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2017.08.02. szerda
ROMANAP

10.30 Megnyitó
11.00	 Helyi	tehetséges	fiatalok	bemutatkozása
13.00	 Ebéd
14.00	 Szabolcsi	Roma	Táncos	pár	fellépése
14.30	 Helyi	tehetséges	fiatalok	bemutatkozása
15.30	 NOEL	és	társa	zenés	műsora
17.30	 Farkas	Pisti	és	a	Lasha	Shave
19.30	 BITTO	DUO
A	DIKH	TV	megörökíti	és	sztárjaival	hangulatossá	teszi	a	
napot.

2017.08.03.	csütörtök	
REGIONÁLIS	NYUGDÍJAS	TALÁLKOZÓ

10:00	 Ünnepélyes	megnyitó
10.50	 A	Tiszaberceli	Nyugdíjasok	Egyesületének 

fellépése
12.00	 Közös	ebéd.	Jó	ebédhez	szól	a	nóta!
13.00	 A	vendég	nyugdíjas	egyesületek	műsora
15.30	 Közös	szórakozás,	zene,	tánc

2017.08.05.	szombat		
XVIII.	HALÁSZLÉFŐZŐ	FESZTIVÁL	ÉS	IFJÚSÁGI	NAP

9.30		 Gyülekező	gyereknek
10.00	 Akadályverseny,	kézműves	sátor
12.00	 Tűzgyújtás
14.00	 Szabolcsi	Koncert	Fúvószenekar	és	Majorette	

csoport
14.30	 Tiszaberceli	Nyugdíjasok	Egyesületének 

énekkara
14.45	 Köszöntő
15.00	 Gold	Dance	Group	tánccsoport
16.00		Tűzoltóbemutató	és	hab-party
17.00	 Eredményhirdetés,	tombolasorsolás
18.45	 RIKE	fellépés
19.30	 RFE	táncműsor
20.15	 Fourtissimo	zenekar
21.15	 Tűzijáték
21.30	 Gáti	Bál	–	Zenél:	Kulcsár	Sándor

2017.08.06.	vasárnap
TISZA-PARTI	ULTI-PARTY

GÁTSZÍNHÁZ

10.00	 Tisza-parti	Ulti-party
20.00	 OSZVALD	MARIKA	és	barátai	bemutatják	a	 

„Hajmási	Péter”	című	előadást
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Önkormányzatunk Képviselő-testülete ebben 
az évben hét alkalommal ülésezett. 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetését 
megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testü-
let. 2017. január 1 napjától három intézmény-
nyel látja el feladatait: a Tiszaberceli Közös 
Önkormányzati Hivatallal, Tiszabercel Község 

Önkormányzatának Óvodájával és Tiszabercel Község Önkormányzatá-
nak Közétkeztetési Intézményével. Az intézmények takarékos gazdálko-
dásának feltételei biztosítottak. A lakosság által megszokott szociális 
kiadásokat, támogatásokat az önkormányzat 2017. évben is biztosítja. 
Közüzemi díjtámogatásra 9,4 millió forintot, idősek támogatására 1,1 
millió forintot, iskolakezdési támogatásra 1,1 millió forintot, húsvéti és 
karácsonyi csomagra 4 millió forintot, szociális tűzifa saját forrására 
700 ezer forintot és egyéb támogatásokra /Bursa, mikulás csomag, 
stb./ további 2,7 millió forintot biztosít a Képviselő-testület.

Az önkormányzat 2016. évben folyamatosan nyújtott be pályázatokat. 
Ennek eddigi eredményei:

Hazai forrásból a konyha felújítására és eszközbeszerzésre 39 363 500 
forint támogatást nyertünk. A munkálatok megkezdődtek, a megvaló-
sítás határideje 2017. december 31. A Képviselő-testület a beruházás 
miatt a legrövidebb időre fogja a konyhát bezárni, várhatóan augusz-
tusban, de természetesen az étkeztetést az ellátottak, a szünidei ét-
kezésben részesülő gyermekek valamint a vendégétkezők számára 
biztosítani fogják.

Szintén hazai forrásból a Tiszaberceli Közös Hivatal székhelyének felújí-
tására 30 000 000 forintot nyertünk, mely beruházást 2017. december 
31-éig kell befejezni.

