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Ha Tiszabercel és ősz, akkor: alma! Ez a gondolat késztette arra iskolánkat, 
hogy megismertessük tanulóinkat ezzel a sokak által kedvelt gyümölccsel. 
Szeptember végén egyhetes program keretében foglalkoztunk az alma 
eredetével, termesztésével, feldolgozásával és fogyasztási lehetőségeivel.
Programsorozatunk nyitányaként a képzőművészeti szakkörösök plakátot 
készítettek az iskolai faliújságra. Innen minden tanulónk tájékozódhatott 
arról, hogy mi minden vár rá az egy hét alatt. 
Biológia, földrajz és természetismeret órán megismerkedtek a gyerekek az 
alma eredetével, tápértékével, biológiai jellemzőivel. A legfontosabb tanult 
ismeretekből tablót készítettek. Ének órákon almával kapcsolatos dalok 
csendültek fel, irodalomból almás meséket hallgattunk. Gyakorlatilag min-
den tanórára „becsempésztünk” egy kicsi „almát”. 
A gyerekek számára persze a legnagyobb élményt a gyakorlati tevékeny-
ségek nyújtották. Hamar híre ment, hogy sütögetéssel, kirándulással, al-
maszedéssel készülnek a pedagógusok… Szünetekben hallottuk a suso-
gást, pusmogást, izgatott beszélgetést – vajon mi igaz ezekből a hírekből?? 
Nos, nem kellett sokat várniuk, hogy kiderüljön…. A községi konyha se-
gítségével sikerült minden szükséges eszközt beszereznünk, és délutánon-
ként egy-egy osztály lány tanulói almás palacsintát sütöttek a társaiknak. 
Eközben az ötödik és hatodik osztály képviseletében 18 gyermeket láttak 
vendégül a konyhás nénik, akikkel közösen almás táskát készítettek. Az 
eredmény két, roskadásig megrakott tálca sütemény lett, 
amelyből még másnap tízóraira is jutott. 
Osztályfőnöki órákon a fiúké lett a főszerep: almát 
szeleteltek, majd gyümölcscentrifugával kinyerték 
az értékes almalevet, amelyből mindenki kóstolót kapott. 
Ugyanekkor, kiegészítésként fogyaszthatták a gyerekek a 
Nyírfruct Szövetkezettől kapott 100%-os almalevet is. 

A legnagyobb izgalom azonban szeptember 28-án és 29-én várt ránk: lá-
togatást tehettünk az Arany Parmen Kft. gyümölcsösében és hűtőházá-
ban. Hétfőn a hetedik és nyolcadik osztályos tanulók vágtak neki az útnak, 
kerékpárral. Nagyjából fél óra alatt, balesetmentesen sikerült kitekerniük 
a gyümölcsösbe. Ott Veres László fogadta őket, aki bemutatta az alma-
termesztéshez szükséges eszközöket, elmondta a termesztés folyamatát. 
Együtt sétáltak ki a gyümölcsfák közé, ahol kipróbálhatták tanulóink az 
almaszedést – egy konténerbe gyűjthették a lehullott almát. A kedvükért 
beindították a permetezőt, megnézhették az öntözés folyamatát, és a trak-
tor mögé felcsatolt konténerekben ülve „vonatozhattak” is. 
Innen a tiszaberceli hűtőházba vezetett az út, ahol Zsíros Antal mutatta be 
az almatárolás módját, illetve megismerkedtek tanulóink az alma válogatá-
sának, osztályozásának menetével is. Megnézhették a gépek működését, 
a targonca kezelését. 
Élményekkel telve, kellemesen elfáradva érkeztek vissza dél körül iskolánk-
ba. Másnap ugyanez a program várt az ötödikes és hatodikos tanulóinkra 
is. 
A hét folyamán az iskola hirdetőtábláján kiállítottuk az elkészült alkotáso-
kat. Tablók, rajzok, technika órán készült almácskák díszítették a bejárat-
nál elhelyezett két nagy táblát. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást és a segítséget Görömbei 
Vilmosnak, hogy a gyümölcsösben való látogatást engedélyezte. Köszön-

jük Veres Lászlónak és Zsíros Antalnak a széleskörű tájé-
koztatást, Tóth Istvánnak és Kőrösi Attilának a szak-
mai bemutatót, az almaszedésben résztvevők segítő 
közreműködését is. Hálásak vagyunk a finom falatok 
elkészítéséhez nyújtott segítségért Kozma Verának 

és a konyha dolgozóinak.

ALMA-HÉT AZ ISKOLÁBAN

Tablókat készítettünk

„Almavonat”

Almás palacsinta sütés

A munka gyümölcse

Készül az almás süti

Almalé facsarás
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Kedves Tiszaberceli Lakosok!

2015. szeptember 15-étől a Tiszaberceli 
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként 
dolgozom. A Közös hivatalhoz tartozik Tisza-
bercel és Balsa község.
1961. május 6-án születtem Hajdúböször-
ményben, és Polgáron nőttem fel négy 
gyermekes családban. 1980-ban férjhez 
mentem és így kerültem a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Ibrányba, ahol jelenleg is 
élünk. Két gyermekünket a budapesti mun-
kahely a fővároshoz köti.

1989-től dolgozom a közigazgatásban. Az Ibrányi Polgármesteri Hivatalban kezdtem 
pénzügyi csoportvezetőként, majd 2001-től a Magyar Államkincstár Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságánál az államháztartási irodán osztályvezetői, 
majd irodavezetői munkakörben végeztem munkámat. A sokoldalú feladatkör új 
ismereteket igényelt és a szakmai tapasztalataim tovább bővültek, mind az önkor-
mányzati mind a nem állami humán kör területén. 2011. április 1-étől a Demecseri 

Polgármesteri Hivatal irodavezetőjeként dolgoztam 2015. szeptember 14-éig.
1992. évben közgazdászként végeztem a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán Salgó-
tarjánban. A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán 2008-
ban igazgatásszervezői diplomát szereztem.
Fontosnak tartom a jogszabályoknak megfelelő működést. Egyre nagyobb hang-
súlyt kap a közigazgatás szolgáltatás jellege, ezért munkám során arra törekszem 
majd, hogy szakmailag felkészült, pontos munkát végezzünk a hivatal dolgozóival 
közösen Tiszabercel község lakóinak érdekében.
Az önkormányzatok anyagi helyzete miatt fontos a pályázati lehetőségek kihasz-
nálása, anyagi forrásaink bővítése a település fejlesztése és természeti értékeink 
megőrzése érdekében. 
Mindannyian tapasztaljuk, hogy napról napra változik a gazdasági és jogi környe-
zet, melyhez gyorsan és eredményesen kell alkalmazkodnunk, oly módon, hogy ez 
maximálisan szolgálja a község érdekét.
Munkámat ezen elvek szerint kívánom végezni és igyekszem azon lenni, hogy rá-
szolgáljak a Képviselő-testület és a lakosság bizalmára.

Tisztelettel: Kovácsné Elek Irén
jegyző

A Július 12-én lezajlott településünkön az időközi települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választása.
A Helyi Választási Bizottság a törvényes határidőn belül 8 roma nemzetiségi képviselőjelöltet vett nyilvántartásba a július 12-ei választások előtt. 
A választás a törvényeknek megfelelően rendben zajlott le. A szavazás napján egy szavazókörben 239 választópolgár járulhatott az urnák elé. A 
részvételi arány 75 %-os volt, ami azt jelentette, hogy összesen 179 választópolgár élt törvény adta jogával.
A választást követően az alábbi 4 személy szerzett mandátumot:
 1. Csóka József
	 2.	 Jónás	Dezső
 3. Vedres Zoltán
 4. Bódi Zoltán
A 4 fős testület 2015. július 22-én tartotta meg alakuló ülését, ahol az 
eskütételt követően elnöknek Csóka József képviselőt, míg elnökhe-
lyettesnek Jónás Dezső képviselőt választották meg.

Az alakuló ülést követően azonnal munkához is láttak. 2015. július 27-
én közmeghallgatást tartottak, ahol a jelenlévőket tájékoztatták terve-
ikről, valamint megválaszolták az aktuális kérdéseket. Ezt követően 
szervezni kezdték a Roma Családi Napot, mely 2015. augusztus 15-én 
került megrendezésre.

