa 
Hungarica ösztöndíjrendszerhez, így a hozzánk pályázatot benyújtó felsőokta-
tásban tanuló 11 fő tiszaberceli hallgató havi 6.000,- Ft ösztöndíj támogatásban 
fog részesülni.
Az önkormányzat úgy döntött, hogy az önkormányzati adók adómértékén a 
2015-ös évben sem változtat, így 2011 óta az adómértékek továbbra is változat-

lanok. Az Iparűzési adó mértéke az országos 2 % helyett Tiszabercelen tovább-
ra is 1,4%. A magánszemélyek kommunális adója (belterületi hrsz-ú ingatlanok 
után) 28.624 Ft helyett Tiszabercelen mindösszesen 7.330 Ft.
Az önkormányzat a 2015-ös évben továbbra is kifizeti a lakosság helyett a sze-
métszállítási díj egy részét, ami 4 millió forint teherátvállalást jelent a lakosság 
egészétől, egy családra vonatkozóan pedig kb. 6000 Ft megtakarítást okoz.
A 2015. évi költségvetési törvényben elfogadott lehetőség ellenére Tiszabercel 
nem vezet be új típusú önkormányzati adókat, és amíg a költségvetésünk meg-
engedi, ezen lehetőséggel nem is kívánunk élni.
A Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó Tiszabercel-Balsa 
közötti megállapodás a törvényes határidőn belül felülvizsgálatra került, és 
mindkét önkormányzat úgy döntött, hogy a  Tiszabercel székhelyű Közös Ön-
kormányzati Hivatal a jövőben is működni fog. A Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata felülvizsgálatra került, és új szerkezeti elemként jelenik meg benne 
az, hogy a balsai kirendeltség a jövőben kirendeltség-vezető irányítása alatt 
fog működni, tehermentesítve kis mértékben ezáltal a jegyzőt, továbbá segítve 
ezzel a Balsai önkormányzat napi munkáját. A Közös Önkormányzati Hivatal ügy-
félfogadási rendje a következőképpen alakul: Hétfő 8-12 óráig, Kedden 13-16 órá-
ig, Szerdán 8-12 óráig, Csütörtökön 13-16 óráig, Pénteken nincs ügyfélfogadás.
A 2015 –ös évben a hulladékszállítás rendjében számottevő változás nem tör-
tént, de nyomatékosítani szeretném, hogy a hulladékszállítási díj csökkentése 
érdekében a szelektív hulladékgyűjtést mindennapjaink részévé kell tenni. (a 
jövőbeni terv az, hogy teljesen kötelezővé fog válni). Szelektíven kell gyűjteni a 
sárga zsákban a műanyagot és a konzervdoboz szerű fémhulladékot, a kék zsák-
ban pedig a papír hulladékot. A növényi eredetű szerves hulladékot a falusias 
lakókörnyezetre tekintettel komposztálni szükséges, és csak kivételesen helyez-
hető a kukába. A veszélyes hulladék (akkumulátor, festék, festékes doboz, elekt-
ronikai hulladék, gumi, stb…) ingyenes elhelyezésére a Nyíregyházán található 
HULLADÉKUDVARBAN (Korányi Frigyes utcai INTERSPAR mellett) ingyenesen 
van lehetőség.
Akik komposztáló ládát még nem igényeltek az önkormányzattól, és vállalják a 
fenntartási kötelezettséget, azon lakosok még korlátozott számban benyújthat-
ják igényeiket a Hivatalba.
Önkormányzatunk az államtól 6 millió forint összegű ÖNHIKI támogatást nyert, 
mely összeg már az önkormányzat számláján jóváírásra került a Belügyminisz-
tériumtól. 
A Ravatalozó és Orvosi Rendelő felújítására vonatkozó pályázataink elszámolás-
ra kerültek, a támogatások folyósítása részben már megtörtént. 
Önkormányzatunk 5,5 millió forintos támogatást nyert el Térfigyelő Kamerák te-
lepítésére, így Tiszabercelen a bűnmegelőzés és bűnfelderítés még hatékonyab-
bá válhat a kamerarendszer jövő év elején megvalósuló kihelyezését követően.
A Karácsony és az Újév közeledtével valamennyi adót fizető Tiszaberceli ház-
tartás részére jelképes ajándékcsomaggal kedveskednek képviselőink, melye-
ket-  ezen soron olvasásakor-  már valamennyien megkaptak. Kérem, fogadják 
szeretettel, és remélem jó egészségben talál a kis ajándék mindenkit.
December hónapban - minden rászoruló megélhetését könnyítve – kifizetés-
re került a Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére az 
5.800Ft összegű Erzsébet utalvány, a 10.000Ft összegű óvodáztatási támoga-
tás, és a 20.000Ft értékű természetbeni óvodáztatási támogatás (benti cipő, 
csizma, tisztasági felszerelés, melegítő, sál, sapka, harisnya,zokni, fehérnemű, 
sportcipő, írószer …) .
A két ünnep között, december 29-én (hétfőn) a segélyek és bérek kifizetése vár-
hatóan megtörténik, a keddi és szerdai napokon (30. és 31. ) a Hivatal igazgatási 
szünetet tart. A legközelebbi ügyfélfogadás 2015. január 5-én lesz.
Az ünnepek közeledtével mindannyiuknak Megnyugvást, Békességet, Jó Egész-
séget Kívánok, a 2015-ös Újév pedig legyen Boldog és Sikeres Mindenki szá-
mára! 
Az önkormányzat valamennyi dolgozójának, és kollégáimnak pedig köszönet az 
egész éves önzetlen munkájukért!

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánok!
Szilágyi Norbert dr.
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Tisztelt Tiszaberceliek!
Igaz, hogy az önkormányzati képviselők listáján nem szavaztak nekem 
elég bizalmat, de köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik 
rám szavaztak.

Gliba Lászlóné
Köszönöm mindazoknak, akik az őszi önkormányzati választáson szava-
zatukkal megtiszteltek, s köszönöm azoknak is, akik nem így döntöttek, 
mert hozzásegítettek annak felismeréséhez, hogy a másként gondolko-
dókra nincs szükség a képviselőtestületben.

Száraz Lászlóné

Kedves Tiszaberceli Lakosok!
Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak 

Önöknek.
Köszönöm a bizalmat, amivel megerősítettek 

a polgármesteri pozícióban.
Megtisztelő bizalmuk arra kötelez, hogy 

képviselőtársaimmal együtt tovább folytas-
suk a négy évvel ezelőtt elkezdett munkát 
annak érdekében, hogy településünk fejlődése 

töretlen legyen a jövőben is, abban a jövőben, amely bőven tartogat kihí-
vásokat számunkra. Ígérem, mindent megteszünk azért, hogy a lakosság 
életszínvonala növekedjen, az előző ciklus alatt elért költségvetési egyen-
súlyt megőrizzük, intézményeinket továbbra is biztonságosan fenntarthas-

suk, és a település a lehetőségekhez mérten tovább fejlődjön.
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik részt vettek a helyi 

önkormányzati választás megszervezésében és lebonyolításában.
Gratulálok a megválasztott képviselőknek! A közös munkához sok si-

kert és kitartást kívánok.
A falu életét a benne élők határozzák meg, ezért továbbra is 

számítok a Tiszaberceli lakosok, a civil szervezetek támogatására, 
együttműködésére, és várom építő javaslataikat és véleményüket.