A Terület- Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Helyi 
gazdaságfejlesztés tárgyú felhívás alapján TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011 
projekt azonosítószámon 64 207 726 forint támogatást sikerült meg-
nyerni fedett piac megépítésére. A megvalósítás határideje 2018.  
december 31-e.

A TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011 azonosító számon nyilvántartott Egész-
ségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, „Több funkciós egész-
ségház felújítása, korszerűsítése, alapellátási feladat szolgáltató teré-
nek bővítése” elnevezésű projektre az önkormányzat 38 097 954 forint 
támogatást nyert el. 

A TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041 azonosító számon Tiszabercel Óvoda 
felújítására az önkormányzat 99 811 582 forint támogatást nyert el. 

2017. évben a közmunka program keretében átlag 110 fő foglalkoztatá-
sára lesz lehetőség a 2016. évi átlag 160 fő foglalkoztatásához képest. 
Ez évben is a START programon belül a belvíz, a mezőgazdasági és 
közút programmal, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással 
látja el az önkormányzat a hatósági szerződésben rögzített feladatait. 
A pályázatok benyújtását követő egyeztetések és tárgyalások után a 
tervezetthez képest csökkentett tartalommal valósulnak meg program-
jaink. Sajnos a mezőgazdasági tároló építéséhez nem kaptuk meg a kért 
támogatást.

A Képviselő-testület a 2015. évben megkezdett gyakorlatot folytatva to-
vábbi ingatlant vásárol meg a településen, és ez évben a Petőfi utcai 
ingatlanát is felújítja.

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az Idősek Háza és a 
Közétkeztetési Intézmény szolgáltatásainak igénybevételi rendjét. 2017. 
július 1 napjától a díjtételek az alábbiak szerint alakulnak:

TEREMHASZNÁLAT (1 felügyelővel, minimum 2 óra fizetendő) 
teremhasználat bérleti díja Idősek Háza esetében:
 1-20 fő  4.000,- Ft / óra 
 21-50 fő  6.000,- Ft / óra 
 51 -100 fő  8.000,- Ft / óra 
 101-120fő  9.000,- Ft / óra
A teremhasználat az önkormányzat bevétele és áfamentes.
SZERVÍZDÍJ (étkezés esetén kötelező az igénybevétele-terítés, lesze-
dés, mosogatás)
 Első terítés 150Ft+áfa/fő /190,5 Ft/fő/ 
 minden további terítés 100 Ft+áfa/fő /127 Ft/fő/
KONYHAI DOLGOZÓ/ FELSZOLGÁLÓ DÍJA
 1100 Ft+áfa/fő/óra / áfával együtt 1397 Ft/óra/
Munkaidőn kívüli igénybevétel esetén kötelező a díjtétel megfizetése.
KONYHA ÜZEMKÖLTSÉGE
 5000 Ft+áfa/óra /áfával együtt 6350 Ft/óra/
HŰTŐKAMRA BÉRLETI DÍJA
 1000 Ft+áfa/óra /áfával együtt 1270 Ft/óra/
A Képviselő-testület a Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ Tisza-
berceli területi irodájától igénybe vett személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokért fizetendő térítési díjat és önköltséget is meghatározta. 
Szociális étkeztetésnél az önköltség 651 forint/ellátott/nap, melyből a 
gondozott az ebédért 350 forint/ebéd/nap, a napi háromszori étkezésért 
500 forint/nap térítési díjat fizet. Az ebéd házhozszállítás díja 20 forint/
ebéd. A személyi gondozás és szociális gondozás önköltsége 1182 fo-
rint/gondozási óra, az ellátottak térítési díja 280 forint/óra. A nappali 
ellátás önköltsége 1263 forint/ellátott/nap, a gondozottak által fizetendő 
térítési díj 20 forint/ellátott/nap.

2017. évben is a pályázati lehetőségek maximális kihasználása a 
cél. Ebben az évben az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra:

1. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pontja szerinti Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címen a Tiszaber-
cel Vásártér utca (575 m) burkolat felújítási munkáinak elvégzé-
sére.

2. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szol-
gáltatásainak fejlesztésére című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Kül-
területi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagé-
pek beszerzése felhívása keretében megvalósítandó Tiszaberceli 
0167 hrsz.-ú út szilárd burkolattal történő ellátására projekt meg-
valósítására.

3. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szol-
gáltatásainak fejlesztésére című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Kül-
területi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagé-
pek beszerzése felhívása keretében MTZ traktor vásárlására.

A Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselőtestület úgy határozott, 
hogy csatlakozik a Rétközi Tájegységi Értéktár Bizottság létrehozásá-
hoz, és az abban való részvételhez. Tiszabercel Község Önkormányzat 
részéről Kerekes Jánosnét delegálta a Rétközi Tájegységi Értéktár Bi-
zottságba.

Kovácsné Elek Irén 
jegyző

A Képviselő-testület háza tájáról
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A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
(FETIVIZIG) munkatársai 2017. április 22-én, 
szombaton várták az érdeklődőket Tiszaber-
celre, a műemlék Szivattyútelephez. Ezzel foly-
tatták a „GÁTŐRFUTÁS” elnevezésű 2015. évi 
országos kezdeményezést, immár 3. alkalom-
mal invitálták a gátra a futás kedvelőit. 
Az elmúlt két évben az eseményt a víz világ-
napján rendezték meg, de a március végén 
tapasztalt, kissé rossz időjárás, illetve az idei 
jeges ár miatt ebben az évben a Föld napjához 
kapcsolták a rendezvényt a szervezők. Jól tet-
ték, hiszen a szeszélyes áprilisi időjárás azon 
a szombati napon a kissé barátságosabb arcát 
mutatta. 
A regisztráció, a rajtszám átvétele és a hely-
színi nevezés a műemlék Szivattyútelep ud-
varán felállított sátorban történt. Közel 150 fő 
nevezett, s ebből akadt olyan, aki két távon is 
indult. A legkülönbözőbb korosztályokból ér-
keztek résztvevők a négy táv valamelyikének 
megtételére, a legfiatalabb öt és fél, a legidő-
sebb pedig 65 éves volt. A lányok és a hölgyek 
összesen 58 fővel, a fiúk és a férfiak pedig 88 
fővel képviseltették magukat. Jöttek résztve-
vők más megyékből is, a legmesszebbről egy 
sárándi jelentkező érkezett.
Az esemény a Tisza bal parti árvízvédelmi 
töltésén zajlott. Az aszfaltozott töltéskoronán 
a Szivattyútelep mellől startolt el a mezőny, 
majd a különböző fordító pontoktól ide is ér-
keztek vissza a versenyzők.
A megmérettetés az 500 méteres gyerekfu-
tammal kezdődött, melyen a kisebbek a szü-
leikkel együtt futottak. Ezt követően a három 
felnőtti táv (egyéni és csapat) versenyzői egy-
szerre indultak el. A 3,2 kilométeren 40 fő, a 7,2 

kilométeren 32 fő, a leghosszabb, így a legna-
gyobb erőpróbát kívánó 10 kilométeres távon 
pedig 33 fő rajtolt.
Tiszabercel színeiben a gyermek kategóriában 
11 fő indult. Név szerint: Hegedüs Marcell, He-
gedüs Máté, Horváth Ferenc, Horváth István, 
Jónás Adrienn, Kató Kitti, Krajcár Raffael Já-
nos, Laub Kristór, Pochner Attila, Rózsa Imre 
és Tóthszegi Péter. 
Hegedüs Marcell I. helyezést, Tóthszegi Péter 
II. helyezést ért el.
Felnőttek közül a 10 kilométeres távon Kor-
mány Katalin a Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozója indult, aki kategóriájában harmadik 
helyezettként állhatott a dobogóra.
Futásba nem neveztek, de a 3,2 kilométeres 
távot gyaloglásban teljesítette Hajnal András-
né, Kárpátfalvi Gabriella, Száraz Lászlóné és 
Tóth Zoltánné. 
Valamennyiüknek szívből gratulálunk!
Minden célba érkező befutó érmet és csoma-
got kapott, a kategóriák első helyezettjeit pe-
dig serleggel is jutalmazták. 
Tiszabercel Község Önkormányzata minden, 
tiszaberceli színekben induló futó nevezési dí-
ját átvállalta, illetve teljesítményüket elismer-
ve tárgyjutalomban részesítette. 
A futóverseny után a versenyzők és az őket 
kísérők idegenvezetéssel megtekinthették a 
Tiszaberceli műemlék szivattyútelepet. Az ér-
deklődő látogatók a Versenyközpont sátrában 
kiállított tablókon pedig megismerkedhettek az 
idén 100 éves Magyar Hidrológiai Társaság, 
valamint a Magyar Hidrológiai Társaság Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szerve-
zetének történetével és tevékenységével is.

