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KEDVES TISZABERCELI LAKOSOK!

KEDVES TELEPÜLÉSÜNKRE LÁTOGATÓ VENDÉGEK!
Tiszabercel Község Önkormányzata a helyi civil szervezetekkel közösen idén 16. alkalommal szervezi meg a megyé-
ben egyedülálló rendezvénysorozatát, a Tiszaberceli Kulturális és Turisztikai Napokat, melyre szeretettel hív és vár 
minden érdeklődőt.

Az idei évben rendhagyó módon, egy kicsit korábban kezdődnek a kulturális és gasztronómiai

rendezvények.
július 25. (csütörtök)

Ulti Bajnokság

július 30. (csütörtök)

Nyugdíjas találkozó

július 31. (péntek)

X. Ifjúsági Találkozó

Programok: Kutyás bemutató; Tánc SHOW; Jucus; Kis Grofó 

augusztus 1. (szombat)

XVI. Tiszaberceli Halászléfőző Fesztivál

Programok: Szabolcsi Koncert és Fúvószenekar és 
Majorett Csoport; Moderntánc bemutató; Helyi ama-
tőr csoportok fellépése; Az X-Faktorból jól ismert 
Nagy Ricsi koncert; Budapest Operett Társulat 
műsora Benkóczy Zoltánnal és Jenei Gáborral; 
Tüzijáték; Gáti Bál

augusztus 2. (vasárnap)

Gátszínház

A Mandala Dalszínház 
bemutatja

A csúny lány című 
darabot

XVI. Tiszaberceli Kulturális és Turisztikai Napok

Részletes programokról később tájékozódhatnak a www.tiszabercel.hu honlapon.
A képviselő-testület és valamennyi, a szervezésben részt vevő civil szervezet kellemes kikapcsolódást és jó

szórakozást kíván mindenkinek!

Nagy Ricsi

Kis GrofóJucus

Benkóczy
Zoltán
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Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2015. évet is inten-
zív munkával kezdte. A 2015. évre vonatkozó költségvetés 
megalkotásakor a Képviselő-testület nagy hangsúlyt fektetett 
az önkormányzat és intézményei stabil gazdálkodásának biz-
tosítására. A 2014. évi pénzmaradvány összegéről a Képvise-

lő-testület akként döntött, hogy az önkormányzat pályázatainak saját erejeként, 
beruházások és felhalmozási kiadások önerejeként kerülhet felhasználásra. 
Mind az Önkormányzat, mind a Közös Önkormányzati Hivatal, mind az Óvoda 
költségvetése stabil, biztonságos működést tesz lehetővé.

A Képviselő-testület áprilisi ülésén megalkotta a Gazdasági Programját, mely 
a következő időszak fejlesztéseire, elképzeléseire, beruházásaira vonatkozó el-
képzeléseit tartalmazza.

Az önkormányzat elsődleges célkitűzése a jövőre nézve, hogy az eddig elért 
eredményeket megtartsa, és a településen lévő intézményrendszert megfelelő 
szinten működtesse.

A Húsvéti ünnepek előtt valamennyi adót fizető Tiszaberceli háztartás részé-
re jelképes ajándékcsomaggal kedveskedtek képviselőink.

A Képviselő-testület 2015. tavaszán a következő pályázatok benyújtását 
hagyta jóvá:

• A START közfoglalkoztatás keretein belül 87 fő egy éves közfoglalkoztatá-
sára van lehetőség, mindamellett a munkához szükséges eszközök támogatását 
is elnyertük.  A közfoglalkoztatás során mezőgazdasági termelést, útkarbantar-
tást, belvízelvezető árkok rendben tartását, a falu virágosítását, és egységes 
falukép kialakítását valósítjuk meg. Emellett hosszú közfoglalkoztatás keretében 
igyekszünk valamennyi munkanélkülit bevonni néhány hónapos munkavégzésre. 

• A konyha tetőszerkezetének, és a közös önkormányzati hivatal épületének 
felújítására.

• Kisbusz vásárlására
• A nyári gyermekétkeztetést támogató pályázat, - melynek eredményé-

ről lapzártakor már pozitív információnk van -  ebben az évben is 110 gyermek 
számára biztosít az önkormányzat minden hétköznap meleg ebédet a nyári szü-
netben. 

Jelenleg megvalósítása alatt vannak az előző évi sikeres pályázatok beru-
házásai: kamerarendszer kiépítése a településen, napkollektorok elhelyezése az 
óvoda és a hivatal épületein.

A Képviselő-testület megalkotta az új szociális rendeletét, melyben a meg-
szűnő lakásfenntartási támogatás helyett új támogatási forma került bevezetés-
re, a szemétszállítási díj támogatás, valamint a közüzem díj támogatás.  Az aláb-
bi feltételeknek megfelelő kérelmezők részesülhetnek a szociális ellátásokban:

A közüzemi díj-támogatás jogosultsági feltételei és a támogatás 
összege

• Közüzemi díj - támogatásban részesülhet az a személy, aki a község köz-
igazgatási területén lévő lakásban életvitelszerűen lakik, és a nevére, vagy vele 
közös háztartásban élő személy nevére szóló legalább egy élő (2) bekezdés-
ben felsorolt közszolgáltatási szerződés áll fenn, 2015. február 28. napja előtt 

megállapított lakásfenntartási támogatás jogosultsági időtartama lejárt, és ma-
gánszemélyek-kommunális adója adótartozása nincs, és teljesülnek a 13.§- ban 
rögzített feltételek.

• A Közüzemi díj - támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, 
a csatornahasználat díjához, valamint tüzelőanyag vásárlásához – elsősorban 
természetben, de a kérelmező választása szerint akár pénzben - nyújtott tá-
mogatás.

• Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fo-
gyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 75.000,- Ft-ot és a 
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egysé-
gek összegének hányadosával.

• A támogatás egy hónapra jutó összege a fenntartás elismert havi költsé-
gének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de legalább 
2.000,- Ft és legfeljebb 5.000,- Ft.

• A támogatás elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában kerül 
megállapításra és a közszolgáltató felé történik a folyósítása. 

• A közüzemi-díj támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak álla-
pítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

• Külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás 
lakrészeit.

A szemétszállítási díj-támogatás jogosultsági feltételei

• Szemétszállítási díj - támogatásban részesülhet az a személy jövedelmi 
helyzetére tekintet nélkül, aki a község közigazgatási területén lévő lakásban 
életvitelszerűen lakik, és a nevére hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés 
áll fenn, és a közszolgáltató által igazolt módon hulladékszállítás díj tartozása és 
a jegyző által igazoltan magánszemélyek kommunális adója adótartozása nem 
áll fenn, és teljesülnek a 13.§ -ban rögzített feltételek.