Tiszabercel Község Önkormányzata 16,84 millió Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert az Új Széchenyi Terv „Fotovoltaikus rendszerek kiala-
kítása” című pályázati kiírásán. A közel 17millió Ft összköltségvetésű 
projekt keretében új napelemes rendszerek kerültek kialakításra az ön-
kormányzat tulajdonában lévő épületeken.
A projekt fő célkitűzése a napelemes rendszerek beszerzésével az épü-
letek működtetéséhez szükséges villamos energia környezetbarát és 
gazdaságos módon történő biztosítása.
A csúcstechnológiát képviselő eszköz gyors megtérülési idejének kö-
szönhetően a kezdeti nagyobb volumenű beruházás hamar megtérül. 
Az önkormányzat a környezetvédelmi szempontokat mindig is előtérbe 
kívánta helyezni a fejlesztések során, ezért a fejlesztés indokoltságát 
szemléletünk és az elérni kívánt cél közösen adja. A projekt a 4474 Ti-
szabercel, Fő utca 26. hrsz: 532/1 4474 Tiszabercel, Fő utca 40., 542hrsz-

okon valósult meg.
A megvalósult beszerzés főbb elemei:
1. Tegreon 255Wp típusú napelemek felszerelése, installálása 92 db
2. Fronius IG TL 5.0 típusú inverter felszerelése, installálása 1 db
3. Fronius IG Plus 100V-3 típusú inverter felszerelése, installálása 1 db
4. Fronius IG Plus 120V-3 típusú inverter felszerelése, installálása 1 db.
A projekt eredményeképp az épületek villamos energia-használatának 
költségét illetően jelentős csökkenés várható.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Időközi választás

NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZABERCEL TELEPÜLÉSEN
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Községünk idén is tisztelgett a közöttünk élő 
szépkorúak előtt az Idősek Világnapja alkalmából 
megrendezett ünnepségen október 5-én. Az álta-
lános iskola feldíszített tornatermében színvona-
las programmal várták az ünnepelteket.
Az óvodások színes zenés-táncos produkciója 
felvidította a közönséget.
A legkisebbek műsora után Szántó Zsolt polgár-
mester az Önkormányzat nevében köszöntötte a 

megjelenteket. Településünk vezetője 
beszédében kiemelte, hogy az idősek-
re, akik bár sok gonddal és nehézség-
gel küzdenek, mindig számíthatunk, 
mindig ott állnak mellettünk. Bölcses-
ségükkel és élettapasztalatukkal segí-
tik a fiatalabbakat, családjukat. Fontos, 
hogy az év minden napján érezzék a 
család, a település és a társadalom 
megbecsülését.
Ezután az egy éve elhunytakra emlé-
kezve csendült fel a nyugdíjas énekkar 
előadásában a Sírdogál az őszi szél 

című dal.

Az általános iskolások műsorával folytatódott a 
rendezvény. Az irodalom szakkör, a bábszakkör 
és az énekkar is fellépett. A legtöbb vers a nagy-
szülő-unoka szeretetteljes kapcsolatát mutatta 
be. Összeállításuk megható része volt, amikor 
kifejezték hálájukat és tiszteletüket a nyugdíjas 
pedagógusok iránt.
Ezt követően a nyugdíjas egyesület énekkarának 
dalcsokrát hallhatták a vendégek.
Az ünnepség fénypontjaként repertoárjukból ad-
tak elő dalokat a Mandala Dalszínház színészei 
– Cserjési Beatrix, Vajnárovics Viktória és Bódis 
Gábor–, akiket nemrég láthattunk a gátszínházi 
előadáson, A csúnya lány című darabban. „A 
zene az kell, mert körülölel”; musical-slágerek és 
örökzöld melódiák hangzottak el. Bátorításra az 
ismerős sorokat a közönség is énekelte. Jó han-
gulatban telt el ez a délután.
Ez a jeles nap azt jelzi számunkra: fontos, hogy 
mindig figyeljünk az idősebb generációra, mert 
az ifjabb korosztályok hitet, erőt és bátorságot 
meríthetnek a nyugdíjas korba érők példamutató 
életéből.

Köszöntöttük az időseket

Államalapítás ünnepe a Varga-portán

Az új kenyeret Szilágyi Sándor református 
lelkész áldotta meg.

Berceli	fiatalok	irodalmi	összeállítása	és	a	nyugdíjas	egyesület	énekkarának	műsora	a
hazaszeretetről,	államalapítónkról,	István	királyról	és	az	új	kenyér	ünnepéről	szólt.

Szántó Zsolt polgármester szegte meg az új 
kenyeret.

Az	ünneplő	közönség	is	megkóstolhatta	az	új	
kenyeret.

Ünnepi	köszöntőt	mondott	Román	István
helyettes államtitkár.
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A 2015/2016-os tanévet 154 tanuló kezdte el iskolánkban, 8 osztály-
ban. 2 napközis és 3 tanulószobai csoport indítására nyílt lehetőségünk.

Ebben a tanévben is biztosítjuk az egyéni, kiscsoportos fejlesztő fog-
lalkozásokat. Számos tehetségfejlesztő és felzárkóztató foglalkozást, 
valamint 8. osztályos tanulóinknak felvételi előkészítő foglalkozásokat 
szerveztünk.

A tanévben már az 1., 2., 3. és 5., 6., 7.osztályokban kötelező lesz az 
erkölcstan, ill. a hit- és erkölcstanoktatás. Ezen osztályok számára bizto-
sítottuk a tantárgyak közötti választási lehetőséget. Iskolánkban a refor-
mátus és a görögkatolikus egyház szervez hitoktatást.

Ebben a tanévben már minden osztályban bevezettük a mindennapos 
testnevelést. Ez azt jelenti, hogy a hét minden napján 1 óra a testneve-
lés.

Fontos, hogy a tanulók megfelelő tornafelszereléssel rendelkezzenek, 
és annak tisztántartását is elvárjuk.

Az 5. osztályban a 2. félévtől úszásoktatásban is részesülnek a test-
nevelésórák keretében.

A szabadidő hasznos eltöltése és a sokoldalú ismeretszerzés cél-
jából sok szakkört indítottunk az év elején. Ezeket a gyerekek érdek-
lődésének megfelelően alakítottuk ki: irodalmi szakkör, zongora- és 
furulyaszakkör, énekkar, kézműves- és bábszakkör, képzőművészeti-, 
diákönkormányzati-, kézilabda- és labdarúgószakkör.

Az 1., 2., 3. osztályosok számára az állam ingyenesen biztosította a 
tankönyveket, a többi évfolyamon megmaradt a szociális alapon járó 
ingyenesség. Köszönjük önkormányzatunk segítségét is.

Kérjük tanítványainkat, hogy határozzák el azt, hogy a tanórákra rend-
szeresen készülni fognak, elkészítik házi feladataikat és minden órára 
elhozzák a felszerelést!

Legyen ez a tanév abban is új, hogy az eddiginél még nagyobb oda-
adással, még nagyobb szorgalommal teljesítitek a rátok váró feladato-
kat!

Kérjük a szülőket, hogy gyermekeik felkészülését kísérjék figyelem-
mel, ezzel segítsék munkánkat!

Boldog pillanatokat, szorgalmat, türelmet, több figyelmet és fegyel-
met, erőt, egészséget, eredményes tanévet kívánunk a tanulóknak, a 
szülőknek és a nevelőknek is.

Rovatvezető:
Stefánné Kiss Erzsébet

Tagintézmény-vezető	helyettes

„Tanuljátok	szeretni	a	könyvolvasást,
Amely tudóssá teszen benneteket

Fáradtság	nélkül	gyönyörűségesen.”
(Bethlen Miklós)

A mi
NAPLÓNK

Megkezdődött	a	tanév

A KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) közreműködésével eddig 
megvalósult kulturális programok:
Június 4-én – Gyermeknapon – a Gombóc együttes vidám, interaktív 
zenés fellépése szerzett örömteli pillanatokat az iskolás gyerekeknek, 
helyszín a tornapálya volt.
Szeptember 30-án – A Magyar Népmese napján – az iskolában lépett 
fel a Kávészünet zenekar két tagja, akik magyar költők (József Attila, 
Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Móra Ferenc stb.) megzenésített verseit 
adták elő.
Október 5-én – az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatába il-
lesztve – az Idősek Világnapján a Mandala dalszínház előadói ismerős 
dallamokkal köszöntötték a népes, idős korosztályt.