Tisztelettel:
Szántó Zsolt

polgármester

A 2014. október 12-én megválasztott képviselő-testület és cigány kisebbségi önkormányzat tagjai

Szabó Zoltán, Görömbei Ferenc, Kerekes Jánosné, Baloghné Szabó Mária, Hegedűs Zoltán és László Antal

Jónás Dezső, Oláh Krisztián, Jónás Miklós, Jónás István

2014. december 15-én Magyar Józsefné, főmunkatársunk meg-
kezdte jól megérdemelt nyugdíjas éveit. A munkában töltött négy 
évtized zömében a köz szolgálatában állt, és lelkiismeretesen te-
vékenykedett a tiszaberceliek boldogulásáért.
Köszönjük a kitartó és alázatos munkát, és ezúton is kívánunk 
neki örömteli, egészséges és boldog nyugdíjas éveket!

Boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
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A Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési program CULT-TOUR projektje ré-
vén megújultak a Bessenyei Emlékház belső terei. A 
falak állagának helyreállítása és a festés után újból 
helyükre kerültek a műtárgyak, a Bessenyei életét 
bemutató kiállítás pedig megújult installációval vár-
ja a látogatókat.

2014 szeptember 24-én, az ünnepélyes átadáson 
Szalma Tamás színművész felolvasta Bessenyei 
György A Tiszának reggeli gyönyörűsége című ver-
sét.

Dr. Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke 
ünnepi beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy 
az ország keleti részében élők mit tettek és tesznek 
a kultúra fejlődéséért, és ezen a téren nemcsak Ka-
zinczy vagy Kölcsey nevét kell megemlíteni, de Bes-
senyei Györgyét is. Hangsúlyozta a határon átnyúló 
projektek jelentőségét e tekintetben is.

Szántó Zsolt polgármester üdvözölte, hogy a Bessenyei Emlékház 
átadásával az egykori megyei múzeumigazgatóság, amely a pályázat 
benyújtásakor még tulajdonos volt, az épület átadása után is partner 
maradt abban, hogy Bessenyei György emlékét méltóképpen őrizhes-
sük. Elmondta, hogy a ház működtetése szép feladat és komoly felelős-
ség, hiszen Tiszabercel egyik legnevezetesebb épülete jóval több, mint 
egy barokk udvarház: Bessenyei szellemiségének őrzője.

Megemlítette a következő feladatokat is, így a 
járda felújítását, az épület külsejének helyreállítá-
sát.

Dr. Bene János, a Jósa András Múzeum igaz-
gatója a projekt román és magyar oldalon meg-
valósult elemeiről beszélt, elhelyezve ezen belül 
a tiszaberceli kiállítás felújításának jelentőségét. 
Véleménye szerint a felújított kastélyok, múzeu-
mok egyértelműen jelzik: a legjobb helyre kerültek 
az uniós források. Ugyanakkor felhívta a megyei és 
községi vezetés figyelmét arra, hogy a közeljövőben 
elengedhetetlenül szükséges a további források 
megszerzése a Bessenyei Emlékházra, mivel a szi-
getelési munkák, a külső tatarozás és a járda rend-
behozatala sürgető feladat.

A házban korhűen berendezett pitvar és nagy-
szoba, valamint az oldalszobában egy Bessenyei 
életművét bemutató irodalmi kiállítás látható. A 

költő életének legfontosabb helyszínei köré szőtt kilenc tablón keresz-
tül járhatjuk be a magyar felvilágosodás egyik legnagyobb alakjának 
életútját Tiszabercelről elindulva, Bécsen át, egészen Bakonszegig. A 
vitrinekben elhelyezett tárgyak és másolatok, a vetített fotók, valamint 
Szalma Tamás színművész tolmácsolásában hallható Bessenyei-művek 
segítenek felidézni az író örökségét.

A Bessenyei György Emlékház felújított kiállítással várja a látogatókat

Bálok a faluban
Év vége közeledvén, szokásomhoz híven, most nem 

a komoly mezőgazdasági cikket írom. Legyen inkább 
a vidámságé a főszerep. A közeljövőben megjelenő új 
könyvem rövid részletét olvashatják.

A fiatalság minden időben megtalálta a 
szórakozás lehetőségét, ami főleg bálok megrendezésé-
ben nyilvánult meg. Húsvét, templombúcsú, szüret, 
karácsony, szilveszter, farsang, mind-mind alkalmat 
adtak erre. Nagyapáink, apáink idejében, az 1920-
30-as években főleg a Németh Guszti bácsi csűr-
je volt a bálok színhelye Bercelen. A 
csűr faszerkezete és nádteteje 
azonban igen tűzveszélyes volt 
(lásd a nagy ököritói tűzvészt), 
ezért később rendes, szilárd 
építményekben tartották a tánc-
mulatságokat. Ilyen több is volt a 
faluban az idők folyamán és van ma is. 
Csak néhányat említenék, melyekhez fűző-
dik valami érdekesség.

A téglagyári kultúrterem padlózatát stílszerűen 
falazótéglából építették meg, amit tánc közben lo-
csolgatni kellett, mert a vörös téglaport a táncos lá-

bak felverték. Ezzel a kellemetlen jelenséggel azonban soha nem tudtak 
teljesen megbirkózni a rendezők, ezért már éjfélre a fehér ing eredeti 
téglavörös színben pompázott. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy 

kedves színhelye volt ez a fiatalságnak.
Valaki mókás ötlete vagy a kényszerűség eredményez-

te egyik alkalommal, hogy a mozihelységben rendez-
ték a mulatságot. A székeket kipakolták. A terem 
természetesen szabványszerűen a vetítővászon 
felé lejtéssel lett megépítve, ezért a táncos párok 
fent kezdték a táncot, de rövidesen lent kötöttek 

ki, főleg a keringő esetében. Se bú, se kár! Egész 
éjszaka ezen szórakozott a jónép. A különleges han-
gulat miatt, úgy tudom, később is rendeztek itt bált.

Nem tudom viszont, hogy mely teremben lehetett 
az a táncmulatság, ahol a géppuska lábú Krehely 
Sanyi önmagához képest is nagy formába lendült 

a táncolást illetően. Előadta a szapora lötyögtető he-
lyi változatát, meg a sűrű legényesből vett szólótáncot. 
Mondogatták is neki:

– De remekül táncolsz Sanyikám!
– Hát még, ha nem az anyám cipője lenne a lábomon!

Eperjesy Ferenc
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Betekintés 
az Idősek Háza

életébe
November 26-án már a diótöréssel elkezdtük 

az ünnepi előkészületeket.

December 2-án a vencsellői református 
templomban Mészáros János Elek – a Csillag 
születik győztesének – előadását hallgattuk 
meg.