• A szemétszállítási díj - támogatás a szemétszállítás díjához - kizárólagosan 
természetben  nyújtott - támogatás.

• Támogatás - külön kérelem nélkül - hivatalból kerül megállapításra a köz-
szolgáltatást igénybe vevő jogosultak részére minden év március 31. napjáig, 
az adott év január 1. és december 31. közötti időszakra. A támogatás éves mér-
téke 6300,- Ft, melynek a közszolgáltató irányába történő folyósítása igazodik 
a számlázások ütemezéséhez. (2015. évben a támogatás 2015.04.01 -2015.12.31. 
közötti időszakra vonatkozik, mértéke pedig 4.725,-Ft.)

A közüzemi díj és szemétszállítási díj támogatási jogosultság egyéb 
feltételei

• Közüzemi díj - támogatás csak azon jogosult kérelmező részére és csak 
azon tulajdonában és használatában lévő lakás ingatlana után állapítható meg, 
illetve folyósítható havi rendszerességgel, amely ingatlan  kapcsán  2015. júni-
us 30. napját követően magánszemélyek kommunális adója adótartozása 
nem áll fenn. 

• Szemétszállítási díj - támogatás csak azon jogosult részére állapítható 
meg, illetve folyósítható, akinek 2015. június 30. napját követően hulladék-
szállítási díj és magánszemélyek kommunális adója tartozása nem áll 
fenn.

Nevet, mert jegyző úr régi álma vált valóra azáltal, hogy lehetőséget 
kapott a bírósági pályán, melynek első lépcsője a most elnyert bírósági 
titkári feladatkör.
Már egyetemi évei óta dédelgetett álma volt a bírói karba való bekerü-
lés. A megkapott lehetőséghez gratulálunk, és munkájához, pályájához 
sok sikert, erőt, egészséget és legfőképpen kitartást kívánunk.
Ugyanakkor a másik szemünk sír, hiszen településünk és Önkormány-
zatunk egy olyan szakembertől búcsúzik, aki az elmúlt nyolc évben a 
település egyik meghatározó irányító és formáló személyisége volt. 
Nemcsak szakmai jártassága, hanem emberi hozzáállása is példaértékű 
volt. Előrevivő gondolkodás, tenni akarás, lendület, kimagasló szervező-

készség jellemezte munkáját, amelyhez párosult segítőkészsége, köz-
vetlen, baráti személyisége.
Megköszönjük az elmúlt nyolc év munkáját, életének elkövetkezendő 
időszakához kívánunk szakmai sikereket, egészséget és boldogságot!
Reméljük, hogy a jövőben is szívén viseli településünk sorsát, gyakran 
visszalátogat hozzánk.
Mindig szeretettel hívjuk és várjuk Tiszabercelre!

Tiszabercel Község Önkormányzata, Polgármestere
és a Hivatal dolgozói

Egyik szemünk sír, a másik nevet…

A képviselő-testület házatájáról
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Nyíregyháza első köztéri alkotását, a Besse-
nyei-szobrot 116 éve avatták. Ma már a tele-
pülési értéktár része, amely előtt lokálpatrióta 
tiszaberceliként minden nap elbiciklizem.
Megbeszéljük a világ dolgait, és imádom, mert 
nem kérdezősködik, inkább bölcsen hallgat. 
A megyeházán is gyakran találkozom a filozó-
fussal, aki új korszakot indított el meglátásaival, 
szerette a Tiszának reggeli gyönyörűségét, a 
francia filozófusokat és Mária Teréziát. Én pedig 
azt szeretem, ahogy megoszthatom az életemet 
Bessenyei kis faluja és Nyíregyháza között. És a 
város, akárcsak a folyó, nem csak reggel gyö-
nyörűséges!

Száraz Ancsa

Az értéktár(am) része lett a költő-filozófus

Változatos programok és fog-
lalkozások

Februárban farsangoltunk, szebbnél 
szebb jelmezekbe bújtak óvodásaink. 
A lányok közül többen menyasszonynak, 
hercegnőnek, tavasztündérnek öltöztek, 
míg a fiúk körében a pókember volt a 
sláger.
Márciusban sokat sétáltunk, az 
ébredő természetet figyeltük meg. 
Március 15-én a gyerekek által ké-
szített zászlókkal, virágokkal emlé-
keztünk meg a szabadságharc hőse-
iről a Szoborparkban.
Áprilisban a húsvét közeledtével 
tojásokat és kosárkákat festettünk, 
nyuszit hajtogattunk. Tarjányi Feri 
bácsi szíves meghívására nyuszit 
simogattunk, bárányokat néztünk 

meg, s még tojásból kikelő kiscsibéket 
is láttunk.
Május első napjaiban nagy szeretettel 
köszöntöttük az édesanyákat, nagyma-
mákat anyák napja alkalmából. Nagycso-
portosaink rajzpályázaton is részt vettek, 
szép munkájukat rajzeszközökkel és ki-
festőkkel jutalmaztuk.
Ebben az évben IPR pályázatot is nyer-
tünk, melyből játékokat, rajzfelszerelé-
seket szereztünk be, minden gyermek 
egyforma pólót kapott, és sok élménnyel 
gazdagodott a támogatásból.
Május közepén a Sóstógyógyfürdőre tett 
kirándulásunk páratlan élményt nyújtott 
mindenkinek.
Júniusban a nagycsoportosok búcsúz-
nak el óvodájuktól.

        Ovi
         hírek

Rovatvezető:
Tarjányi Ferencné
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Rádióműsor a magyar kultúra napján
Az ünnepi műsorban a 7. osztályos tanulók szerepeltek. Zenés irodalmi 
műsorral készültek az alkalomra. A műsor a Himnusz keletkezésének és 
megzenésítésének körülményeit taglalta, majd a magyar nyelv szépsé-
gét, összetartó erejét méltatta.

Farsang az iskolában

A farsangi mulatságra iskolánk minden osztálya jelmezes műsorral ké-
szült. A királyi pár bevonulása után egyéni és csoportos jelmezbemutató 
következett. Volt büfé és tombola, tánc és jókedv. A „Brit-karácsony” 
keretében a kollégák kézműves foglalkozáson jelmezeket készítettek és 
skót táncot tanítottak az iskola tanulóinak. Ez nagyon kedves színfoltja 
volt a farsangi rendezvénynek.
A műsor és a rendezvény előkészítésében, lebonyolításában a szülők 
segítségét kértük és kaptuk is.
A farsangi műsort szeretettel fogadták a szülők, rokonok, ismerősök.