Sok új kiadvánnyal bővült a könyvtár állománya az év második felében.
Ezekből ízelítőül néhány:
A szürke ötven árnyalata / E.L. James bestseller trilógia
A sötét ötven árnyalata
A szabadság ötven árnyalata
Kell egy csapat/ Balogh Dénes – ifjúsági regény
A magyar helyesírás szabályai – 12. kiadás
Játssz a széllel – foglalkoztató füzet
Mesefoglalkozások gyűjteménye – pedagógusoknak
A viskó / W.P. Young – sokak kedvelt regénye
Rézpénz / Ignácz Rózsa
Anekdoták aranykönyve
A csókok éjszakája / Molnár Ferenc
A házi kedvenc / Karafiáth Orsolya
A pusztítás könyve / Dragomán György
Klasszikus és kortárs írók művei várják az olvasóközönséget!

Könyvtári lapozgató
Rovatvezető:	Futkos	Béláné	könyvtárvezető

Gyermeknap - Gombóc együttes

Gyermeknap - Gombóc együttes

Mandala dalszínház

A Magyar Népmese napja -
Kávészünet zenekar

Mandala dalszínház

A Magyar Népmese napja -
Kávészünet zenekar
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Őszi	élményeink

Véget ért a nyári vakáció, benépesedett 
óvodánk, gyermekzsivajtól hangosak a 
csoportszobák és az udvar. Régi és új ar-
cokkal találkoztunk. A „régiek” szívesen 
jönnek, az új gyerekek között elvétve sí-
rósak is vannak, akik lassan megszokják 
az óvodai életet, rendet, s a sok játék, 
az óvó nénik szeretete feledteti honvá-
gyukat.
Őszi élményszerző sétával kezdtünk, 
egy szilváskertbe mentünk, ahol min-
den óvodás kedvére ehette a finom édes 
szilvát, majd szedtünk is egy jó vödörrel 
belőle. A konyhás nénik lekvárt főztek a 
gyümölcsből, amit uzsonnára elfogyasz-
tottunk.
A következő alkalommal almáskertbe 
utaztunk busszal. Kedves, örömteli fo-
gadtatásban volt részünk Veres László és 
Görömbei Vilmos bácsi által.
A gyerekek kérdéseket kaptak arról, 
hogy hogyan kell gondozni az almafákat, 
hogy ilyen szép gyümölcsöket szüretel-
hessünk róluk, mint amilyenekkel tele-

pakoltuk a vödröt. Sok óvodás válaszolt 
helyesen. Az óvó néniknek is tettek fel 
kérdéseket, ők is remekeltek a válasz-
adásban.
Közben kiszáradt a torkunk, finom almalé 
oltotta szomjúnkat. Majd „kisvonatra” 
szálltunk, s körbevonatoztuk a gyümöl-
csöskertet, amely különös élmény volt 
gyermekeink számára. Búcsúzóul meg-
köszöntük a szervezőknek a szép délelőt-
töt.
Mihály napot ünnepeltünk, melyre mon-
dókákat, dalos játékokat, vásári versiké-
ket tanultunk. Részesei voltunk egy vásá-
ri bemutatónak, amely elénk tárta milyen 
sokféle árut kínálnak egy vásárban vagy 
egy piacon. Kis műsorunk végén perecet 
ropogtattunk, melyet az ibrányi Struktúra 
Kft.-nek köszöntünk meg.
Az Idősek Világnapja alkalmából rende-
zett községi ünnepségen a nagycsopor-
tosok léptek fel, ahol műsorukban ara-
nyos versekkel és tánccal köszöntötték 
a nagyszülőket.
Kirándultunk a Sóstói Állatparkba az 
állatok világnapja alkalmából. Örömmel 
utaztunk oda, ahol a gyerekek szívesen 
nézegették az állatokat, madarakat, s él-
ménnyel gazdagon tértünk haza.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy köszönetemet fejezzem ki a Trans-
Tour vezetőjének, hogy mindig rendelke-
zésre bocsátja a járatokat, amikor szük-
ségünk van rá.

        Ovi
         hírek

Rovatvezető:
Tarjányi Ferencné
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Farkas Gézának és Zeke Borbálának, 
akik 1965. augusztus 21-én

kötöttek házasságot.

Farkas Antalnak és Varga Erzsébetnek,
akik 1965. szeptember 18-án

kötöttek házasságot.

Vatamány	Istvánnak	és	Stefánkó	Annának,
akik 1965. szeptember 25-én

kötöttek házasságot.

Gratulálunk házasságkötésük 50. évfordulója alkalmából

Tálas Mihály esperes parókus Tiszabercelen az 
utolsó liturgiáját 2015. június 14-én tartotta. Ez-
után a maroknyi kis hívő sereg elbúcsúzott a 
nyugdíjba vonuló atyától. A görög katolikusok 
nevében Csicsvári Gyula verset mondott búcsú-
zóul, a rómaiak nevében Orosz Balázs köszönt el.

37 évvel ezelőtt dr. Timkó Imre püspök úr szen-
telte őt pappá, és ez idő alatt – hűséges típus 
lévén – Kálmánházán 16, Bujon 21 évig szolgált. 
Tiszabercelen havonta egyszer misézett, és egy-
szerűségével, élettapasztalatával, tudásával gaz-
dagította katolikus híveit. Szerénysége – „Isten 
kegyelméből vagyok, ami vagyok” – közvetlensé-
ge, kötelességtudata mindenki számára példaér-
tékű. Emberségével Isten szeretetét közvetítette. 

Szeretettel kívánjuk, hogy nyugdíjas éveit kísérje 
az Úr bőséges áldása!

Köszönettel szolgálataiért:

a tiszaberceli katolikus hívek

Július 12-én vasárnap mutatkozott be az új 
parókus: Iski István, gávavencsellői esperes. Óri-
ási szónoki tehetsége, fiatalos lendülete, erős is-
tenhite az, amiért a tiszaberceliek azonnal meg-
szerették. Mindenki megszívlelheti tanítását:

„A gyenge bosszút forral, 
Az erős megbocsát, 
A bölcs meg sem bántódik.”

Isten	hozta	Tiszabercelen!

A katolikus templomban, 2015. október 11-én görög katolikus aranymisével 
kezdődött a vasárnapi szertartás. 50 éves házassági évfordulót ünnepelt 
Vatamány Istvánné (Ancika néni) és férje Vatamány István (Pista bácsi). 
Népes családja és a hívek körében élték át újra – az esküvői szertartáson 
– az 50 évvel ezelőtti örömteli pillanatokat. Békés, egészségben együtt el-
töltött éveket kívánunk nekik, Isten áldásával!

Isten Veled! – Isten hozott!

Aranymise
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ESEMÉNYEINKBŐL

Gyülekezetünk tagjai is részt vettek a debreceni 
eseményen.

Szeretettel gratulálunk Tiszteletes úrnak!

Ragyogj,	Csillag!	–	A	hittan	tábor	színvonalas	
programokkal várta a gyerekeket júliusban. 

Köszönjük az önkéntesek segítségét!

2015.	október	25.	–	„bemutatkozó	istentisztelet”	és	választói	közgyűlés.
2015.	november	21-én	szombaton	10:30-kor,

a Berceli templomban mindenkit szeretettel várunk lelkészünk beiktatására.

Templomunkban ünnepelte Farkas Antal és 
Varga Erzsébet 50. házassági évfordulóját
szeptember	26-án.	Isten	éltesse	Őket!

Lelkészünk,	Szilágyi	Sándor	szentelése	a	
debreceni	Református	Nagytemplomban	

2015. október 9-én.