Danku Károlyné

Főhajtás a 169 évvel ezelőtti történések előtt

„Fuss az árnál sebesebben” - Ismét Gátőrfutás Tiszabercelen

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadság-
harc tiszteletére rendezett községi megemléke-
zés Orosz Szabina középiskolai tanuló szavalatá-
val kezdődött. A Területi Iroda nemzeti színekbe 
öltöztetett, szépen feldíszített termében Szántó 
Zsolt polgármester úr a márciusi ifjak példaérté-
kű tetteit méltatta ünnepi beszédében.
Nemzetünk életében olyan történelmi sorfordu-
lók egyike volt március 15., mely által többnek 
és igazabbnak tudjuk magunkat, érezzük egy 
közösség törvényszerű összetartozását és azt 
a szellemi erőt, amit Széchenyi, Kossuth, Petőfi, 
Arany, Vasvári, Táncsics és Jókai életműve je-
lent a magyarságnak. 
Az általános iskola tanulói március idusára és a 
szabadságharc dicső napjaira emlékeztek zenés, 
irodalmi műsorukban.
A Mandala Dalszínház színészeinek színvonalas 

előadása emelte megemlékezésünk fényét. Szí-
vet melengető előadásukban a „Költő visszatér” 
című rockoperából adtak elő részleteket. Ünnepi 
megemlékezésünk a Szoborparkban folytató-
dott. Mészáros Mária Edit szavalatát követően 
Tiszabercel Község Önkormányzata és intézmé-
nyei, az általános iskola valamint a civil szerve-
zetek a megemlékezés koszorúit helyezték el a 
Petőfi-szobornál. 

START

Hegedüs Marcell I. helyezést, Tóthszegi Péter II. 
helyezést ért el.

10 kilométeres távon Kormány Katalin a Közös Önkor-
mányzati Hivatal dolgozója harmadik helyezést ért el.
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Bessenyei György halálának 206. évfordulóján Tiszabercel község és az álta-
lános iskola ünnepi rendezvénysorozattal emlékezett híres szülöttére. 
A Bessenyei – hét eseményei a hagyományoknak megfelelően zajlottak az 
idén is, sportversenyek, rajzversenyek, Bessenyei műveltségi versenyek tar-
kították a hetet 
Február 23-án 15 csapat részvételével rendeztük meg a Rétközi Iskolaszö-

vetség iskolái részére a 
Bessenyei Nyelvész Ver-
senyt 5-6. és 7-8. osztá-
lyos korcsoportban, ahol 
nyelvtani, helyesírási és 
nyelvhelyességi feladato-
kat oldottak meg a részt-
vevők. Mindkét korcso-
portban Ibrány csapata 
ért el I. helyezést. Az is-

kola büszke arra, hogy év-
ről évre több csapat jelent-
kezik e rangos vetélkedőre, 
s a tanulók felkészültsége 
is igényes. Tudásukkal és 
olvasható, esztétikus írá-
sukkal is emelték a ver-
seny színvonalát. 
A Bessenyei – emlékünnepség február 24-én, pénteken, délután 14 órakor 
kezdődött az iskolában.
Aki ismeri Bessenyei György hatalmas és változatos életművét, varázsa alá 
kerül, s nem tehet mást, mint elismeri kivételes nagyságát, a korszak nyelvi 
szintjéhez képest páratlan gondolati eleganciával megalkotott műveinek máig 
ható kisugárzását. 
E kisugárzás az a sajátos, akaratos önműveléssel formálódott tehetség, 
amely képes volt minden élethelyzetben a megújulás lehetségességét bizo-
nyítani.
Bessenyei értékelte, elfogadta az előtte járó nemzedékek legjobb írói teljesít-
ményeit, s a felvilágosodott Európa legfrissebb eszméivel gazdagította azokat.  
Így lehetett a 18. század végén irodalmunknak tudatos folytatója és öntuda-
tos megújítója. 
Bessenyei György ifjú szívvel előbb rácsodálkozott, azután megismerte, érté-
kelte, majd tudatosan válogatva hazahozta és újrafogalmazta a korabeli Euró-
pa új, számunkra is fontosnak ítélt gondolatait, erkölcsi és művészi értékeit.
A felvilágosodás korának, a fény századának meghatározó elvei voltak, 
amelyeket Bessenyei György átültetett műveibe, és a közgondolkodásba: a 
társadalmi egyenlőség, a közteherviselés, a tolerancia (mások véleményét 
megértő magatartás), az anyanyelv ápolása, a tudós társaság létrehozása.
Aki elmélyül egy kicsit a tiszaberceli születésű, bölcsész-költővé, filozófus- 
íróvá fejlődött Bessenyei alkotásaiban, az előtt nyilvánvaló lesz a tény, hogy 
Bessenyei szinte egymaga végezte el azt a hatalmas munkát, amit a fran-
ciáknál Montesquien, Voltaire, Rousseau és társai együttesen hoztak létre. 