A Biztonságos Internet 
Napja

A biztonságos internete-
zésről tartott előadást és 
beszélgetést Tajthy Tamás 
rendőrtiszt a 7-8. osztá-
lyos tanulóknak.
Beszélt az internetezés 
óriási lehetőségeiről, fel-
hívta a tanulók figyelmét 
az internetezés veszélye-
ire is.

A Bessenyei hét rendezvényei
Február 17–26. között szerveztük a Bessenyei-hét programjait.
Rajzversennyel indult a program, majd a műveltségi verseny követke-
zett, s végül sportversenyt is rendeztünk a testőríró tiszteletére.

A versenyeken nagy számban vettek részt iskolánk tanulói.
Február 24-én emlékmű-
sorral tisztelegtünk isko-
lánk névadója, a község 
híres szülötte előtt. Felidéz-
tük életét, munkásságát, az 
utódok méltatását.
Az iskola emlékfalán elhe-
lyeztük az emlékezés és a 
tisztelet koszorúit.
Az ünnepségen részt vettek 
a község vezetői, a képvi-
selőtestület tagjai, az intéz-
mények vezetői, a civil szervezetek vezetői, az iskola egykori és jelenlegi 
pedagógusai és az iskola minden diákja.
Február 24-én este a BIKE által szervezett Bessenyei ünnepségen is sze-
repeltek iskolánk jelenlegi és volt diákjai.
A Bessenyei Művelődési Társaság nevében Hegedüs Józsefné, tanárnő 
könyvjutalmat adott át Kerekes Bence, Gönczi Gusztáv és Jónás Szabina 
7. osztályos tanulóknak a műveltségi versenyen elért eredményeikért.

RISZ nyelvész verseny
Február 26-án a Rétközi Iskolaszövetség tíz iskolájának csapatai mér-
ték össze tudásukat a Bessenyei György emlékére rendezett nyelvész 
versenyen.
A vetélkedőn nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi feladatokat oldottak 
meg.
Nagy sikere volt a játékos feladatoknak. A vetélkedő győztese a paszabi 
általános iskola csapata volt.

Továbbképzés
Március 20-án iskolánk tanárai, tanítói továbbképzésen vettek részt – Új 
tanulási eljárások címmel.
A továbbképzést Aranyosiné Borsodi Éva oktatási szakértő TÁMOP-os 
pályázatunk mentora vezette. Megismertette a pedagógusokkal az új ta-
nulási eljárások egyikét, a kooperatív módszert.
A továbbképzés célja a hatékonyabb tanulási, tanítási eljárások alkalma-
zása, az oktató, nevelő munkában a tanulás eredményessége érdekében.

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

Háziverseny a könyvtárban

Kézilabda verseny Teremlabdarúgó verseny

Nyelvész verseny
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Angol szakkörösök kirándulása BudapestreGYERMEKNAPI ÉLMÉNYEIM

Március 15. megünneplése
A községi ünnepségre műsorral készültek iskolánk tanulói.
Az irodalom szakkör és a 3. osztály Petőfi forradalma című zenés, irodal-
mi műsora után az énekkar és a furulyacsoport tagjainak produkciója 
következett.
A rendezvény helyszínét a kézműves szakkör és a képzőművészeti 
szakkör tanulói és tanárai díszítették.

Anyák napi ünnepség
Május 7-én délután ünnepeltük iskolánk-
ban az anyák napját. Az ünnepi műsorban 
a bábszakkör, az énekkar, a furulyacsoport 
és a zongoraszakkör tanulói szerepeltek. 
Az édesanyák, nagymamák, meghívott 
vendégek szeretettel fogadták gyermekeik 
köszöntését és a szép műsort.
A fellépő tanulókat Futkos Béláné és 
Gencsiné Kató Irén készítették fel.

2015. május 20-án reggel indultunk Bu-
dapestre. Az angol szakkör szervezett 
kirándulást a fővárosba. A buszon jól 
szórakoztunk, mert nagyon jó volt a 
társaság. Sokszor megálltunk útköz-
ben, így nem volt fárasztó az utazás.
Budapesten újdonság volt a metróval 
való utazás. A Nemzeti Múzeumban 
nagyon sok érdekes dolgot láthattunk: 
régiségeket, páncélzatokat, kódexeket. 
Pénzérméket is készítettünk, 
nagyon érdekesnek találtuk.
A múzeumban rendkívüli törté-
nelemórát tartottak számunk-
ra, itt aktívan közreműködtünk. 
Délután hajókiránduláson vet-
tünk részt a Dunán. Kb. 2,5 órás 
program volt ez. Körbehajóztuk 

a Margitszigetet. Láttuk a Duna-hida-
kat és a Parlamentet is.
A Bazilika épülete előtt különleges ró-
zsa alakú fagyit kaptunk. A fagylaltozás 
után szabadfoglalkozás következett, 
sétáltunk a városban.
Kellemesen elfáradva, élményekkel 
gazdagodva értünk haza, Tiszabercelre. 

Angol szakkörösök

Ebben az évben a gyermekna-
pot június 4-én tartottuk. Mind 
az alsó és felső tagozatos diá-
kok sok oklevelet vehettek át 
a különböző versenyeken elért 
első helyezéseikért. Ezután a 
Gombóc együttes szórakoz-
tató, interaktív gyermekmű-
sora következett, amelyben a 
gyerekek segítségét is kérték. 
Ezt követően a felsősök vették 
használatba a két ugráló vá-
rat és a trambulint. Eközben 
először az alsósok, majd a 
felsősök vettek részt az aka-
dályversenyen. Mulatságos 
feladatok voltak a nagyoknak, 
mint például: zsákban ugrá-

lás, labdavezetés cirokseprű-
vel, kötélhúzás. Ezekkel egy 
időben az alsó tagozatosok 
játszottak az ugráló várakban 
és a trambulinon. Utána a 
konyhás nénik finom ebédje 
következett, a babgulyás. Jó-
ízűen fogyasztottuk egy sze-
let kenyér kíséretével, majd 
jégkrémet és nápolyi szeletet 
kaptunk.
Mindezt összefoglalva, isko-
lánk nagyon jó, programok-
ban, élményekben gazdag 
gyermeknapot biztosított.

Gönczi Gusztáv Dávid
7. o. tanuló

Natkó Lászlónak a Regionális vers- és próza-
mondó versenyen nyújtott kiemelkedő szerep-
léséhez.
A megmérettetést Debrecenben, 2015. június 
1-én rendezték meg.