A Bibliaolvasó Kalauzunkban ősszel a Királyok Könyve következett fő 
olvasmányul. Az a korszak, amikor a ketté-, Izraelre és Júdára, szakadt 
országban az egymást többnyire puccsal vagy háborúval leváltó királyok 
uralkodtak. Az Istenre alig figyelő királyok történetei közben figyelmünk Illés 
prófétára fókuszálódott (1Királyok 19,9-21). Arra az Illésre, akivel az Isten 
csodákat gyakoroltatott (pl. étel megszaporítás, feltámasztás, ellenség le-
győzése), és aki mindezek a csodák közepette megtört. Mert nem a Legna-
gyobbat nézi, hanem a kis királyokat, akkor éppen Aháb királyt és pogány 
feleségét, Jézabelt. De ugyanakkor, valljuk be, emiatt becsüljük is az Isten 
prófétáját, mert TUD embernek is megmaradni. Sok értékes gondolat közül 
3-at emeltem ki egyik (2015. okt. 4.) istentiszteletünkön. 

1.	Isten	jól	és	konkrétan	kérdez: „Mit csinálsz itt, Illés?” 
„Szeretünk” úgy gondolni Istenre, mint Aki parancsol, utasít, rendsza-

bályoz. De a bajban lévő embernek hiába mondogatjuk a bölcsességeket, 
a „szedd össze magadat!”-szólamokat. Szókratész óta tudjuk, célravezető 
lehet jól kérdezni. És ez különösen igaz, ha a másik bajban van! 

De tudni kell jól kérdezni!! Nem elég a „hogy vagy?”, „mi van a gyere-
kekkel?” Jól kell kérdezni is! Konkrétumokat. Mit csinálsz itt, XY? A temp-
lomban? A gyülekezetben? A családodban? A falunkban? Munkaidőben? 
Vasárnap? 

Illés őszintén válaszol. Kétszer is. „Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a 
Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták ol-
táraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, 
de az én életemet is el akarják venni.” (1Kir 19,10 és 14). 

2.	Istennek	halk	és	szelíd	a	hangja	–	nem	a	pusztító	természeti	erők	
orkánja. 

Illés kétszer kimondott őszinte, borongós válasza között Isten kiszólítja a 
barlang (és a depresszió) mélyéből a prófétát. Nagy és erős szél, földrengés, 
tűz következeik Illés szeme láttára. És egyikben sincs Isten. 

Nagy tanulság ez az Ószövetségben sokszor hatalmas erővel megjele-
nő Seregek Urától. Itt most a gyenge próféta előtt nem erejével tűnik ki. 
Beleépítette a természetbe azokat az erőket, amelyek az embernél sokkal 
jobban teljesítik a Teremtő parancsait. És itt van a gond: a hamar felejtő 

ember, miután 10-50-100 évig nincs természeti katasztrófa, közelebb épít-
kezik a hatalmas vulkánhoz, a hullámzó tengerhez… és a természet lecsap. 
Azt hisszük, az Isten. Pedig nem. Ő ma is „csöndesen és váratlanul” (Ady) 
jön, vagy ahogyan énekeltük: „Szelíd szemed, Úr Jézus…” (RÉ 465), vagy 
„Jézus nyájas és szelíd…” (RÉ 469). 

Isten szelíd hangon szól a bajban lévő emberhez. A pusztán át új királyo-
kat kell felkennie, majd saját utódját kell kijelölnie. Megint milyen furcsa az 
Isten! A megzuhant prófétát királyi magaslatra küldi: saját és idegen uralko-
dót is kijelöl. A mélységben lévőnek szemeit a magaslatra emeli. Sőt!

3.	 Isten	humora:	mindig	 van	 tovább	 (király-	 és	prófétautódok,	 re-
ményteljes	jövő).

Mai világunkban is hihetetlen, amikor egy idősebb jó szívvel átadja helyét 
a fiatalabbnak. Ne adj’ Isten, még segíti is, hogy ne kövesse el ugyanazokat 
a hibákat, amit ő. Pedig, ha őszintén belegondolunk, sokkal jobb, ha mun-
kánkat, hivatásunkat valaki jól, áldottan folytatja (akár a mi segítségünkkel 
is), mintha azt kellene látni, hogy utódunk belebukik, magával rántva a mi 
évtizedeinket is. Én szeretnék úgy nyugdíjba vonulni, hogy láthassam az utó-
domat, sőt, hogy jó szívvel tudjak segíteni a minél kevesebb gyötrődésében! 

Isten humora pedig ott mutatkozik meg, hogy annak, aki egyedül érzi 
magát, azt mondja: NINCS EGYEDÜL! „De meghagyok Izráelben hétezer 
embert: minden térdet, amely nem hajolt meg a Baal előtt, és minden 
szájat, amely nem csókolta meg azt.” (1Kir 19,18) 7000! Hatalmas szám! A 
prófétával együtt Isten mellett kitartók száma! Egy idegen, vallást pusztító, 
üldöző világban! Az egyik legnagyobb mai gondolkodó (Philip YANCEY) azt 
írja, hogy ha egy társadalom 10%-a elkezd keresztyén módra ÉLNI, akkor 
az a társadalom megmenekül! A kommunista Kínában kezdenek vészesen 
közel kerülni ehhez, Dél-Koreában pedig már megagyülekezetek jöttek létre 
– és a társadalom pozitívan változik! 

 De, hogy maradjunk hazai földön, ezért egy nagy tudású teológus 
továbbgondolásra okot adó szavaival hadd zárjam, egy olyan faluban, ahol 
sokféle értelemben egyre csak fogyunk: „A maradék soha nem többség, 
de mindig több mint a látható.” (Szabó Andor)

Szilágyi Sándor, lelkész 

Maradék
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Visszatekintve 2015. július 30-ára, sikeres nyugdíjas találkozót tartottunk 
a Tisza-parton.
700 időskorú nyugdíjas, 15 nyugdíjas egyesület kulturális zenés-táncos 
produkciója zajlott a ligetes, nyárfás, sátrakkal megrakott területen.
Jóleső érzés volt olvasni a különböző újságokból (Nyugdíjaséletből, 
Kelet-Magyarországból) a cikkeket a rendezvény sikeréről, Tiszabercel 
vendégszeretetéről.
„A találkozón Szántó Zsolt polgármester üdvözölte a megjelenteket, a 
környező települések polgármestereit, a nyugdíjas szervezetek vezető-
it, majd felkérésére dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, Baracsi 

Endre, a megyei közgyűlés alelnöke és Román Demeterné, a nyugdíjas 
szövetség elnöke mondott köszöntőt. A csepergő eső nem zavarta a 
találkozót, a szervezők sátrakkal védték a vendégeket.
A nyitó műsorban szerepeltek: a tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület a 
„Magyar Tisza”-összeállítással és egy Móricz Zsigmond-elbeszéléssel, 
a balsai Ny. E. dalcsokorral, a Nyírségi Tirpák Kulturális Egyesület nép-
dalokkal, szólóénekekkel és a paszabi Akácvirág Ny. E. táncegyveleggel.
Az ízletes ebéd és a táncolók bemelegítése után még 18 egyesület lépett 
fel.”

Részlet Erdélyi Tamás írásából

Ismét színes programok biztosították a szórakoztató és tartalmas időtöl-
tést a jubiláló ifjúsági találkozón. Délelőtt a fiatalok a hagyományos aka-
dályversenyen próbára tették ügyességi és logikai képességeiket, majd 
a kézműves sátorban kreativitásukat és kézügyességüket. Az arcfestés 

most is népszerű volt.

Délután kicsik és na-
gyok egyaránt nagy 
érdeklődéssel figyel-
ték a Magyar Ebte-
nyésztők Országos 
Egyesületének kutyás 
bemutatóját.

Az ibrányi tűzoltók 

évek óta játékos keretek között adnak bepillantást munkájukba. Miután 
a gyerekek szemügyre vették a tűzoltóautót és felszerelését, jöhetett a 
hab-áradat a töltés oldalára, s aki igazán mókázni vágyott, nem hagyta 
ki a „habfürdőzést”.