December 4-én tartottuk a Mikulás napi ün-
nepséget. A délelőtti programon az óvodások 
tánccal, verssel, énekekkel kedveskedtek. 
Ezután megérkezett a Mikulás, aki az önkor-
mányzat ajándékcsomagjait osztotta szét. Kö-
zös tízóraival és beszélgetéssel töltöttük el a 
délelőttöt.

December 9-én ellátottaink az óvodásokkal 
együtt nyújtották, szaggatták és díszítették a 
mézes figurákat. Csoportonként vettek részt 

a gyerekek ezen a foglalkozáson, s 
jóízűen fogyasztották el a saját ma-
guk által készített kisült mézeseket. 
Az elkészült figurák, mécsesek, va-
lamint a foglalkozásokon készített 
díszeket a karácsonyi forgatagban is 
bemutattuk sátorunkban.

December 11-én Nyíregyházára a 
Patrónus Egyesület lakóotthonába látogattunk 
el. Karácsonyi ajándékokkal leptük meg őket.

December 16-ai kézműves foglalkozáson ka-
rácsonyi asztali díszeket készítettünk, amelyek 
ellátottaink ünnepi asztalát díszítik majd.

A Területi Iroda nevében szeretnék köszönetet 

mondani mindazoknak, akik segítették, támo-
gatták munkákat.

Egy versrészlettel kívánok kellemes karácso-
nyi ünnepeket és boldog új évet.

„Karácsony készűl, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek ujra gyermekek 
hogy emberek lehessetek!”

/Wass Albert/

Gliba Lászlóné

Diótörés Mézesből készült mécsesek

Mikulás ünnepség az Idősek Házában

Mézeskalács sütés a gyerekekkel
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Iskolánk tanulói műsorral készültek az Idősek Világ-
napjára az Önkormányzat által szervezett rendezvé-
nyen. Már 21. alkalommal léptünk fel, nagy szeretettel 
és tisztelettel köszöntöttük az időseket.
Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk, mé-
cseseket gyújtottunk a hősök tiszteletére. A műsorban 
felidéztük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
vértanúit. Méltattuk helytállásukat, hazaszeretetüket.
Az idén az 5. osztályosok emlékező műsorát láthattuk. 
A felkészítő tanárnő Czene Istvánné volt.
Október 7-én és 8-án szülői értekezletet tartottunk. Az 
osztályfőnökök ismertették a szülőkkel a házirendet, 
az iskola éves programját, a pályázatok adta lehetősé-
geket. Kérték a szülőket, hogy gyermekeiket neveljék 
a házirend betartására, szabálykövető magatartásra, 
tanulmányi és munkafegyelemre. Örülnénk, ha szülői 
értekezleteken, fogadó órákon, iskolai programokon 
több szülő is részt venne. Közös érdekünk, hogy az itt 
tanuló gyermekek tudása gyarapodjon, viselkedéskul-
túrája javuljon.
Kérjük a szülőket, hogy segítsék gyermekeiket a ta-
nulásban! Ellenőrizzék házi feladataikat, szóbeli lec-
kéjüket, taneszközeiket, tornafelszerelésüket! Sajnos 
tanítási órákon naponta gondot okoz a taneszközök 
hiánya, nehezíti a tanítási, tanulási folyamatot. Szük-
ség van az otthoni tanulásra, gyakorlásra is! Kérjük a 
szülőket, hogy gyermekük ellenőrzője minden nap a 
táskájukban legyen, és legalább hetente aláírásukkal 
jelezzék, hogy tudnak gyermekük jegyeiről, problémá-
iról. Az iskolai élettel kapcsolatban felmerülő problé-
mákkal forduljanak az osztályfőnökökhöz, az iskola 
vezetőihez – fogadóórákon, szülői értekezleteken, ta-
nítási órák után.
Halloween ünnep az iskolában
Október 21-én DÖK-foglalkozáson tökfaragás volt a 
program. Meghökkentő töklámpásokat készítettek a 
tanulók. Sikerült jól meglepni társaikat! A tökfigurákat 
az iskola folyosóján állítottuk ki.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 
58. és a köztársaság kikiáltásának 25. évfordulója 
alkalmából ünnepséget szerveztünk az iskola torna-

termében. Az iskola irodalmi 
színpada és énekkara műsor-
ral emlékezett az eseményre.
November 20-án iskolánkba 
látogatott Hidvégi-Üstös Pál 
túlélési- és navigációs spe-
cialista, a Tisza nagykövete. 
Előadását a felső tagozatos 
tanulók tekintették meg. Él-
ménybeszámolóját fotókkal 
illusztrálta és rövidfilmek vetí-
tésével tette érdekesebbé. Be-
mutatta Volkswagen LT kísérő-
autóját, s elmondta, hogyan 
éltek a kutatók a Közép-Ázsia 
Expedíció öt hónapja alatt. Az 
előadás interaktív volt, a tanu-
lók érdeklődéssel hallgatták az 
élményeket, kérdéseket tettek 
fel, aktívan közreműködtek.
A program befejezéseként az 
iskola udvarán Kirgizisztán-
ból érkezett diófát ültetett 
Hidvégi-Üstös Pál a tanulók 
segítségével.
November 26-án a TÁMOP 
pályázatunkkal kapcsolatos 
rendezvényt tartottunk intéz-
ményünkben. Az eseményen 
vendégül láttuk a tokaji, a sárospataki és az ibrányi 
tankerületek vezetőit, a pályázatban résztvevő intéz-
mények igazgatóit, pedagógusait. Megismertük ezen 
iskolák jó gyakorlatait, eszmecserét folytattunk az is-
kolai oktató-nevelő munka jobbításáért. Az intézményi 
találkozót megtisztelte jelenlétével Dr. Csontos János-
né szupervizor 
és Aranyosiné 
Borsodi Éva 
mentor is.
A találkozó 
e re d m é nyes 
volt, jó hangu-
latban telt el.

Rovatvezető:
Stefánné Kiss Erzsébet

Tagintézmény-vezető helyettes

„Tanuljátok szeretni a könyvolvasást,
Amely tudóssá teszen benneteket

Fáradtság nélkül gyönyörűségesen.”
(Bethlen Miklós)

A mi
NAPLÓNK

ISKOLÁNK HÍREI

A karácsonyi készülődés jegyében iskolánkban 
kézműves foglalkozást tartottunk a nevelők, tanulók 
és szülők közreműködésével. A délutánt fenyőfa-
díszek, adventi koszorúk, asztaldíszek készítésé-
vel töltöttük. Tanár nénik, tanító nénik, anyukák, 
apukák, gyerekek ügyeskedtek, alkottak csodála-
tos szépségű tárgyakat. Kellemes délutánt töltöt-
tünk együtt, s ezúton köszönjük a szülőknek, hogy 
együtt készíthettük elő az ünnep hangulatát. A dísz-

tárgyakat kiállítottuk az iskola folyosóján, valamint 
a községi karácsonyi forgatagon is bemutattuk.
December 5-én érkezett iskolánkba a Mikulás. Az 
alsós osztályokhoz délelőtt, a felsősökhöz délután 
látogatott el, és osztotta ki a csomagokat. A Miku-
lás diszkón mindnyájan jól éreztük magunkat.
December 19-én 15 órakor rendeztük meg a kará-
csonyi műsorunkat az iskola szétnyithatós napközis 
termében. Az ünnepségen az énekkar, a furulyacso-
port, a bábszakkör és az irodalmi szakkör tagjai 
szerepeltek.