GRATULÁLUNK

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI IDŐPONTOK 2015-ben:

FELHÍVÁS

2015. május 22.
2015. június 26.
2015. július 24.
2015. augusztus 28.

2015. szeptember 25.
2015. október 23.
2015. november 27.
2015. december 27.

Tiszabercel Község Önkormányzata értesíti a 
lakosságot, hogy a TIGÁZ Zrt.

2015. 08. 11-én 08:00 órától 
2015. 08. 11-én 14:00 óráig 

a gázszolgáltatást szünetelteti.

A fenti időtartam alatt a gázvételezés szünetel-
tetésének biztosítása érdekében kérjük, hogy 
a gázmérő előtti főelzárót szíveskedjenek zárt 
állapotban tartani.

A gázszolgáltatás problémamentes újraindítha-
tóságának érdekében a gázszolgáltató szakem-
bereinek meg kell győződni ezen elzárók zárt 
állapotáról, amit ellenőrizni fognak.
Rendellenesség esetén hibabejelentést a 
06/80-300-300-as telefonszámon tehetnek.
A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszü-
netért szíves megértésüket kérjük, a szolgálta-
tás zökkenőmentes újraindításához nyújtott 
segítségüket megköszönjük.



Első gátőrfutás a tiszaberceli műemlék szivattyútelepnél

Védőnői méhnyakszűrés
Tiszabercelen

Tiszabercelen is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés.
A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel 

rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a védőnő-
vel egyeztetett időpontban, lakóhelyükön kerül sor, így megspórolhat-
ják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget egy 
európai uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal koordinál. Célja a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjeszté-
se, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhe-
tőségét az érintett nők számára.

Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következtében, 

annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésé-
vel és kezelésével a betegség gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú 
elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak dagana-
tos nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt 
méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a 
szűrésre.

Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor eredmények is-
meretében elváltozást észlel, a pácienst nőgyógyászati szakorvosi vizs-
gálatra irányítja.

A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végezzük előre egyezte-
tett napokon és időpontban. Jelentkezni lehet a védőnőnél személyesen 
a tanácsadóban, vagy a felkeresés során.

Egészsége érdekében keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott meghívó-
levelet, várjuk jelentkezését!

A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingye-
nes szűrésen, önmagáért, családjáért.

Ezúton szeretném megköszönni az elsőként jelentkező nőknek a vizs-
gálaton való részvételüket, és azt, hogy bizalmukkal megtiszteltek.
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Védőnői magazin
Rovatvezető: Váraljai Jánosné

A víz világnapja alkalmából– remek kez-
deményezés – országszerte gát-
őrfutást rendeztek a gátőrök és 
a víz tiszteletére március 22-én. 

A megyei versenyt településünkön 
szervezték, ami – úgy gondolom – nagy 

megtiszteltetés és elismerés a helyi vízügyi dolgozók szá-
mára. A versenyre sokan érkeztek, szurkolók és futók egyaránt. Mintegy 

130, mindenre elszánt futó és egy gyalogló állt a rajthoz, hogy megtegye 
a nagyjából 3, 7 vagy 10 km-es távot. Volt közöttük négy, illetve hetven 
éves is. A hosszú táv győztese (természetesen) Tihor Csaba lett, aki 
akár bemelegítésnek is tekinthette a futást. Szép, rendezett környezet-
ben jó szervezést, jó hangulatot tapasztalhattunk. Köszönjük a szerve-
zőknek, hogy a legjobb helyre hozták ezt a versenyt, ezzel is öregbítve a 
település hírnevét.

Száraz Lászlóné

Asztalos László Gyulánénak,
aki 2015. április 3-án ünnepelte

90. születésnapját.

házasságkötésük 60. évfordulója alkalmából 
Fedor Jánosnak és Nagy Máriának, akik 1954. 

december 30-án kötöttek házasságot.

házasságkötésük 50. évfordulója alkalmából 
Németh Ferencnek és Sánta Jolánnak, akik 

1965. május 29-én kötöttek házasságot.

GRATULÁLUNK ÉS TOVÁBBI HOSSZÚ, 
BOLDOG ÉLETET KÍVÁNUNK GRATULÁLUNK GRATULÁLUNK



Egy olyan könyvet ajánlok a tisztelt olvasónak, amely berceliekről: 
rólunk, szüleinkről, a közelmúlt és a régmúlt már-már anekdota-szerű 
megtörtént eseményeiről szól. Valamikor január vége felé volt ennek a 
bizonyos kötetnek az előzetes beharangozója, amelyet februárban már 
olvashattunk is. Konkrétan: Eperjesy Feri barátunk második anekdotás 
könyvéről van szó. Mivel faluban élünk, biztos vagyok benne, hogy a pár 
évvel ezelőtt megjelent Tarka disznó, tarka kutya című gyűjteménye már 
mindenki előtt ismert, ezért is vártuk érdeklődéssel a folytatást.
A figyelemfelkeltés, a szponzori támogatás lehetőségére való felhívás 
volt a célja annak az összejövetelnek, ahol bepillantást nyerhettünk a 
készülő könyv tematikájába. Részletek hangzottak el a legérdekesebb 
történetekből, ezekből sokan magukra is ismerhettek, hiszen a köztünk 
élő vagy élt emberekkel megesett, többnyire vicces eseményeket eleve-
níti fel a szerző a maga sajátos, humoros hangvételével a Derűs percek 
címmel megjelent kötetében.
Kedvcsinálónak egy hozzám közel álló személyt érintő rövid történetet 
idézek a könyvből /nem szószerinti idézet/. Szentesre, az ottani híres 

kertészet megtekintésére busszal 
utaztak a Szakiskolából a pedagó-
gusok, és egy páran a faluból is, 
főleg mezőgazdasági szakemberek. 
Hosszú volt az út, hamar összeállt az 
ulti-csapat, elűzendő az utazás egy-
hangúságát, oda-vissza ultizással 
múlatták az időt, és hát tudjuk, egy 
ultis se lát, se hall. Másnap mondja 
az eset főszereplője e könyv szerző-
jének: Hát, Feri komám, nem jöttél a 
kirándulásra, pedig nagyon hasznos 
dolgokat láttunk. – Olyannyira nem 
mentem, hogy végig ott ültem mel-
letted, szólt a válasz.
Köszönet a szponzoroknak, támoga-
tóknak, akik hozzájárultak a könyv kiadásának költségeihez, a szerzőt 
pedig folytatásra biztatom, mert az élet naponta hozza az újabb és újabb 
sztorikat.