A zenés és a táncos 
műsorok sora a RIKE 
zenés produkciójával 
indult, majd a Y2K 
Tánccirkusz követke-
zett. Hatalmas érdek-
lődés övezte Kis Grofo 
fellépését. A Tisza-
parti Disco Partyval 
fejeződött be a nap.

XVI. TISZABERCELI KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI NAPOK
Tizenhatodszor pezsdült fel az élet falunk 

egyik legszebb részén, közvetlenül a Tisza 
mellett, a töltés oldalában, gyönyörű fák hűs 
lombsátrai alatt, július végén. A civilek pél-
daértékű összefogásának köszönhetően a 
Tiszaberceli Kulturális és Turisztikai Napok 
rendezvénysorozata ismét remek időtöltést 
kínált az idelátogatók számára. Bár az Ulti baj-
nokságot technikai okok miatt idén az Idősek 

Otthona ebédlőjében rendezték meg július 25-
én. De a többi napon, a folyóparton, a helyszín 
sajátosságának köszönhetően a Tisza szemet 
gyönyörködtető panorámája fogadta a résztve-
vőket.

Július 30-án a Regionális Nyugdíjas Talál-
kozón a térség nyugdíjas egyesületei töltöttek 
együtt egy felejthetetlen napot, pénteken az If-
júsági találkozón a fiatal generációt várta gaz-

dag programkínálat. Augusztus 1-jén, szomba-
ton a Halászléfőző Fesztiválon gasztronómiai 
verseny és kulturális műsorok kavalkádja biz-
tosította a kellemes kikapcsolódást. Vasárnap 
a csillagos ég alatt, a gátszínház színpadán a 
Mandala Dalszínház nagyszerű előadása igé-
nyes szórakozással zárta a rendezvényfolya-
mot.

Július 30. (csütörtök) – Regionális Nyugdíjas Találkozó

Július 31. (péntek) – X. Rétközi Ifjúsági Találkozó
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Hagyományosan az ünnepélyes tűzgyújtás nyitotta a halászléfőző ver-
senyt. S ahogy mindig, most is a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar pör-
gős zenével menetelt a töltésről a színpad elé, ahol majorette csoportjuk 
látványos koreográfiát mutatott be. Bár ezen a napon a gasztronómiáé a 
főszerep, a színpadon egymást követték a szórakoztató műsorok. A Gold 
Dance Group táncosai, kisebbek és nagyobbak, színvonalas produkci-
ókkal léptek fel. Mindeközben a főzőversenybe benevezett csapatok lel-
kesen sürgölődtek a bográcsoknál. Mindazok a „fakanálforgatók”, akik 

különleges ízekkel lepték meg a zsűrit, értékes nyereményeket kaptak 
az eredményhirdetésen. A sátrukat legszebben díszítők is jutalomban 
részesültek. Ezután az ibrányi Prometheus Rock Band adott fergeteges 
koncertet. Az X faktorból jól ismert Nagy Ricsi fellépése tovább fokozta 
a hangulatot.

A széles műsorkínálatban ezután egy másik zenés műfaj következett: a 
varázslatos operett világa. Benkóczy Zoltán, Udvarhelyi Boglárka és Je-
nei Gábor hozta el idén a Tisza-partra az operett-slágereket. Ismert me-
lódiák csendültek fel, 
s nem hiányozhatott a 
látványból a műfaj nél-
külözhetetlen eleme, a 
tánc sem. A Budapesti 
Walzer Táncstúdió 
táncosai bűvölték el 
a közönséget. A tűzi-
játék után a Gáti bál 
zárta a rendezvényt.

A Gátszínház különlegessége azontúl, hogy színházi előadást hoz falunk-
ba abban rejlik, hogy nem mindennapi helyszínen biztosít egy kellemes 
nyáresti programot.

Idén rendhagyóan, az utolsó napon kerültek díszletek a színpadra, s nap-
lemente után megtelt a nézőtér a töltés oldalában.

A Mandala Dalszínház A csúnya lány című három felvonásos zenés da-
rabját láthattuk, amely egy régi magyar film színpadi változata.

A két népszerű pesti figura, Hacsek és Sajó megalkotója, Vadnay László 
a mű szerzője, akinek nevéhez olyan sikerfilmek fűződnek, mint a Me-
seautó. Szellemessége és humora szövi át A csúnya lány című darabját 
is. A díszlet, a jelmezek és a dallamvilág az 1930-as évekbe repít vissza. 
A kitűnően játszó színészeknek köszönhetően az abszurd, fordulatokban 
gazdag történet rengeteg helyzetkomikuma önfeledt kacagást váltott ki 
a nézőkből. A női főszereplő kettős szerepalakítása maradandó élmény-
nyé tette az előadást.

Augusztus 1. (szombat) Halászléfőző fesztivál

Augusztus 2 (vasárnap) Gátszínház
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Egész napos programokkal várta az érdeklődő-
ket a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a Roma 
Családi Napon augusztus 15-én, szombaton. A 
Tisza-parti rendezvényen délelőtt a gyerekek szó-
rakoztatták a közönséget táncokkal és énekekkel, 
majd a felnőttek táncos produkciója is nagy si-
kert aratott. Az ebéd ízletes csirkés lecsó és az 
elmaradhatatlan vakaró volt. Nagy lelkesedéssel 
vettek részt kicsik és nagyok vetélkedőkön, mint 
például a kötélhúzáson, talicskatoláson.
Bakesz és Jóni Béla fellépésén a táncos kedvűek 
a színpadon is rophatták a táncot.

Az összefogott szervezésnek köszönhetően 
remek hangulatban telt a nap, melyről „beszél-
jenek” a képek:

ROMA CSALÁDI NAP

Az Országos Könyvtári Napok eseményeihez kapcsolódva a Könyvtár 
és az Együtt Tiszabercelért Egyesület verses-zenés irodalmi rendezvénnyel 
várta az érdeklődőket október 9-én a könyvtárban. 

A kivetítőn az ezernyi színben pompázó őszi tájakról készült képeket 
néztük, az évszakkal kapcsolatos zeneműveket hallgattunk – köztük Vivaldi 
legismertebb alkotásából, a Négy évszakból az őszt bemutató versenymű-
vét. Közben verseket is olvastunk, vetélkedőn vettünk részt. A kellemes 
hangulatú este kézműves foglalkozással zárult.

„Ősz	húrja	zsong...”	–	Irodalmi	est
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Szomorú, de mozgalmas év zárásához közelít 
az ultisok egyesülete, mely megalakulásának tí-
zedik évében jár. Szomorú, mert ismét eltávozott 
egy ultis társunk, barátunk. Molnár Misi az ország 
legjobb ultisai közé tartozott, 2013-ban a Magyar 
Ultiszövetség az év játékosává választotta. Be-
mondásait, játékstílusát gyakran emlegetjük. 
Azért, mert szerettük, azért, mert hiányzik…

Az évet közgyűléssel kezdtük. Elemeztük az 
előző évben végzett munkát, és meghatároztuk 
az év feladatait. Egyhangú volt az egyetértés 
abban, hogy még többet kell edzenünk, hogy az 
eddigi eredményeinkhez méltóan szerepeljünk a 
különböző versenyeken.

Mint minden évben, az első erőpróba a ha-
gyományos Máté András Emlékverseny meg-
szervezése, lebonyolítása volt. Újból emelkedő 
létszám jellemezte az utóbbi évek csökkenő lét-
száma után. A Tiszabercelen megalakult Országos 
Ultiszövetség legnagyobb feladata az egyéni és 
csapatversenyek megszervezése, lebonyolítása. 
Ez három régióban zajlik. A mi régiónk Nyíregy-
háza – Debrecen – Kisvárda – Sárospatak – Ti-
szabercel.

Öt selejtező fordulóban dől el, hogy ki az or-
szág legjobb 60 ultisa. Ez a hatvan fő kétnapos 
elődöntőn harcol a döntőbe (legjobb 21 közé) 
jutásért. Ez évben nyolc! fő jutott a középdöntő-
be, és három fő az országos döntőbe, amit Deb-

recenben rendeztek. /Tavaly egy fő, 
Zsíros Lajos vehetett részt az orszá-
gos döntőben. /Szép berceli siker 
született, mert Varga Feri barátunk 
harmadik lett úgy, hogy az ezüstre is 
jó esélye volt. Ezzel az eredménnyel 
beállította az eddigi legjobb Stekli 
Gyula eredményét. Száraz László 
10., Gégény Tamás berceli színek-
ben versenyző ultis társunk 19. lett. 
Mindegyikőjüknek gratulálunk, és 
további sikereket kívánunk.