Karácsonyi készülődés

Idősek napi ünnepség

Október 6-ai megemlékezés

Hidvégi-Üstös Pál előadása
A tanulók töklámpásokat 
faragtak

A TÁMOP pályázatban résztvevő intézményvezetők, 
pedagógusok találkozója Tiszabercelen
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2014. október 17-én az Idősek Háza „színházzá” alakult át. Az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozatába kapcsolódott be a Tiszaberceli Bessenyei György Könyvtár és a 

szervezésben résztvevő Együtt Tiszabercelért Egyesület. A prog-
ram támogatója volt a KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer), melynek könyvtárunk is tagja.
Pregitzer Fruzsina, a Móricz Zsigmond Színház művésznője fantasz-
tikus műsorral kápráztatta el, szó szerint magával ragadta a közön-
séget. A Nyugat folyóirat szerzőitől – Szép Ernő, Karinthy Frigyes, 
Kosztolányi Dezső, Móra Ferenc – válogatott műveket a színésznő, 
melyek szerelemről, őrületről, háborúról, gyermeki tisztaságról, az 
élet fontos dolgairól szóltak. A prózai műveket megzenésített da-
lok: sanzonok, kuplék és orfeumok díszítették, amelyben zongorán 
közreműködött Tamás Attila, a nyíregyházi zeneiskola igazgatója.
A kultúrát értékelő félszáz főnyi közönségnek köszönjük, hogy elfo-
gadták meghívásunkat!

Október 16-án Nyírkércsen öregbítették Tiszabercel hír-
nevét a Szépkorúak szavalóversenyén. Falunkat Natkó 
László (I. helyezett), Dr. Sőrésné Hegedűs Judit (III. 
helyezett) és Száraz Lászlóné képviselte. A kitűnő, sze-
mélyiségükhöz illő versválasztást és előadást értékelte 
a zsűri értékes csemege-kosarakkal. Gratulálunk a részt-
vevőknek!
Tavasszal a KSZR fiataloknak hirdeti meg a szavalóver-
senyt, reméljük hasonló lelkesedéssel készül majd ez a 
korosztály is.

Könyvtári lapozgató

Pregitzer Fruzsina előadása

Szavalóverseny

Rovatvezető: Futkos Béláné könyvtárvezető

A Tiszaberceli labdarúgó csapat 2012-ben alakult újra, és meg-
alakulásának évében megyei III. osztályban a 3. helyezést, a 
bronzérmet sikerült elérni. A 2013/2014-es idényben eggyel 
feljebb léptünk, csapatunk ezüstérmes lett a bajnokságban. A 
2014/2015 idény felénél a tabellát a Tiszaberceli Futballklub ve-
zeti, és így esélyünk van a bajnokság megnyerésére.
Természetesen ez, mint lehetőség, és a célért, a bajnokság 
megnyeréséért, még nagyon sokat kell tennünk. Labdarúgó 
csapatunkban főleg helyi, és helyi kötődésű játékosok szere-
pelnek, akik mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül, sza-
badidejüket feláldozva edzenek, és járnak vasárnaponként a 
mérkőzésekre. Segítőink és barátaink, akik meccsről-meccs-
re elkísérik a csapatot, és olyanok, akik ugyan nem jönnek ki 
minden meccsre, de figyelemmel kísérik játékunkat, nélkülük 
nehezen sikerült volna ilyen szép eredményeket elérnünk.
Ez megnyilvánult, az immár harmadszor megrendezésre kerülő 
sportbálunkon is, ahol több mint 120 vendéggel együtt ünnepel-
tük az eddig elért eredményeinket.
Köszönettel tartozunk azoknak is, akik ugyan nem jöttek el, de 
anyagi segítséggel, a jótékonysági jegyek megvásárlásával, és 
segítő munkájukkal járultak hozzá a bál sikeréhez.
A kiadásaink, a bál előkészületei minimálisak voltak, hiszen a 
bál megrendezéséhez szükséges sertést, a helyszínt, a pék-
árut, a zenész díját és a munkálatokat felajánlásokból finanszí-
roztuk. Egyedül az alapanyagokért és egyéb költségekért kellett 
fizetnünk.
A hangulat ismét fergetegesre sikeredett, és ez azzal fokozó-
dott, hogy aznap szombaton játszottuk a tavaszi szezonból előrehozott 
csúcs rangadót Tiszavasvári csapatával, akiket saját pályájukon 4:2-re 
sikerült az idény legjobb játékával megvernünk.
Ez megadja a reményt arra, hogy a játékosok részéről kellő hozzáállás-
sal, és Barátaink és az Önkormányzat további támogatásával el tudjuk 
érni a Tiszabercel történetében példa nélküli eredményt, hogy a község 
labdarúgó csapata sorozatban, egymás után háromszor a bajnokságban 
dobogós helyen végezzen.

Ehhez kérek a játékosoktól a labdarúgással szembeni alázatot, és kérem 
közösségünktől, hogy továbbra is becsüljük meg ezeket a fiúkat, akik 
hétről-hétre Tiszabercel hírnevét öregbítik.

HAJRÁ TIBISE!
A Tiszaberceli Futballklub Egyesület nevében békés, boldog karácsonyt 
és sikerekben gazdag, örömteli új évet kívánok minden kedves Olvasó-
nak.

Görömbei Vilmos 
elnök

A siker tovább folytatódik … 2014.11.29 Szombat 13:00 TISZAVASVÁRI SE - TISZABERCEL SE 2-4

2014.11.30 Vasárnap 11:00 Fiatal Gyémántok - Nyírteleki ÁMK DSE 3-1

13:00 KÁLMÁNHÁZA SE - FRIMEX FC 10-1

13:00 TISZAESZLÁR SE - GSE 3-0

13:00 TISZATELEK SE - IBRÁNY SE 0-1

13:00 NYÍRTURAI FC - NYÍRBOGDÁNY SE 8-1

13:00 BUJ SE - Sportegyesület Bashalom 1-2

13:00 TISZADOB SE - TISZALÖK VSE 6-1

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. TISZABERCEL SE 16 11 5 0 60 11 49 38

2. TISZAVASVÁRI SE 16 10 4 2 55 24 31 34

3. IBRÁNY SE 16 10 2 4 49 35 14 32

4. TISZADOB SE 16 9 3 4 38 22 16 30

5. FIATAL GYÉMÁNTOK 16 9 2 5 59 29 30 29

6. SPORTEGYESÜLET BASHALOM 16 8 4 4 48 27 21 28

7. KÁLMÁNHÁZA SE 16 8 2 6 56 39 17 26

8. NYÍRTURAI FC 16 8 2 6 49 39 10 26

9. TISZALÖK VSE 16 7 3 6 45 38 7 24

10. BUJ SE 16 7 1 8 43 43 0 22

11. NYÍRTELEKI ÁMK DSE 16 6 4 6 31 35 -4 22

12. TISZAESZLÁR SE 16 4 6 6 37 36 1 18

13. TISZATELEK SE 16 4 4 8 31 35 -4 16

14. GSE 16 2 3 11 27 55 -28 9

15. NYÍRBOGDÁNY SE 16 1 1 14 16 99 -83 4

16. FRIMEX FC 16 1 0 15 11 88 -77 3
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Futni jó. Magam is megtapasztal-

tam régen, amikor még lányaimat kí-
sértem a töltésre, ahol egy-egy iskolai 
sportversenyre készülve futottak. Lát-
tam rajtuk a jóleső fáradtságot, amit 
a mozgás öröme adott. Az elégedett-
séget, hogy lám, meg tudtam csinálni!