Ez a Tisza-parti ifjú ember, majd sárospataki diák a bécsi udvar szellemi ko-
hójában, az ottani álságos világ kísértései közt is megmaradt magyar nyelvű 
és magyar gondolkodású írónak. S így fogalmazta meg számunkra az általa 
észlelt új világ lényegét:
„A világnak atyja minden embert békességre, szeretetre, egymás terhének 
elviselésére teremtett, szabad élettel áldván mindeneket.”
A ránk hagyott szellemi örökség ma is élő ezen a tájon, s itt a szülőfaluban, 
Tiszabercelen különösen. Illő és háládatos tisztelettel kell emlékezni nekünk 
is Bessenyei Györgyre halálának 206. évfordulóján.
Bessenyei György 1997-ben lett névadója iskolánknak, s az intézmény ki-
emelten fontosnak tartja Bessenyei szellemi hagyatékénak ápolását. 
Névadónk a magyar felvilágosodás kiváló írója, költője, egész életével, em-
beri tartásával, szellemi fejlődésével, sokszínű, sokoldalú munkásságával 
együtt követendő példa a mai, sőt a későbbi nemzedékek számára is. 
Gondolatai hosszú időre örökül hagyták nemes gondolatát:
„Életednek minden napjában kell tanulnod, hogy elméddel, mint hajnalcsillag 
másoknak világító fáklyául szolgálhass!”
Az ő példaértékű küzdelmét, tenni akarását állíthatjuk mindenkor diákjaink 
elé, nevelve őket arra is, hogy nem mondhatnak le az életküzdelmekről, a múlt 
és az értékek tiszteletéről, a jövőért érzett felelősség vállalásáról. 
Községünk nagy szülöttének alakja, gondolatisága számunkra megőrzendő 
érték. 
Bessenyei György szellemi hagyatéka olyan kincs, mely már régóta követen-
dő gondolatvilág számunkra.
Az iskolánk földszintjén látható emlékfal szimbolizálja, hogy az itt tanító ne-
velők és az itt tanuló diákok Bessenyei György szellemiségét magukénak 
vallják, amely erőt, hitet, olykor menedéket jelentett és jelent ma is a nehéz 
idők során.
Hogy mi dolgunk legyen itt ezek után? Bessenyei így fogalmazta meg szá-
munkra:
„Vezessétek ….elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes 
napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember!”
Bessenyei György olyan ember volt, aki bátran szembenézett a világgal. Pél-
dát mutatott magyarságból, hazaszeretetből, ami ma is követendő az utókor 
számára. 
Ezt a hagyatékot kell továbbadnunk a fiataljainknak, hogy ők is tovább őrizzék 
azt az elkövetkező nemzedékek számára. 
Az ünnepség következő részében iskolánk tanulói emlékeztek Bessenyei 
Györgyre.
Felelevenítették a testőríró életét, munkásságát, rövid részleteket olvastak 
műveiből, visszaadva ezzel írásai hangulatát, szellemiségét.