A csapatversenyben az egyesü-
letek háromfős csapattal versenyez-
nek a régiók csapataival. Nálunk, 
Bercelen volt a régió elődöntője, itt 
egy csapatunk jutott az országos 
döntőbe.

A Szegeden tartott döntőn a Varga Ferenc – 
Szántó András – Oláh László összetételű csapat 
a nagyon jó eredménynek számító ötödik helyet 
szerezte meg, eredményükhöz gratulálunk.

Még egy verseny van az évben, a sportulti 
döntője. Ezt Kisvárda rendezi, Stekli Gyula em-
lékverseny néven szerepel. Ez egy olyan verseny, 
ahol mindenki ugyanazt a leosztást játssza meg. 
Az győz, aki a legtöbbet kihozza belőle. Azért érde-
kes, mert a tudás számít, a szeren-
cse kizárt ebben a játékban. Aki ezt 
megnyeri, jó eséllyel indul az év já-
tékosa címért. Az évet házi verseny-
nyel zárjuk Mikulás környékén. Min-
den egyesületi tag szerepel ezen, s 
eldől, ki a legjobb berceli játékos.

E sorok diktálójának közeli hoz-
zátartozója fontosnak tartja meg-
jegyezni, hogy hál istennek, ren-
geteg alkalom van további hétvégi 
elfoglaltságot szerezni, ha ultis van 
a családban. Úgymint: Heuer-Nagy 
emlékverseny, Farsangi kupa, Sánta 
József emlékverseny, Mikulás kupa, 
Szüreti kupa, Márc. 15-i kupa, Hús-
véti kupa, Laci kupa, stb. stb.

Egyesületünk legnagyobb gond-
ja, hogy nincs utánpótlás. Szeret-

nénk, ha a fiatalok is csatlakoznának, és megis-
mernék, megszeretnék ezt a sportot, hiszen kiváló 
agytorna.

Versenyeinket az iskola ebédlőjében rendez-
zük, mindig közmegelégedéssel. Köszönet az ott 
dolgozóknak. Köszönet jár az Önkormányzatnak a 
mindenkori támogatásért, és a helyiségek bizto-
sításáért.

A legnagyobb tisztelettel köszönjük a szponzo-
rok támogatását:

Arany- Parmen Kft. – Görömbei Vilmos
IMTEF Kft. Ibrány
Baranyi-Kulcsár Kft. Ibrány
Gold-Treffer Bt.  Szántó Zsolt
Szabi-Szóda – Kovács János
Polyák Lajos és családja
Görömbei Ferenc
Humicskó József
Szabó Zoltán
Zsíros Lajos
Eperjesy Ferenc
Nagyhalászi ultis barátok
Köszönjük munkájukat, adományaikat és az 

elismerő szavakat.
Az elnökség nevében:

Száraz László

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szö-
vetség Ópályiban rendezte a Megyei Polgárőr 
Napot 2015. július 11-én.
A rendezvényen vette át a Polgárőr Érdemke-
reszt Ezüst fokozata kitüntetést Humicskó Jó-
zsef, a Tiszaberceli Polgárőr Egyesület tagja több 
évtizedes kiemelkedő munkájáért.
Gratulálunk kitüntetéséhez, további jó egészsé-
get, eredményes munkát kívánunk!

Tiszaberceli Polgárőr Egyesület és
Tiszabercel Község Önkormányzata

A Szabadidő Egyesületről

GRATULÁLUNK

A	legjobb	berceli,	Oláh	László	a	szegedi	csapatdöntőn
október 10-én

Varga	Ferenc	a	Piatnik	Nemzeti	Társasági	Ulti	Bajnokság
döntőjében	3.	helyezést	ért	el

Debrecenben,	2015.	szeptember	26-án.
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Betekintés 

az	Idősek	Háza
életébe

XI.	Szalmaszál	Nap
Június 26-án részesei lehettünk egy olyan rendezvénynek, mely valóban az odafi-

gyelésről, a gondoskodásról és a szeretetről szól. E szép napot a Szalmaszál Fogyaté-
kos Embereket Segítő Szolgálat szervezte, immár tizenegyedik alkalommal, amelyen 
Tiszabercelről önkénteseink és a Támogató Szolgálat tagjai vettek részt. A Támogató 
Szolgálat minden évben lelkesen készül saját műsorokkal erre a napra. Intézményünk 
idén is egy táncos produkcióval szórakoztatta a közönséget.

Munkatársunk, Molnár Istvánné 2015. szeptember 
16-án vonult nyugdíjba. Ezúton is boldog nyugdíjas 
éveket, jó erőt és egészséget kívánunk neki.

a Területi Iroda dolgozói

Tiszaberceli	Idősek	ellátásáért.
Fellépő: Mészáros János Elek
Ideje: 2015. november 7. (szombat) 15.00 óra
Helye: Református Templom 4474 Tiszabercel, 
 Kossuth u. 50.
Bővebb információ: (06-42/204-661).

Németh Ferencnének,
aki 2015. szeptember 21-én

ünnepelte
90. születésnapját.

Boldog nyugdíjas éveket! Szőttesnapon

Jótékonysági koncert

GRATULÁLUNK ÉS TOVÁBBI 
HOSSZÚ, BOLDOG ÉLETET 

KÍVÁNUNK

Szőttesnap

Szőttesnap

Szőttesnap

Szőttesnap
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Ötven éves osztálytalálkozóra gyűltek össze az 1965-ben végzett öregdi-
ákok a nyár folyamán. A jó hangulatú találkozón felidéztük a „régi szép 
időket”, megbeszéltük aktuális örömünket, bánatunkat.
Sajnos, ismét kevesebben lettünk. Az öt évvel ezelőtti találkozó óta már 
nincs köztünk Czene Andrásné Farkas Borbála, Csotka Erzsébet, Kovács 
Zoltán, Séra Zoltán, Szapula János. Fájdalmasan korán távoztak. Értük, 
korábban elhunyt társainkért és tanárainkért egy szál gyertya égett.
Örültünk viszont annak, hogy megtisztelt minket jelenlétével Horváth 
Mária, Hegedűs Józsefné, Szemán Józsefné – volt tanáraink – és Zsíros 

Antalné címzetes igazgatónő. Megállapítottuk, hogy mindenki fiatalodott 
az évek során, és megígértük egymásnak, hogy öt év múlva „Veletek 
újra ugyanitt”...
Köszönöm szervezőtársaimnak /Ács Mihályné, Berencsi Mihályné, 
Humicskó Józsefné, Hajnal András/, hogy mindenben segítettek, mert 
nélkülük a találkozó nem jöhetett volna létre. Köszönjük az Idősek Háza 
dolgozóinak az odaadó segítséget.

Száraz Lászlóné

Öt évtizede végzettek találkozója

ASZÁLY

A magyar nyelv finomsága híven tükrözi az „aszály” szó kimondása 
mögötti tartalmat.

 Bővelkedünk benne. Hazánkban 10 évből átlagban 4 év aszályos. 
1863-ban volt a legnagyobb, de jutott belőle bőven a közelmúltban is. 
1986 és 1995 között 7 aszályos év volt. A 2003. és 2007. évek is hason-

lóak voltak, ez év pedig rácáfolt mindegyikre. A kevés csapadék mellett 
melegrekordok dőltek meg, az ún. légköri aszályt előidézve. A levegő 
relatív páratartalma nagyon sokszor 20% alá csökkent.