Sokkal később én is futottam egy 
ideig – ha egyáltalán futásnak lehet 
nevezni azt a tempót, amit a minden-
napi stressz levezetéseként az iskolai 
sportpályán „műveltem”, szigorúan 
csak sötétben, nehogy meglásson 
valaki. Egy ideig még nyugdíjasként 
is ki-kinyitottam a hátsó kiskaput, 
hogy lerójam a napi öt kört, de aztán 
lassacskán legyőzött az izmok enge-
detlensége, a légszomj, és mostanság 
már csak a tv-ben látok futókat, na és a helyi futballisták elszánt harcát 
a méterekkel, kilométerekkel.

Ezek a dolgok jártak a fejemben, miközben kedves vendégemet vár-
tam a közelmúltban. Az utóbbi években felbukkant ugyanis a megyei 
napilap sportrovatában egy név, sok-sok ámulatba ejtő eredmény, amire 
oda kellett figyelni, és közben érett az elhatározás, hogy ezek mellett a 
számok mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Annál is inkább, mert ez a 
név sokunk számára ismerős: ő TIHOR CSABA /így, csupa nagybetűvel/ 
ultramaratonista futó, az a valamikori kedves, csendes kisfiú, aki két 
évig a tanítványom volt, s akire máig nagy szeretettel gondolok vissza. 
Csakúgy, mint családjára: a gyerekeiket féltő gondoskodással nevelő 
szülőkre, nagyszülőkre. Megjött tehát Csaba, csendesen, szerényen, 
ugyanaz a kisfiús mosoly az arcán, mint akkor, a nyolcvanas évek ele-
jén. Szikár, sportos alkat, sehol egy deka fölösleg. Én pedig megilletődve 
keresem a szavakat, őszinte csodálattal és elismeréssel, hogy egy ilyen 
rendkívüli sportember társaságában lehetek.

Soroljuk a régi osztálytársakat, egy párat, a teljesség igénye nélkül: 
Tátrai Rita, Kulcsár Ildi, Kovács Ákos, a Vécsei fiúk, Gönczi Pisti… A 
ballagó dal itt is igaz: „ szétszór a sors…” Őt nem messze – Nyíregyhá-
záig – vitte, itt érzett rá a futás „ jó ízére”.

Kérdezem: Hogyan kezdődött a futás iránti szenvedély? Édesanyád 
kért meg, hogy „Kisfiam, szaladj már el a boltba!” Nevet. Dehogyis. Ele-
inte még csak kedvtelésből futott, a városba költözés után még egy 
darabig kijárt Bercelre focizni, ez adta az alapot. Később, 2002-ben egy 
térdműtétet követően kezdett hosszabb távokat futni – úgy 8-10 kilo-
métereket. Lassanként mind hosszabb és hosszabb távokat vállalt be, 
és elérte a laikusok által misztikusnak tartott maratoni több mint 42 
km-t. Futó barátai invitálták, hogy fusson egyesületi keretek között, 
így lett a Nyírségi Futók SE tagja, amelynek több mint száz futó tagja 
van. 2008-ban versenyzett először maraton-futásban. Később elindult az 
ultramaratoni versenyeken is, és lassanként jöttek az eredmények: min-
den megmérettetésnél ott van az élmezőnyben: a hat állomásból álló 
OPTIVITA versenysorozaton öt etap után a második helyen áll. S hogy 
milyen távokról beszélünk? Pár példa: a Puskás Ferenc Stadion körül 12 
óra alatt 102 kört tett meg, és 111,4 km-t futott, ezzel az eredményével a 
második lett, több mint hét km-rel megelőzve a harmadik helyen végző 
versenyzőt.

Ugyanezen versenysorozat egy másik állomásán, Tatán, a tó körüli 12 
órás futáson 126,8 km-t, a székesfehérvári versenyen132 km-t teljesített, 
összesítésben az országos verseny 2. helyezettje lett! Említhetjük még 

az Ultrabalatont – 212 km! Erre mond-
ják pestiesen, hogy nem semmi!

Még egy extrém verseny, aminek 
híre-rangja van: a Bécs- Budapest 
ultramaraton „szelídített” változata, a 
Győr-Budapest háromnapos verseny, 
összesen 142 km, idén ősszel volt, és 
ezt az emberpróbáló viadalt Csaba 11 
óra 51 perccel teljesítette, mindössze 
9 perccel lemaradva a dobogóról. Eb-
ben az évben 1194 km-t futott verseny-
körülmények között! Sorolhatnánk 
sokáig az eredményeket, megtett ki-
lométereket, de bármelyik versenyről 
ugyanaz juthat az eszünkbe: mekko-
ra kitartás, erőnlét, akarat kell hozzá, 
hogy legyőzze önmagát: a fáradtságot, 
a kimerülést, a sokadik kilométer után 

fellépő izomfájdalmat, légszomjat. Kérdezem, mi a titka. Szeretek futni, 
mondja, egyszerűen, és úgy idézi fel a leghosszabb lefutott távot is, mint-
ha csak a ház körül futna pár kört. Hacsak nem jön futás közben egy 
sérülés, nem adja fel a versenyt.