Száraz Lászlóné

Könyvajánló
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Örömteli dolog, hogy a szomszéd 
települések könyvtárosaival egyre 
jobb a kapcsolatunk. Őszi rendez-
vényünkre mi hívtuk meg őket, 
tavasszal tőlük jött a meghívó. Pár 
gondolat erről:
„A gávavencsellői IKSZT szerve-
zésében egy írói esten vehettünk 
részt. A vendég Oravecz Nóra, fi-
atal (26 éves) blogger, írónő volt. 
A blogger szó jelentése: személyes 
webnapló szerzője, amit bárki elol-
vashat, használhat. 
Az est témája a siker volt. Szerin-
tünk fiatal kora ellenére nagyon jól 
megfogalmazta, hogy a siker nem 

a könyvek magas eladási példány-
számában jelenik meg. Szerinte az 
a siker, hogy minden nap azt csi-
nálhatja, amit szeret, élvez.
Az írónő eddig megjelent könyvei: 
99 lélekerősítő gondolat, 99 lélek-
simogató gondolat, Az igazi köte-
lék, Összekötve.
Könyveit olvastuk, nekünk nagyon 
tetszett, ajánljuk minden olvasni 
szeretőnek!”

Hegyesné Oláh Noémi és 
Nagy Zita

Rendezvényeink 2015. első negyedévében:
-,,Bessenyei” házi verseny felsős tanulóknak
- Költészet napja – felnőtteknek
- József Attila - Szavalóverseny kisiskolásoknak
- Ovisok könyvtárlátogatása - Téma: A szelektív hulladékgyűjtés
- A 3. osztály rendszeresen látogatja a könyvtárat ill. napközis foglalkozá-
sokon havonta találkozunk itt.
- A 7. osztállyal Fekete István kisregényét olvassuk, és mezőgazdasági 
ismereteket tanulunk, színesítve logikai és kvíz feladatokkal.

Tavaly érkezett könyveinkből
Ismeretterjesztő művek: Állati rekordok; Lovak és pónik; Ökológiai láb-
nyomunk
Foglalkoztató: Kirigami
Ifjúsági irodalom: Az erdő meséi; Diáktörténetek; Ella és a rock királya
Szórakoztató irodalom: Az elveszett közlegény; A papagáj
Szépirodalom (felnőtt): E. Wallace: A mindentudó; J. Austen: A mansfieldi 
kastély; R. Tagore: Volt egyszer egy király; Bódás János: Örömhírt mon-
dok /versek/

A KSZR jóvoltából az idén 200.000.- Ft értékű dokumentumot kap könyv-
tárunk.
Ízelítő az eddig érkezett könyvekből: Anektdoták aranykönyve; Az 
országépítő /Kós Károly/; A csókok éjszakája /Molnár Ferenc/; 
A házikedvenc /Karafiáth Orsolya/; Nagyapó meséi; A szürke ötven ár-
nyalata /E.L. James/

Könyvtári lapozgató
Rovatvezető: Futkos Béláné könyvtárvezető

A szavalóverseny 1. osztályos résztvevői és osztályfőnökük

„Bessenyei” házi verseny, 7. osztályos csapat

„Bessenyei” házi verseny, 5. osztályos csapat
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Betekintés 

az Idősek Háza
életébe

Tartalmas, színes foglalkozások és rendezvények

Hagyományainkat folytatva évértékeléssel 
kezdtük a 2015-ös évet, kitűztük céljainkat, és 
a szakmai munkán túl elindítottuk programso-
rozatunkat is.

Januárban ügyes kezű ellátottaink 80 db to-
jásból házi tésztát készítettek, amelyet a Te-
rületi Iroda képviselői és Tiszteletes úr szemé-
lyesen adtak át más felajánlásokkal együtt a 
Magdaléneum lakóinak.

Újévi akusztikus koncerten voltunk a paszabi 
református templomban. Nagy élményben volt 
részünk, köszönjük Tajthy Péter polgármester 
úrnak a meghívást.

Februárban Angyalosi Zsoltné intézményve-
zető lelkész meghívására vettünk részt az in-
tézmények közötti farsangi mulatságon a SION 

Idősek Otthonában, Nyírbogdányban. 
Az intézmények ötletes produkciók-
kal szórakoztatták a közel 300 fős 
közönséget, mi egy körmagyart mu-
tattunk be. A sok próba és a kitartó 
készülődés meghozta eredményét: 

mi nyertük el a vándorboszorkány „Arankát”, 
ezzel a jövő évi farsangi mulatság szervezését 
is.

Március 6-án, nőnapi ünnepségünkön Szántó 
Zsolt polgármester köszöntője után Eperjesy 
Ferenc tolmácsolásában verset hallhattak a 
jelenlévők. Köszönjük a szép virágokat és kö-
szöntéseket.

A márciusi és áprilisi foglalkozásokon szamó-
ca és kiskalap alakú tűpárnákat varrtunk.

Áprilisban Asztalos Lászlóné 90 éves szüle-
tésnapját ünnepeltük. A rendezvényen megis-
mertük Boriska néni életútját, majd a település 
nevében Szántó Zsolt polgármester köszöntöt-
te az ünnepeltet. Az összejövetel színvonalát 
emelte Bíró Pálné Jolika verse, valamint Pus-

kás Gyula és Bakti László előadása.
A húsvéti előkészületek során tojást festet-

tünk és írókáztunk, egy húsvéti sarok kialakí-
tásával díszítettük intézményünket.

Évek óta együtt emlékezünk meg a költészet 
napjáról a Szívvel Látók Klubjával Nyíregyhá-
zán. Csodálatos előadást láthattunk az irodalmi 
csoporttól és az énekkartól.

Anyák napi ünnepségünket a Nyírségi Lá-
tássérült Egyesület és a paszabi Akácvirág 
Nyugdíjas Egyesület képviselőivel tartottuk 
meg. Az óvodások műsora után a vendégek 
szebbnél szebb verseit hallhattuk. Rendhagyó 
módon folytattuk összejövetelünket, a rossz 
időjárás miatt az udvarra tervezett szalonnasü-
tés elmaradt, de szakácsnőink megsütötték a 
szalonnát, és az ebédlőben el is fogyasztottuk 
a sok finomsággal együtt. Majd közösen elláto-
gattunk a Bessenyei Emlékházba és a katolikus 
templomba is. Vendégeink szép élményekkel 
térhettek haza.