Az udvaromon mért csapadék június, július, augusztus hónapokban 
összesen 40 mm volt, tehát a vegetációs időszakban, mikor a növé-
nyeknek a legnagyobb szüksége lett volna a vízre. Leginkább a kukori-
ca sínylette meg, utána az egyébként eddigi tudásunk szerint mindent 
kibíró napraforgó, de az almaültetvények is. Dombosabb helyeken dió 
nagyságú maradt az alma, és a fák is jó, ha túlélik. A kiszáradt holt 
medrek és csatornák látványa egyébként mindent megmagyaráz. 
Némi szerencsénk, hogy sok a mély fekvésű, kötött talajunk, ahol a 
szárazság látványa nem annyira borzalmas.

 Az öntözésen kívül mit lehetett volna tenni? Olyan agrotechnikai 
megoldások, mint a mélylazítás, a talajok időbeni lezárása, vetésfor-
gó, istállótrágyázás, műtrágyázás, lombtrágyázás stb. természetesen 
jelentettek valamit, nem sokat. Ilyen helyzetben előtérbe kerül az öntö-
zés, mert vizünk, az van bőven. Viszont ne felejtsük el az 1970-es éveket, 
mikor a belvizekkel volt inkább a probléma. Ha több éven keresztül alig 
használjuk az öntözőberendezéseket, azokkal elég nehéz alkalomadtán 
újraindulni. Mégis meg kellene teremteni azt az öntözési kultúrát, ami 
egykor már megvolt a községben. Almagyümölcsöst csepegtető öntö-
zés nélkül ma már nem szabad telepíteni.

  A globális felmelegedés igaz lehet, vigyázzunk unokáink jövőjére!

Mezőgazdasági hírek
Rovatvezető: Eperjesy Ferenc
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A nagyszámú magyar és külföldi turis-
tát vonzó, páratlan szépségű Tokajon 
eddigi kirándulásaink során csak át-
utaztunk vagy rövid pihenőre álltunk 
meg. Őszi buszkirándulásunk tervez-
getésekor elhatároztuk: most nem ma-
radhat ki. A világörökség részét képező 
Tokaj-hegyaljai borvidék még két má-
sik települését, Szerencset és Mádot is 
úti célul tűztük ki.
Szeptember 9-én a falunkból jól látha-
tó Kopasz-hegy felé vettük az útirányt. 
Tokaj szívében szálltunk ki a buszból. 
Azonnal megragadta figyelmünket az 
az impozáns épületegyüttes, amelynek 
egyik meghatározó eleme az egykori 
Zsinagóga felújított épülete, amelyben 
a Tokaji Kulturális és Konferenciaköz-
pont működik. Ennek a régi épületnek a 
karakterével a Paulay Ede Színház mo-
dern épülete különleges összhangban 
van, megkapó látványban volt részünk.
Frissítő reggeli sétát tettünk, melynek 
során felkerestük a város néhány neve-
zetességét. Napfényben fürödtek a régi 
időket idéző csendes belvárosi utcák, 
végig mindenütt példás tisztaság. A 
Főtéren található római katolikus Jé-
zus szíve-templom hatalmas falait és 
tornyát már messziről láttuk, belsejét 
is megcsodáltuk. Megnéztük a Főtér 
másik attrakcióját, a hatalmas oszlopra 
helyezett Szent István király szobrot is. 
Majd a Bacchus szobrot is megtaláltuk.
Szerencsen a Málenkij robot áldoza-
tainak állított emlékművet tekintettük 
meg. Tavaly a Szovjetunióba hurcolt 
magyar politikai rabok és kényszer-
munkások emléknapján, november 25-
én avatták fel a város vasútállomásá-
val szemben az ország első regionális 
málenkij robot emlékművét.
Ekker Róbert szerencsi szobrászmű-
vész alkotása a zempléni város vasútál-
lomására hurcoltak bevagonírozásának 
pillanatát dolgozza fel. 70 évvel ezelőtt 
Szerencsről és a környező települések-
ről négyezer civilt vittek el hazájuktól 
ezer-kétezer kilométerre egy „kis mun-
kára” embertelen körülmények közzé. 
A több évi kényszermunka során a tá-

borokban sokan életüket vesztették, a 
hazatérteknek az átélt szenvedés egész 
életükre rányomta a bélyegét.
Emléktáblába vésték azoknak a tele-
püléseknek a nevét – köztük Tisza-
bercelét –, ahonnan kényszermunkára 
elvitték az ártatlan lakosokat. Leróttuk 
kegyeletünket, elénekeltük a Himnuszt, 
a berceli elhurcoltakra emlékezve fel-
soroltuk neveiket, és megkoszorúztuk 
az emlékművet.
Ezután a Rákóczi várba látogattunk el, 
ahol tárlatvezetőnk egy közel egymil-
lió darabra becsült, tematikusan cso-
portosított képeslevelezőlap-kollekciót 
mutatott be nekünk. A termeken vé-
gigvonulva megcsodáltuk a település 
történelmi kiállítását, amely a Rákóczi-
család múltját és a tájegységben foly-
tatott hazafias harcait is felidézi.
Szerencsen megebédeltünk, s egy kis-
faluba utaztunk tovább, Mádra.
A mádi zsinagógát kedves, ősz hajú 
gondnoka mutatta be, a falu és az 
épület históriájához hozzáfűzte az ide-
látogatókkal kapcsolatos humoros 
és szomorú történeteit is. Az Europa 
Nostra-díjas, 2004-ben felújított ba-
rokk, copf stílusú épület belső terét kü-
lönlegesen széppé teszi a falakon látha-
tó gazdag díszítés. Maradandó élményt 
nyújtott a színek, a növényi minták, a 
belső elrendezés egyedülálló látványa. 
Az épület előterében színvonalas hely-
történeti kiállítást tekintettünk meg.
Betértünk egy mádi pincészetbe, ahol 
ismerős borász várta csoportunkat 
(Humicskó József jóvoltából). Finom 
borok kóstolása közben nótázásba 
kezdtünk. Már a buszon is üdvözöltük 
két új tagunkat egy-egy szál virággal, 
de itt a pincében egy nótacsokorral 
másodszor is köszöntöttük őket.
Zempléni kirándulásokon hazafelé min-
dig megállunk Tokajban. A jó fagyi, a 
Tisza közelsége, az évek során meg-
szokott „megállóhely” mindig kötelez 
bennünket.

Zsíros Antalné

Őszi kirándulás Tokaj-Hegyalja vidékén
(Tokaj – Szerencs – Mád)

Nyugdíjas élet
Rovatvezető: Zsíros Antalné 

egyesületi elnök

Szerencs – Málenkij robot emlékmű

Tokaj – római katolikus templom

Tokaji Kulturális és Konferenciaközpont – 
az egykori Zsinagóga

Gratulálunk!

Takács	Mariann	Adrienn	és	Czető	Imre
2015. június 27-én kötött házasságához

sok boldogságot kívánunk.
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Hamis	túrós

Hozzávalók: 25 dkg fodros nagykocka (szárazon), 3 db 
tojás, 2 doboz kefir (összesen 4 dl), 10 dkg cukor, 3-4 

csomag vanillincukor, 0,5 liter tej, pici só, margarin a tepsi kikenéséhez.
Elkészítés:
Egy tálban elkeverjük a tojásokat a cukorral és a vanillincukorral. Ezután 
beleöntjük a kefirt, és szép lassan hozzáadjuk a tejet, majd egy csipet 
sót.

Egy magasabb edényt jól 
kivajazunk, és belerakjuk 
a száraztésztát. Ezután 
ráöntjük a jól elkevert 
masszát.
180 fokra előmelegített 
sütőben fóliával lefed-
ve sütjük 40-50 percig, 
majd levesszük a fóliát, 
és hagyjuk megpirulni a 
tetejét.
Tálaláskor a tetejét meghintjük porcukorral, lekvárral is fogyaszthatjuk.

Jó étvágyat kívánunk!