Említem „A hosszútávfutó magányossága” című régi, híres filmet: ő 
is érzi-e a magányt futás közben, hol járnak a gondolatai, mire figyel? 
Csak futok – mondja, és arra koncentrálok, hogy jól osszam be az erő-
met, időmet. Már megvan a rutinja, tudja, mikor jönnek a buktatók, 
hogyan kell legyőzni a holtpontot, az időjárás szélsőségeit. Futott már 
esőben, majd’ negyven fokos hőségben, szélben, futott a 12 órás verse-
nyen délelőtt 10-től este 10-ig, futott 24 órás versenyen 210 km-t. Csak 
hüledeztem e számok hallatán, közönséges halandó létemre elképzelni 
sem nagyon tudom, hogy lehet bírni ennyit futni. Én már azt is csodál-
tam, mikor egy közeli családtagom egy nap alatt két keréken körbetekert 
a Balaton körül. Na de futva?! Csaba olyan természetességgel, nemes 
egyszerűséggel beszél nem mindennapi teljesítményéről, ami csak az 
igazi sportemberek sajátja. Semmi hivalkodás, semmi magamutogatás. 
Jelleme is olyan, amilyet a futás megkíván. Tiszteli az időt és a távolsá-
got, mint két legyőzendő ellenfelet. Mi pedig őt tiszteljük és szeretjük, 
azért is, amit csinál, és azért is, mert soha nem felejti el megemlíteni 
a róla szóló tudósítások kapcsán, hogy honnan indult. A felkészülés-
ről elmondja, hogy heti öt edzés van munkaidő után, teremben erősí-
tő gyakorlatokkal, terepen pedig hetente olyan 150 - 200 km futással. 
Edzésterv alapján készül, decembertől márciusig tart ez az időszak. 
Kedvence a Tokaji-hegy, barátaival általában ide futnak fel és le. Ezek 
után csodálkozom, hogy Bercelre nem futva jött. Most pihenek, mondja, 
most ért véget az évad, ilyenkor már csak kocogok. Én ugyan nem látok 
rajta semmi fáradságot, de hát ő biztosan tudja… Jövőbeni céljai is 
a futásról szólnak. A Győr-Budapest ultramaraton Bécs – Budapestté 
bővül, ezen szeretne részt venni, és van egy nagy álma: az Athén-Spárta 
Spartathlon, ami 246 km. Ehhez jó szintidőket kell futni, hogy rajthoz 
állhasson ezen a szuper versenyen, és összességében 36 óra alatt tel-
jesíteni a távot. Már sok magyarnak sikerült, köztük nőknek is. Csaba 
bízik benne, hogy egyszer ő is megérintheti Spártában Leonidász király 
lábát, ami azt jelenti, hogy befutott a célba. Ez a díj. Ezért küzdenek le 
ezer méteres szintkülönbséget, fojtó párás meleget, szakadó esőt. Ezt a 
világversenyt 31 éve minden évben megrendezik, és Csabának van még 
jó pár éve arra, hogy a nagy király lába a valamikori berceli kisfiú keze 
nyomát is őrizze.

Kívánjuk, hogy így legyen. 
Száraz Lászlóné

„ A futás az életem”
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A Zemplén gyönyörű. Ősszel különösen. Ezért 
is döntöttünk úgy, hogy kirándulásunkat ide 
szervezzük, konkrétan a Zemplén gyöngysze-
mének tartott Komlóskára. Régi tervünk vált 
valóra ezzel a kirándulással. Hallottuk már hírét 
Komlóskának, de eddig még mindig kimaradt 

úti céljaink közül. Pedig nincs is messze – egy jó órai távolságra –, csa-
ládi kirándulásra is tudom ajánlani. A táj gyönyörű, hegyek veszik körül 
a kis falut, és ami számomra a szépségénél is többet ér: nincs térerő!
De ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk időrendben . Néhány éve bot-
ránytéma volt a bodrogkeresztúri 40 cm-esre sikeredett kilátó x millió 
forintért, persze, hogy ez volt az első, és a kilátás, amit megnéztünk…
volna, ha az október eleji köd közbe nem szól. Közbeszólt, így a látvány 

szó szerint nem volt felhőtlen, de így is csodálatos táj tárult elénk. Kicsit 
csalódott voltam, akkor éreztem hasonlót, amikor Bajorországban a hit-
leri Sasfészekbe felérve 1700 m magasan tejfehér köd fogadott. Na, de 
vissza Keresztúrba! Gyönyörűen gondozott szőlősorok, /savanyú szőlő/, 
szüretelő emberek szorgos munkája, meredek kaptató – ezeket az élmé-
nyeket raktároztuk el, miután továbbindultunk. Komlóskát eddig csak 
úgy ismertem, mint vadász barátunk beszámolóiban szereplő vadász-
paradicsomot, így kíváncsian vártuk, mit tartogat számunkra ez a kis 
zsákfalu, melynek lakossága a különböző helyeken különböző adatokat 
közlő statisztikák szerint is csak 350 és 400 fő közé tehető. Hát, tartogat 
a hegyek lábánál megbúvó, példásan rendben tartott kis házakat, ruszin 
tájházat és közösségi házat, szabadtéri színpadot, melyet kis hegyi pa-
tak választ el a nézőtértől. Csalogatja az idegent a csend, a nyugalom, 
az érintetlen, túrázásra csábító hegyoldal, a mohos sziklafal, a kincsként 
talált kis ásványdarab, a hatalmas diófán bátran futkározó mókusok, az 
útszélen háborítatlanul burjánzó virágok /erről később még bővebben/, 
cserjék, az ablakokban viruló muskátlik olyan szépségben, amelyről mi 
csak álmodunk. És tartogatott számunkra egy vendégszerető gazdát, aki 
a hegyoldalba simuló turistaházát bocsájtotta rendelkezésünkre, ahol a 
férfinép átvette a kínálás és az üstben főzés nehéz munkáját, amíg mi 
felfedeztük a falu minden látnivalóját. Beszélgettünk ruszin nemzetiségű 
lakosokkal, bementünk szép templomukba, másztunk hegyet, üldögél-
tünk a színpompás hegyoldal apró lócáin, láttunk szabadtéri kiállítást 
régi tárgyakból, és a helyiek nagyon csodálkoztak, amikor megkérdez-
tük, hogy nem viszik-e el ezeket a tárgyakat. Nem viszik el.
Aztán az üst kiürült, a bor elfogyott, a hazai sokféle sütemény szintúgy, 
és elfogyott lassacskán a nap is, indulnunk kellett. És a végére a virágok-
kal kapcsolatos rossz élményem, 
ami azóta is nyomaszt: Az út szélén 
hosszú-hosszú sorban virágzó, és 
már száradó félben lévő büdöskék 
egyikéről levettem egy elszáradt 
virágot – magnak –, mire a fák 
mögött megbúvó kis házból valaki 
nagyon leteremtett, mondván, hogy 
mit képzelek én, stb,stb.
Olyan faluban szeretnék élni, mint 
Komlóska.

Száraz Lászlóné

Az Együtt Tiszabercelért Egyesület életéből

Tiszabercel Község Önkormányzata mint-
egy 36,2 millió forintot meghaladó uniós 
támogatást nyert a „Egészségügyi alapel-
látás, egészségházak és járóbeteg-szakel-
látás fejlesztése” című pályázati kiíráson 
az Új Széchenyi terv keretében. A 36,2 
millió forintot meghaladó beruházás kere-
tében megújult a település központjában 
elhelyezkedő orvosi rendelő épület infra-
struktúrája és a teljes eszközparkja.
A betegellátás helyéül szolgáló épület 
belső állaga erősen leromlott és elavult 
állapotban volt a beruházást megelőzően, 
illetve az egészségügyi ellátáshoz alapve-
tően szükséges eszközök is pótlásra és 
sok esetben cserére szorultak. Az önkor-
mányzat fontosnak tartotta az orvosi ren-

delő épületének belső terének teljes körű 
felújítását. Az építmény épületgépészeti 
és épületvillamossági szempontból is kor-
szerűtlennek minősült. Az épület korsze-
rűsítését követően modern és kellemes 
környezetben várja az orvosi ellátásra 
szoruló betegeit.
A fent említett Uniós támogatással az ön-
kormányzatnak lehetősége nyílt a telepü-
lés központjában található orvosi rendelő 
épület komplex felújítására, korszerűsíté-
sére és akadálymentesítésére, mely pozi-
tívan emeli a település arculatát is.
A beruházás 100%-os támogatási intenzi-
tással valósult meg az Új Széchenyi Terv 
keretében, így az önkormányzatnak nem 
volt szüksége önerő biztosítására.