Gliba Lászlóné

Kézműves foglalkozások

Nőnapi ünnepség

Költészet napja Nyíregyházán Anyák napi ünnepség Megtekintettük a Bessenyei Emlékházat

Házi tészta készítés

Farsang
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Ha itt a jó idő, egy tucatnyian rendre biciklire 
pattanunk, és bebarangoljuk a környéket. Így 
tettünk egy szép áprilisi vasárnap délután is, 
hogy lemozogjuk a bőséges vasárnapi ebédet. 
Ezúttal Tulatisza felé vettük az irányt, odaát 
pedig Karád felé tekertünk. Kellő edzés híján 

ezúttal csak a Déry tanyáig jutottunk, de legközelebb addig vissza nem 
fordulunk, míg meg nem nézzük, melyik Tisza-parti falu szebb: a mienk, 

vagy az odaáti. Nekem van egy tippem. Gyönyörű volt az ébredező erdő, 
a sokféle zöld, a töltésoldal virágtengere a vadárvácskákkal, a Zemplén 
hegyvonulatának látványa, a zöldellő vetés. Nem vagyok egy nagy tájle-
író, ezért azt javaslom, mindenki győződjön meg a túloldal szépségéről 
saját maga. Jó az út, idilli a látvány a szépen rendben tartott gátőrházzal 
és sokféle jószágával, a tiltó hívogató messzeségével, az erdő varázsla-
tos, titokzatos világával. Tudjuk-e, mennyi szépség vesz körül minket, 
csak a kezünket kell kinyújtani érte, /vagy biciklizni egy pár kilométert./

A természet adta szépségek mellett az em-
ber alkotta értékekkel ismerkedtünk, amikor 
színházlátogatást szerveztünk Nyíregyházá-

ra, a Móricz Zsigmond Színházba. A névadó egyik lírai-realista művét, a Pillangó színházi 
adaptációját néztük meg. Egy letűnt kor falusi életképe elevenedett meg előttünk hiteles 
színészi játékkal: szegény fiú és szegény lány tiszta, nyíladozó szerelme, amit a rideg va-
lóság vág ketté: gazdag lányt kell elvenni, mert a szegénységből való kilábalásnak ez 
az egyetlen módja. Érzelmi viharok után meseszerű a befejezés: Darabos Jóska Hitves 
Zsuzsikát, vele a boldogságot választja, amikor kikényszerített esküvőjén otthagyja Maróti 
Marit, gazdag menyasszonyát, mert ahogy a darab elején megfogott pillangó a megtalált 
boldogságot jelképezi: „ha egyszer megfogtál valamit, az többet ne repüljön ki a kezedből.”
Huszonnégyen láttuk a darabot, amely továbbgondolkodásra, közös értelmezésre készte-
tett bennünket.

 Hagyományos rendezvényünket április első hetében tartottuk egye-
sületünk és a könyvtár közös szervezésében. Nagyon örültünk, hogy a 
törzsközönség mellett új arcokat is felfedezhettünk a megjelentek kö-
zött. Reméljük, nem csalódtak, és jövőre is kedvet kapnak egy kis vetél-
kedőhöz, közös játékhoz.
Radnóti Miklós életművével ismerkedtünk röviden, elhangzottak leg-
szebb, legismertebb versei, de az egyetemes költészet jegyében hallhat-
tuk más költők alkotásait is, a vetélkedő során pedig jó néhány költő 
jellegzetes sorait is felfedezhettük az irodalmi játékok során.

Kvízjáték következett a versek után. Különböző témákban mérhették 
össze tudásukat, találékonyságukat a véletlenszerűen verbuválódott 
csoportok.
Nem a tárgyi tudás számított, a mindennapi életben előforduló dolgok 
adták az ötletet a feladatok összeállításánál, és a jó megfigyelőkész-
ség sem volt hátrány. A jó hangulatból, az érdeklődők számából arra 
jutottunk, hogy érdemes ilyen módon is összehozni az embereket, és a 
visszajelzések is azt mutatták, hogy van igény a közös játékra, kikapcso-
lódásra a későbbiekben is.

Az Együtt Tiszabercelért Egyesület életéből

Színházban voltunk

Költészet napi megemlékezés és vetélkedő a könyvtárban

Mind az egyesületünk, mind a magam, de azt gondo-
lom, az egész faluközösség nevében is köszönjük dr. 
Szilágyi Norbert jegyző úrnak a Tiszabercelen töltött 
nyolc évet. Köszönjük elsősorban magas szintű szak-
mai munkáját, köszönjük fiatalos lendületét, vidám-
ságát, segítőkészségét, türelmét, a Berczeli Naplót, 
a szellemes, profi műsorvezetéseket, egyszóval min-
dent, amit településünkért tett.
Kívánunk új munkájában sikeres előrelépést, magán-
életében pedig sok boldogságot!

Köszönjük, Jegyző Úr!

Asztalos Lászlóné 90 éves – születésnapi ünnepség
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A tavaszi rendezvénysorozatot hangu-
latos vidám nőnappal kezdtük.
Március 5-én az óvodai étteremben 
közel 60-an gyűltünk össze – kedves 
vendégeinkkel együtt –, hogy a kö-
szöntős, műsoros rendezvényünket 
megtekintsük. Polgármester úr csat-
tanós végű, vidám köszöntőjét nagy 
tapssal jutalmaztuk, a virágok kiosz-
tását is nagy öröm kísérte. A szava-
latok után jelmezes műsorszámok 
következtek; volt a színpadon tréfás 
házaspár-jelenet, életre kelt egy remek 
nosztalgiatánc, az 1920-30-as évek re-
vüszerű megjelenítésben. A remek jel-
mez és zene nagy sikert hozott a 10 fős 
tánccsoportnak.
Énekes számok egészítették ki az 
ünneplő hangulatot, közben jóízűen 
fogyasztottuk az asztalokra rakott fi-
nomságokat, süteményeket. A táncos 
lábúak a végén táncra perdültek.
Március 14-én vendégszerepeltünk 
Nyíregyházán a Gyertyafény Nyugdí-
jas Egyesület nyíregyházi tavaszkö-
szöntő rendezvényén. Kapcsolatunk 
már 10 éves ezzel a nyugdíjas csoport-
tal, mindig jól érezzük magunkat.
Április 9-én a könyvtári költészet napi 
összejövetelen nagy létszámmal kép-
viseltük egyesületünket. Az Együtt Ti-
szabercelért Egyesület és a Könyvtár 
szervezésében tartalmas megemléke-