Nagymama fakanala

Már csak így emlegetik őket, pedig még csak egy pár alkalommal léptek a 
közönség elé. A kedveskedő elnevezés a bizalom, a szeretet jele. Mi, ének-
karosok bizalommal és szeretettel fogadtuk a csapatunkat erősítő férfiakat, 
és ők nagyon hamar bizonyítottak. Szorgalmasan járnak a próbákra, félretéve 
minden fontos munkát. Igyekeznek a nők hangfekvéséhez igazodni, ami nem 
mindig egyszerű! Némi kompromisszumra is képesek, ha mi már nem bírjuk a 
magas hangokat, ők hajlandóak lemenni basszusi mélységekre. Arra sem kell 
külön biztatás, hogy próbák után egy-két klasszikus is előkerüljön, mint például 
a Cifra tornyos szánkó... Reméljük, együttműködésünk tartós és eredményes 
lesz. Már csak a nevük van hátra: Jose Carreras, Placido Domingo és Luciano 
Pavarotti. Akarom mondani: Eperjesy Ferenc, Farkas Antal, Szántó András. Kö-
szönet nekik.

Száraz Lászlóné

2015. október 2-án ünnepelte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Nyugdíjas Szövetség az Idősek Világnapját a nyíregyházi 
Váci Mihály Kulturális Központban.

Ez a nap kettős ünnep volt, hiszen szövetségünk 20 éves ju-
bileumát is tartotta. A rendezett, protokolláris ünnepségen ott 
voltak az alapító egyesületek vezetői, a megyei támogatók, a 
megyei tagegyesületek képviselői. A köszöntések, megemlé-
kezések, beszámolók Gyúró Imrét, az „alapítót” emelték ki, de 
értékelték a továbbvivők munkáját is: Szabó Pál tiszteletbeli elnök és Román Demeterné személyé-
ben.

Nagy elismerést kapott Erdélyi Tamás is, aki 20 éven át szerkesztette példamutatóan a Nyugdíjaséletet. 
Elismerő oklevelet kapott Zsíros Antalné alelnöki tevékenységéért és Borsi Béla vezetőségi tag.

Értékelték az irodalmi és fotópályázatot; örömünkre Száraz Lászlóné II. helyezésben részesült.

Egyesületünk elnöke, Zsíros Antalné elismerő oklevélben részesült a megyei nyugdíjas szövetség elnöksé-
gében végzett sokéves kiemelkedő tevékenységéért és tagegyesülete kiváló működéséért.
Szeretettel gratulálunk az elismeréshez! Köszönjük egyesületünkért végzett munkáját. Jó egészséget és 
sok örömöt, boldogságot kívánunk.

a Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületének tagjai

A három tenor

Köszöntések és elismerések
az Idősek Világnapján

Gratulálunk!
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Tiszabercel Község 
Önkormányzatának 

hivatalos lapja

Főszerkesztő:

Kovácsné Elek Irén

Szerkesztők: 
Czene István 
Tompa Gizella

Szerkesztőség: 
4474 Tiszabercel, Fő út 40. 
Tel	/	Fax.: (42) 204-606.

E-mail: 

berczelinaplo@tiszabercel.hu.

Megjelenik: két havonta

Példányszám: 700 db

Lapunkat megtalálja a 
www.tiszabercel.hu 

oldalon

Kéziratokat nem őrzünk meg,

és nem küldünk vissza!

NAPLÓ
Berczeli

Ezúton szeretném értesíteni Barátainkat, hogy idén is megrendezésre kerül a Tiszaberceli Sportbál 2015. novem-
ber 28. (szombat) 19.00 órától.

A bálon jubileumot ünneplünk, hiszen kutatások és régi feljegyzések alapján a tiszaberceli futballcsapat 
1924/1925 idényben indult először bajnokságban, és 90 év múlva a 2014/2015 idényben megnyerte a baj-
nokságot.

A közte lévő időkben tiszaberceliek sok dicsőséget szereztek köz-
ségünknek, hiszen több csatát és bajnokságot nyertek meg tehet-

séges játékosok és a csapatot irányító sportemberek. Róluk emléke-
zünk meg a bálon.

Szeretettel várunk mindenkit!

Jegyeket elővételben, a Hűtőházban és Szabó Zoltánnál a 
6-os vendéglátó egységen vásárolhatók, 3.500 Ft-os áron.

Szeretnénk, ha minél többen eljönnének, és együtt ünne-
pelnének velünk.

HAJRÁ	TIBISE!

Görömbei Vilmos 
elnök

Labdarúgó csapatunk a tavalyi bajnokság megnyerése után kicsit la-
zábban vette a következő évi felkészülést, és ez meglátszik az eredmé-
nyeken is.
Szezonkezdés előtt nagy veszteség érte a csapatunkat, hiszen az addigi 
sikerkovács, Németh Maszek Zoltán edző családi és egyéb problémák 
miatt – reméljük, hogy csak egy időre –, nem tudta vállalni a további 
edzői teendőket.
Ebbe sajnos beletartozott az edzések gyér látogatottsága is.
Idény előtt igazoltunk öt játékost, akik a megszűnt gávavencsellői csa-
patból jöttek át hozzánk (Szendrei Norbert, Szendrei Attila, Gáti Dávid, 
Kriston Gábor, Takács Zsolt).
A csapat irányítását Sánta Tibor vette át. Az edzéseket a fia, ifj. Sánta 
Tibor vezeti le, aki most szerezte meg az edzői képesítését.
A tavaszi forduló első mérkőzését Bashalommal játszottuk, akit az esős 
félidő nehézségei után, a második félidő jó játékával 5:1-re győztük le.
A második meccsen Tiszalök POTE ellen idegenben léptünk pályára, 
ahol gyenge, széteső játékkal 3:0-ra kaptunk ki.
A harmadik fordulóban szabadnaposak voltunk Nyírbogdány visszalé-
pése miatt.
A negyedik forduló volt a vízválasztó a csapat életében, hiszen egyéni 
fegyelmezetlenségek miatt Vasmegyer csapata ellen 2:1 vereséget szen-
vedtünk el.
Itt, ezen a mérkőzésen és már a tiszalöki meccsen is kiütköztek azok a 

fegyelmezetlenségek is, ami miatt az Elnökségnek döntenie kellett, hogy 
mehet-e így tovább vagy változtatásra van szükség. Az Elnökség úgy 
döntött, hogy két játékost fegyelmezetlenség miatt december 31-ig a 
tiszaberceli sporttevékenységtől eltilt. Erről az érintettek szóbeli és írás-
beli tájékoztatást kaptak, és a csapattal egyeztetve eldöntöttük, hogy a 
következő fordulókban egyesített erővel próbálunk úrrá lenni a kialakult 
helyzeten.
Az elbeszélgetés megtette az eredményét, hiszen a jó erőkből álló Tisza-
telek ellen az ötödik fordulóban 2:2 döntetlent értünk el.
Majd a hatodik fordulóban, idegenben a Fiatal Gyémántokat, akik addig 
a harmadik helyen voltak, simán 4:1-re vertük meg.
A hetedik fordulóban a bajnokság egyik legjobb csapata, Tiszadob ellen 
2:2 döntetlent értünk el úgy, hogy az utolsó percekben három nagy gól-
helyzetet is kihagytunk.
A nyolcadik fordulót, az örök rivális, Ibrány csapata ellen játszottuk hazai 
környezetben, és 3:2-re győztünk egy változatos mérkőzésen.
Összesítve el kell mondanunk, hogy gyengén kezdtük a bajnokságot, de 
javuló játékkal és összefogással úgy gondolom, hogy becsületesen helyt 
tudunk állni, és sok örömet és izgalmat tudunk szerezni a mérkőzésekre 
kilátogató szurkolóinknak.

HAJRÁ	TIBISE!
Görömbei Vilmos

elnök

Megkezdődött 	a 	2015/2016-os	szezon!

SPORTBÁL	–	2015. 	november	28.

A Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft. végzi te-
lepülésünkön a hulladékszállítást. A tulajdonosváltozás 
(eladás, ajándékozás, hagyaték stb.) bejelentésére és a 
szüneteltetési kérelem benyújtására nyomtatványt rend-
szeresítettek a szolgáltatónál.  A nyomtatvány a Polgár-
mesteri Hivatal titkárságán kérhető, és a kitöltött adatla-

pokat a Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft. 4401 Nyíregyháza, Pf. 154., Fax: 06-42/594-501, e-mail: 
thg@thgkft.hu címére kell eljuttatni.

TÁJÉKOZTATÓ
Hulladékszállítási szolgáltatás fizetésére 
kötelezettek változásával kapcsolatban