Háziorvosi rendelő korszerűsítése Tiszabercelen

Az Együtt Tiszabercelért Egyesü-
let ezúton is megköszöni a tele-
pülés Önkormányzatának, hogy 
anyagilag is támogatta a helyi 
civil szervezeteket. Egyesületünk 
a kapott 50 000 Ft-ot az Alapsza-
bályában megfogalmazott célok-
nak megfelelően kulturális ren-
dezvények szervezésére fordítja.

Köszönjük!
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Miért vágyunk gyakran a Zempléni-hegység tájaira? 
Mert sokarcú, vibráló, mégis fenséges, nyugalmat 
árasztó vidék ez. Lélekpihentető harmóniát talál az 
utazó, a turista, bármely szögletét választja úti célul. 
Elég egy „gyöngyszem” falucskát meglátogatni – pl. 
Komlóskát – vagy bebarangolni a Zempléni-hegység 
és a Bodrogköz találkozásánál kialakult területet.
Október 15-én közel 45 fővel indultunk útra, sofő-
rünk, Szilágyi András idegenvezetői minőségben is 
sokszor segítségünkre volt. A napfényes ezer szín-
ben pompázó őszi vidék lenyűgözött bennünket.
Remek programmal indultunk. Régi vágyunk volt 
Borsi, a Rákóczi kastély, ahol II. Rákóczi Ferenc 1676. 
március 27-én született meg. A szlovák határon át-
gurulva pár km-re már feltűnt a kastély, az épület 
bejáratánál pedig a fejedelem szobra. A Himnusz 
éneklése után koszorúztunk, majd megismerkedtünk 
a gazdag történelmi múlttal a felkészült túravezető 
jóvoltából. A kastélyban néprajzi kiállítás és Rákóczi 
emlékhely tekinthető meg. Minden érdekelt bennün-
ket, de legtöbbet II. Rákóczi bölcsőjénél ácsorog-
tunk.
A „hasonlíthatatlan szépségű Sátorhegyek” tövében 
kialakult várost – Sátoraljaújhelyet – megcsodálva, 
nagy embereire emlékezve (Kazinczy, Kossuth), a 
Zemplén Kalandparkban kötöttünk ki, ahol a koráb-
ban már megbámult libegő utasai voltunk. Rácso-
dálkoztunk egymásra. A Jó Isten megengedte, hogy 
60-70 évesen ebben az élményben lehetett részünk, 
hogy a hegycsúcson gyönyörködhettünk a szépsé-
ges panorámában, és együtt láttuk a végtelent.
Kedves ismerősöknél kötöttünk ki Károlyfalván, a 
sváb településen Papik Istvánék vendéglőjében, ahol 

jóízű gulyásleves és kemencében 
sült túrós lepény várt bennünket. A 
hajdani Rákóczi-birtok ma is élhető 
falucska, a Német Kisebbségi Önkormányzat kap-
csán őrzi a nemzeti és nemzetiségi hagyományokat 
is. „Csodában” is volt részünk, hiszen hirtelen óriási 
zápor zúdult alá az ebédidőben, de mire útra indul-
tunk az eső elállt.
Hátra volt még Erdőbénye, a tokaji borvidék festői 
szépségű települése. Varázslatos ez a falu. 2013-
ban Magyarország legszebb településének kiáltot-
ták ki. Osztottuk véleményüket. A rendezett utcák, 
középületek, a vendégszerető emberek, a minden 
igényt kielégítő történelmi pincék – híres borokkal 
– méltán teszik büszkévé az itt élőket. Nagybecsű 
kincsük az aszú. Szepsi Laczkó Máté – az aszú aty-
ja –, feltalálója, református lelkész sokáig itt élt, 
hiszen a Rákóczi család borásza volt. Emlékházát 
végigjártuk. Erdőbénye „nem a világ, de a Hegyal-
ja közepe”. Itt maradt meg a kádártánc, amely a 
kádármesterek becsületes kétkezi munkáját jeleníti 
meg. Itt dolgoztak a hegyalja leghíresebb kőfaragó 
mesterei, a sok fafaragó művész és mester. A te-
lepülés hagyományőrző rendezvényei országos hí-
rűek.
Sikerült kapcsolatot teremteni az itt működő nyug-
díjas klubbal, akik nagy szeretettel fogadtak ben-
nünket. A közös éneklés, bemutatkozás már-már 
barátivá alakult.
Az éneklés hazafelé indulva is folytatódott, a sok 
élmény pedig mélyen elraktározódott bennünk.

Zsíros Antalné

December 6-án közös szervezés-
ben Buj, Balsa, Tiszabercel nyug-
díjas egyesületi tagjai ismét Bu-
dapestre látogattak a Nyugdíjas 
Expora. Minden évben jól érezzük 
magunkat a SYMA Csarnokban, 
ahol országos szervezésű kultúr-
műsor zajlik, valamint részesei 
vagyunk egy nagyszabású egész-
ségügyi kiállításnak, bemutató-
nak.

Nyugdíjas egyesületünk kará-
csonyi összejövetele bensőséges 
hangulatban telt, minden tagunk 
ajándékot kapott, az asztalra finom 
bejgli került.

A varázslatos Zemplén

HÍREINKA Megyei Nyugdíjas Szövetség ünnepségén

Nyugdíjas élet
Rovatvezető: Zsíros Antalné 

egyesületi elnök

Szeretettel kísértük az 50. házassági évfordulójukat ünneplő Szántó házaspárt Nyíregyházára, ahol a Megyei 
Nyugdíjas Szövetség köszöntötte őket a főiskola Bessenyei Aulájában. A rangos ünnepség 21 házaspárnak 
szólt, ahol a virág és ajándék átadása közepette hallhatták többek között Dr. Seszták Oszkár, a megyei közgyű-
lés elnökének, Prof. Dr. Jánosi Zoltán rektornak és Szabó Pál, a Megyei Nyugdíjas Szövetség elnökének mél-
tatását. Az ünnepség a megyei nyugdíjas karácsony keretén belül történt, szép műsort hallhatott a közönség.
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MÁKOS MARGARÉTA

Hozzávalók 10 virághoz: 35 dkg liszt, 1,8 dkg friss élesztő, 1,8 dl langyos 
tej, 3,5 dkg cukor, 1 felvert tojás fele /a másik fele pedig a lekenéshez/, 1 
mokkáskanál só, 3,5 dkg olvasztott vaj.

Töltelék: 20 dkg darált mák, 1 dl víz, 12 dkg cukor, 4 dkg zsemlemorzsa, 
1 citrom reszelt héja, csipet só, csipet fahéj.

Elkészítés: A tészta hozzávalóit tálba tesszük, majd alaposan kidagaszt-
juk. Letakarjuk és addig, amíg elkészítjük a tölteléket, hagyjuk pihenni. 