zés és vetélkedő zajlott, melybe mind-
nyájan bekapcsolódtunk. Meghallgat-
tuk a két szavalót: Natkó Lászlót és Dr. 
Sőrésné Hegedűs Juditot.
Ők vettek részt Nyíregyházán a nyug-
díjasok szavalóversenyén, ahol a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye legjobb 
szavalói vetélkedtek. III. díjat kapott 
Natkó László, büszkék vagyunk rá. A 
zsüritől (elnöke: Gosztola Adél) Dr. Ső-
résné Hegedűs Judit dicséretes okle-
velet kapott.
Anyák napi ünnepséget rendeztünk 
május 6-án a Teleházban, ahol ked-
ves hangulatú énekes-verses műsor-
számok váltották egymást. A szépen 
feldíszített teremben a református 
hittanos gyerekek Kerekesné Kun Zsu-
zsanna vezetésével adták a fő műsort 
– amit köszönünk –, majd Natkó Lász-
ló, valamint Dr. Sőrésné Hegedűs Judit 
könnyeztettek meg bennünket.
A rendezvény után közösen megláto-
gattuk a Bessenyei házat, megnéztük 
a széppé varázsolt emlékszobákat, 
gyönyörködtünk a tartalmas tárlók-
ban, hallgattuk Szalma Tamás színmű-
vészt, aki több Bessenyei szavalattal 
teszi színessé a látogatók örömét.
Örülünk, hogy szépségben várja az 
idelátogatókat a Bessenyei-kúria virá-
gosított, gondozott udvarával.

Zsíros Antalné

– Február 24-én emlékeztünk Besse-
nyei Györgyre, ahol a BIKE szervezésé-
ben emlékműsort hallgattunk meg. A 
Bessenyei-ház falára koszorút helyez-
tünk el.

– Beneveztünk a Megyei Kulturális Se-
regszemlére. Május 16-án utazunk Be-
regdarócra, ahol énekkarunk szatmári 
dalcsokorral, valamint Natkó László 
szavalatával lép színpadra.

– Június 6-án részt veszünk a Megyei 
Nyugdíjas Találkozón. A rendezvény 
helyszíne Szabolcs község, ahová vár-
ják a megyei nyugdíjasokat.

– Június 17-18-án Máramarosi baran-
golásra, két napos erdélyi útra me-
gyünk, a szervezés folyamatban.

Tisztelt Képviselő-testület!

A húsvéti ajándékcsomagot egyesüle-
ti tagjaink köszönik.

Tisztelt Jegyző Úr!

Tisztelettel és szeretettel köszönjük 
meg a nyugdíjas egyesületnek nyúj-
tott segítségét, támogatását. Új mun-
kahelyén is sikereket kívánunk, és 
nyugdíjas rendezvényeinkre szeretet-
tel visszavárjuk.

Hagyományosan – már évek óta – május 10-én Nyír-
egyháza város és a Bessenyei Társaság koszorúzási 
ünnepségén is részt vettünk. A község nevében Zsí-
ros Antalné, Hegedűs Józsefné és Száraz Lászlóné 
helyezett el koszorút.

Tavasz a Nyugdíjas Egyesületben

NYUGDÍJAS NŐNAP KÉPEKBEN

HÍREINK

Nyugdíjas élet
Rovatvezető: Zsíros Antalné 

egyesületi elnök
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MEGGYES CSOKIS SÜTEMÉNY

Hozzávalók: 2 tojás, 25 dkg liszt, 2,5 dl tej, 1 csomag sütőpor, 16 dkg 
cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 10 dkg margarin, 1 üveg meggybefőtt, 2 
evőkanál kakaópor, kevés só.
A krémhez: 4 dl meggybefőttlé (vízzel pótoljuk), 15 dkg cukor, 2 csomag 
vaníliás pudingpor, 20 dkg margarin.
A tetejére: csokimáz.

Elkészítése:
A tojásokat a cukorral, vaníliás cukorral habosra keverjük. Hozzáadjuk a 
puha margarint, lisztet, sütőport, sót, tejet. Kidolgozzuk, kétfelé osztjuk, 
és az egyik felébe kakaót teszünk.
Kivajazott, kilisztezett tepsibe öntjük, váltakozva, hogy márványos tész-
tát kapjunk. A tetejére szórjuk a lecsöpögtetett meggyet, és előmele-
gített sütőben 25-30 perc alatt 180 °C-on megsütjük. A meggylében a 
cukorral megfőzzük a pudingokat. Ha kihűlt, belekeverjük a puha marga-
rint, és összedolgozzuk.
A kihűlt piskóta tetejére kenjük a pudingos masszát, a legtetejére 
csokimáz kerül.

Jó étvágyat kívánok!

Nagymama fakanala
Rovatvezető: Andrikó Istvánné

ANYÁK NAPJA

NÖVÉNYVÉDELMI AKTUALITÁSOK

Növényi kultúráink megvédése zömmel a tavaszi és nyár eleji idő-
szakra esik.

Az Idared és Jonathan almafajtákon máris jelentős lisztharmatfertő-
zés látható. Igaz, hogy ez a kórkép szeptemberre eltűnik, mert beszárad 

és az ép hajtások elfedik. Nem szabad azonban tombolni 
hagyni. Új és jó gombaölők állnak rendelkezésünkre, 
ezekkel a vegetáció során többször kell permetezni. 
Ilyenek: Luna experience, Fontelis, Cyflamid. Egyre 
szaporodik az almásokban a vértetű. A védekezés 

ellene nem egyszerű, de a Moventóval és a gázha-
tású Reldánnal megoldható. Aki minőségi almát 

akar tárolni, sok lehetősége van a szüret előtti 
megfelelő, jó tárolhatóságot elősegítő szerek 

alkalmazására.
Nem tudhatjuk, fog-e fertőzni a meggyültetvények 

újabb kori gombabetegsége, az antraknózis, vagy régebbi nevén a 
glöospórium, ezért a sziromhullás és érés közti időszakban is kell né-
hányszor permetezni a fákat tebukonazol, plusz ditiokarbamát ható-
anyagú szerekkel. Ezen betegségre a szokásosan közvetlen érés előtt 
alkalmazott Teldort maga a gyártó cég újabban nem javasolja, inkább 
az egyedüli felszívódó rezet is tartalmazó Sergomilt.

Tudja minden repcetermelő, hogy ez a növény mennyire igényes. 
Sokan az idén korán jelentkező szárormányost elnézték, ezáltal jelen-
tős károkat okozott, pedig a sárgatálas megfigyeléssel az ormányos 
imágók észlelhetők lettek volna. A magormányos és az ősszel vetendő 
repcetáblák esetében a repcedarázs fekete szőrös hernyójának kárté-
telére jó lesz figyelni.

A kalászosok gombaölős permetezése rutinmunkává vált, mégis az 
elmúlt években megjelenő sárgarozsda fokozott veszélyére jó lesz gon-
dolni.

A kukoricák gyomirtására jobbnál-jobb vegyszerek állnak rendelke-
zésre. A gyomirtó szer beszerzése előtt nem árt azért a gyomfelvé-
telezést elvégezni, mert ha mélyen gyökerező gyomok nagy számban 
vannak, a helyzet bonyolultabbá válik.

A növényvédelem nem könnyű feladat, minél sikeresebb megoldása 
jelentősen befolyásolja fáradozásaink eredményességét.

Mezőgazdasági hírek
Rovatvezető: Eperjesy Ferenc
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Kéziratokat nem őrzünk meg,

és nem küldünk vissza!

NAPLÓ
Berczeli

Tiszabercel futballcsapata a 2014/2015. évi bajnokságot meg-
nyerte a megyei III. osztály Szabolcs csoportjában.
Egyesületünk 2012-ben alakult és indult újra a bajnokságban, 
amely évben harmadikok lettünk. A következő évben egy fokkal 
magasabbra lépve ezüstérmes lett a TIBISE.
2014/2015-ben pedig felért a csúcsra és maga mögé utasította 
a teljes mezőnyt. 
Erre az egyedülálló tettre így, hogy minden évben eggyel feljebb 
lépve sikerüljön 3 év alatt bajnokságot nyerni, még nem volt pél-
da Tiszabercelen.
Alakulásunkkor közel 40 fiatal csatlakozott hozzánk, akik lelkesen 
kezdték újraépíteni a tiszaberceli sportot.
A teljesség igénye nélkül is megnevezzük azokat a Barátainkat, 
akik együtt kezdtek velünk, de bármilyen családi vagy munkahe-
lyi okból nem tudtak a csapattal maradni, de ez az ő sikerük is.
2012-ben igazolt játékosunk volt: Takács Ferenc, Telek Tamás, ifj. Zsíros 
Lajos, ifj. Czető Imre, Vincze Krisztián, Szilágyi Sándor, Szendrei Norbert, 
Bodó László, Veress Emil, Márton János, Frank Zoltán, Takács Zsolt, 
Zámbó Péter, Kántor Tamás, Tarjányi Tibor, Zámbó Károly, Sebők Arnold, 
Kerekes Károly, Oláh Gergő, Tóth Gyula.
Ők is részesei sikereinknek, és döntésük alapján bármikor várjuk őket 
vissza a csapatunkba.
Természetesen támogatóink és segítőink, akik csapatképeinken és mér-
kőzéseinken is ott vannak, az ő segítségük is kellett ehhez a sikerhez. 
Név szerint nem akarom őket felsorolni, hiszen hála Istennek annyian 
vannak, hogy sajnos ennyi hely nem áll rendelkezésemre.
Az ő folyamatos segítségük és támogatásuk kisegített minket a nehéz 
helyzetekben, és sokszor a kritikáikkal is segítették csapatunkat.
Egy pár szót a bajnok csapatról és az idény mérkőzéseiről:
Jó nyári kezdés után folyamatosan az élbolyhoz tartoztunk, a nagy rivá-
lis Tiszavasvárival döntetlent játszottunk hazai pályán, majd sorozatos 
győztes meccsek után a nagy megugrás a tavasszal előrehozott Tisza-
vasvári otthonában elért győzelem volt.
Ez a siker olyan előnyt adott nekünk, amely lelkileg is segítette a csapa-
tot, és egy-két megingásunk ellenében, mely egy ilyen hosszú bajnok-
ságban természetes, tartani tudtuk előnyünket.
Az utolsó meccseken üldözőink belátták, hogy nem tudnak beérni min-
ket, és így már három fordulóval a vége előtt bajnokok lettünk.
Természetesen lehetne mérkőzésről mérkőzésre elemezni játékunkat, 
de úgy gondolom, hogy a győzelmet nem kell megmagyarázni.
A segítőkön és régi igazolt játékosainkon kívül szeretnék köszönetet 
mondani azoknak, akik legtöbbet tettek a bajnokság megnyeréséért: 
Tiszabercel Község Képviselő-testületének, Szántó Zsolt polgármes-

ternek, Németh Zoltán edzőnek, Kerekes Ferenc intézőnek és Németh 
Gábor főrendezőnek.
És végezetül, legyen az utókornak a BAJNOK CSAPAT névsora, akik ön-
zetlenül, szabadidejük feláldozásá-
val öregbítik Tiszabercel hírnevét:
Váraljai János, Laczi Zsolt, Holp 
János, Kelemen Róbert, ifj. 
Görömbei Vilmos, Kőrösi Attila, 
Gégény Béla, Polyák Lajos, Vedres 
Tibor, Bódi Richard, Balogh Ró-
bert, Dögei Mihály, Németh Zoltán, 
Görömbei Vilmos, Türk János, Mo-
gyorósi Ferenc, Kemecsei György, 
Klár János, Sánta Tibor, Tóth Mi-
hály, Szendrei Béla.
Az ő nevük szerepel a MLSZ nyil-
vántartásában, mint 2014/2015-ös 
idényben a Sz-Sz-B megyei labda-
rúgó bajnokság megyei III. osztá-
lyú, Szabolcs csoportjának bajnok 
csapata.
Remélem, hogy lesznek utódaink, 
akik ezt a bravúrt megismétlik, és 
azt is, hogy a tiszaberceli labdarú-
gás a következő években is fenn-
marad és további szép sikereket 
ér el.

HAJRÁ TIBISE!
Görömbei Vilmos 

elnök

B A J N O K  C S A P AT
hely. csapat M GY D V LG KG GK P
1. TISZABERCEL SE 28 18 7 3 97 30 67 61
2. TISZAVASVÁRI SE 28 17 6 5 95 43 52 57
3. FIATAL GYÉMÁNTOK 28 16 5 7 95 50 45 53
4. TISZADOB SE 28 15 5 8 74 43 31 50
5. SPORTEGYESÜLET BASHALOM 28 13 9 6 66 47 19 48
6. NYÍRTELEKI ÁMK DSE 28 14 5 9 68 52 16 47
7. KÁLMÁNHÁZA SE 28 14 3 11 80 59 21 45
8. IBRÁNY SE 28 13 4 11 68 69 -1 43
9. NYÍRTURAI FC 28 12 5 11 73 68 5 41
10. TISZALÖK VSE 28 11 6 11 68 73 -5 39
11. BUJ SE 28 11 4 13 58 62 -4 37
12. TISZAESZLÁR SE 28 5 7 16 47 74 -27 22
13. GSE 28 4 6 18 45 95 -50 18
14. NYÍRBOGDÁNY SE 28 1 1 26 30 173 -143 4
15. TISZATELEK SE 28 7 5 16 50 76 -26 3