A töltelékhez a vizet felforraljuk a cukorral, és megvárjuk, míg teljesen 
elolvad benne. Ezután beletesszük a mákot, a morzsát, a citromhéjat és 
a sót, majd kikeverjük és teljesen kihűtjük.

A tésztát 10 egyenlő részre elosztjuk, majd mindegyik tésztadarabból 
gombócot formálunk. A gombócot kis körré nyújtjuk ki és a közepére 
teszünk egy adagot a töltelékből. Alul összecsípjük a tészta széleket, 
és megint formázunk belőle egy gombócot. A mákos gombócot kissé 
ellapítjuk, és ráhelyezzük a sütőpapírral bélelt tepsire, majd ollóval szir-
mokat vágunk rá. A szirmokat kihajtogatjuk, hogy a töltelék jól látszód-
jon. A megmaradt tojással lekenjük az elkészült mákos margarétákat, és 
közepükre szezámmagot szórunk. Bekapcsoljuk a sütőt kb. 180°C-ra, és 
a tepsit azonnal a sütőbe toljuk. Míg melegszik a sütő, addig a virágok 
is kelni tudnak egy kicsit, 20-25 perc alatt aranybarnára sütjük a mákos 
margarétákat.

Jó étvágyat kívánok!

Nagymama fakanala
Rovatvezető: Andrikó Istvánné

Jó néhányszor elhangzott ez a szép üdvözlés 
2014. november 20-án, amikor díszbe öltöz-
tettük szívünket, lelkünket és az Idősek Háza 
termét, hogy nyugdíjas egyesületünk tagjait vi-
rággal köszöntve ünnepélyessé tegyük név- és 
születésnapjukat, valamint Szántó András és 
felesége, Jónás Heléna 50. házassági évfordu-
lóját.
Tele volt virággal a terem. Tizenkét tag tartotta 
(kerek) születésnapját, huszonhatan pedig a 
névnaposok voltak. Különleges dalos összeállí-
tásban személyre szólóan hallhatták a jókíván-
ságokat az ünnepeltek – itt-ott derűs perceket 
kiváltva –, de sorra jöttek a versek, versikék 
őszinte üdvözlésekben.

Megható percek kísérték a Szántó házaspár 
köszöntését. Zsíros Antalné méltatta az 50 év 
szépségeit, a fel-felbukkanó nehézségeket, az 
elhaladó öt évtizedet, a jelképessé váló sorok-
kal:
„A hajad olyan fekete 
a ruhád oly fehér;”
majd
„Ruhád is lesz még fekete, 
hajad is lesz fehér...”
A szimbólumok beértek, de beért és kitelje-
sedett a szép család, fiúkkal, menyekkel és a 
szeretett unokával. Heltai Jenő Szívem falán 
című verse – melyet Dr. Sőrésné Hegedűs Judit 

tolmácsolt – megerősítették mindezt.
A poharak koccintásai, a süteményekkel, az 
emeletes tortával, a finom töltött káposztával 
megrakott asztalok tették szebbé az ünneplést.
Összefogásról, szeretetről, szorgalmas asszo-
nyokról, nótázó kedvű nyugdíjasokról szólt a 
nap, ahol mindenki jól érezte magát.

Zsíros Antalné

„Isten éltesse az ünnepelteket!”

Oláh Istvánnak, aki 2014. december 13-án 
ünnepelte 90. születésnapját.

GRATULÁLUNK ÉS TOVÁBBI HOSSZÚ, 
BOLDOG ÉLETET KÍVÁNUNK
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Vidám hangulatú és 
tartalmas programok 

gazdagították óvodánk életét

  Egy csokorba fognám össze, hogy mi történt 
óvodánkban szeptember óta.
Szilvaszüreten voltunk, s a finom gyümölcsből 
lekvárt főztek a konyhás nénik. Jóízűen fogyasz-
tottuk el az édes lekváros kenyeret.
Séta alkalmával almáskertbe is ellátogattunk. Mi-
hály napról emlékeztünk meg, felelevenítettük a 
vásári szokásokat, s itt perecet ropogtattunk az 
ibrányi Struktúra Kft. jóvoltából, majd a szüretre 
énekeket, verseket tanultunk.
Októberben a középső csoportos gyerekekkel az 
állatok világnapja alkalmából Buj községbe láto-
gattunk, ahol egy szép portán sok állatot láthat-
tunk. Ezután megnéztük az új óvodát és birtokba 
vettük a játékokat.
Kedves kis műsorral köszöntöttük az Idősek vi-
lágnapja alkalmából a nyugdíjas néniket és bá-
csikat.
A nagycsoportos gyerekek tanulmányi kirándulá-
son a nagyhalászi kenyérgyárat tekintették meg.
Három alkalommal látogatott el hozzánk a Szi-
várvány Bábszínház: A csökönyös kis elefánt, 
Az aranytarajos kiskakas és A Mikulás kesztyűje 
című meséket adták elő. Nagyon élveztük mind a 
három előadást, amit nagy tapssal jutalmaztunk.

Szülőkkel közösen tökfaragó 
délelőttöt tartottunk, az elké-
szült munkák az óvoda épüle-
te előtt kerültek kiállításra, s 
örömmel mondhatjuk, hogy 
ez egy „tök jó nap” volt.
Sütivásárt is rendeztünk, 
melynek bevételéből játéko-
kat vásároltunk. Itt szeretnék 
köszönetet mondani azoknak, 
akik hozzájárultak sütemé-
nyeikkel és vásárlásaikkal 
jótékonysági akciónkhoz.
Novemberben Sanyi bohóc 
vidám műsora szerzett öröm-
teli perceket a gyerekeknek.
Ismét kirándultunk a Futorobi 
Játszóházba, ahol különleges 
élményben volt részük óvodá-
sainknak, s a Télapó is meg-
ajándékozta őket.
Hozzánk is megérkezett a Tél-
apó, ígértünk minden jót és 
szépet, majd az iskola báb-
szakkörösei adták elő kedves kis meséjüket, me-
lyet hatalmas tapssal jutalmaztunk. Köszönjük 
Futkos Béláné felkészítő nevelőnek.

Karácsonyi műsorral készültünk a fenyő 
ünnepségre, melynek keretében még egy 
színházi előadásra is sor került.
  Ezzel a szép idézettel kívánok minden 
kedves olvasónak áldott karácsonyt az 
óvodai dolgozók nevében:

„E szép este minden fénye 
adjon erőt az új évre. 

Minden napja legyen ünnep, 
melengesse kis szívünket.”

        Ovi
         hírek
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Változás a hulladékszállítás rendjében
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft és a Térségi Hulladék- 
Gazdálkodási Kft. a karácsonyi ünnep körüli hulladékszállítás kapcsán a lakos-
ságnak korábban kiosztott hulladékszállítási értesítőnek megfelelően ezúton az 
alábbiakról tájékoztatja a T. Lakosságot:
A 2014. december 26. (pénteki) körzetből 2014. december 28-án (vasár-
nap) szállítják a hulladékot. 2014. december 26-án (Karácsony) a hulladék-
szállítás SZÜNETEL.
A 2015. január 2-án (pénteken) a hulladékszállítás a megszokott járatrend sze-
rint történik.