Rovatvezető:
Stefánné Kiss Erzsébet

Tagintézmény-vezető helyettes

„Tanuljátok szeretni a könyvolvasást,
Amely tudóssá teszen benneteket

Fáradtság nélkül gyönyörűségesen.”
(Bethlen Miklós)

A mi
NAPLÓNK

Bessenyei – hét 
Bessenyei György emlékezete

Az irodalmi műsorban az iskola irodalomszerető diákjai szerepeltek; fel-
idézték Bessenyei György életútját, munkásságát, idéztek műveiből, s az 
utódok emlékezetéből.
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Zsíros Antalné a Bessenyei Művelődési Társaság elnöksége nevében 
köszöntötte az ünneplőket, köszönetét és tiszteletét fejezte ki, azért a 
munkáért, hogy az iskola évről évre fontosnak tartja Bessenyei szellemi 
hagyatékának ápolását, s megrendezi a Bessenyei-hét ünnepségsoroza-
tot és a RISZ versenyét is. 
Beszélt a Bessenyei magatartás és gondolatvilág időszerűségéről, s hogy 
ezt a hagyatékot kell továbbadni a fiataloknak, hogy ők is tovább őrizzék 
azt az elkövetkezendő nemzedékek számára. 

Az emlékünnepség a Bessenyei háznál folytatódott. 
Az emlékház falán és a Bessenyei szobornál koszorút helyeztek el a köz-
ségi intézmények, civil szervezetek képviselői, köztük iskolánk is. 

Iskolánk irodalomszerető diákjai január 23-án a magyar kultúra napja 
alkalmából rádióműsorban emlékeztek a magyar kulturális értékekre, 
hagyományokra, a magyar Himnuszra és a magyar nyelvre.

A Költészet napját április 11-én ünnepeltük rádióműsorban, nagy köl-
tőnkre, József Attilára emlékezve.

Az általános iskola zenei szakköreinek 
tanulói május 12-én Tavaszköszöntő mű-
soruk keretében szavalatokkal, bábjele-
nettel, szerepjátékkal, népdalokkal és 
hangszeres darabokkal kedveskedtek az 

anyukáknak, nagymamáknak, keresztmamáknak, akik könnyes szem-
mel, meghatódva fogadták a gyerekek köszöntését és apró ajándékát.

Színházban jártunk

A tanév során hét felső ta-
gozatos tanulónk vásárolt 
színházbérletet a Nyíregyházi 
Móricz Zsigmond Színház elő-
adásaira. Először a Szibériai 
csárdás, majd a Függöny fel! 
című darabokat tekinthettük 
meg.
A következő tanévben is ter-
vezzük a színházi előadások 
népszerűsítését a diákok kö-
rében.

Az alsó tagozatosok programjai a második félévben

A második félévben is minden hónapban volt valamilyen jelentős ese-
mény nálunk. Olyan is előfordult, hogy ugyanabban a hónapban több 
jeles napra, alkalomra is készültünk.
Egyik ilyen eseménydús hónapunk volt a február, a másik az április.
Farsangi mulatságunkat idén feb-
ruár 10-én, pénteken rendeztük 
meg. Ez hagyományosan iskolánk 
egyik legnagyobb rendezvénye, 
amire a gyerekek szüleit és hoz-
zátartozóit is várjuk. Nagy érdek-
lődés kísérte az eseményt, hiszen 
a tombolahúzás fődíja egy tábla-
gép volt. De emlékezetessé tette 
ezt az eseményt a nyitótáncként 
bemutatott keringő, a Bálkirály 
és Bálkirálynő, az alsós gyerekek 
jelmezes felvonulása, és a felső-
sök osztályprodukciói is.

Március 15-én iskolánk tanulói is szerepeltek az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségen.

Zsíros Antalné a Társaság ajándékát adja át a Bessenyei házi verseny 
győzteseinek: Jónás Tifani, Vass Lajos, Vass István 7. osztályos tanulóknak.

Suli-hírek

„Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,
Édesebb csillag sincs
Szeme sugaránál.”
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A Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola Agrárifjúságért Alapít-
ványa pályázatot nyújtott be az EFOP-3.3.1-15 „Tanoda programok támo-
gatása” felhívásra, amely kedvező elbírálásban részesült.
A Tanoda program keretében most lehetőség nyílt 30 tiszaberceli ta-
nuló számára olyan tanulási környezet megteremtése, mely az iskolai 
lemorzsolódást csökkentheti számukra. A pályázat rövid távú célja egy 
olyan új, komplex szolgáltatás bevezetése, melyben a bevont tanulók 
megkapják képességeik minél teljesebb kibontakoztatásához szüksé-
ges segítséget, hosszabb távon pedig képzettségi szintjük javítása ál-
tal megnövekedik továbbtanulási esélyük, mely által nő munkavállalói 
esélyegyenlőségük.
A szakmai programok megvalósításán túl, lehetőség nyílik szabadidős 
tevékenységek, kulturális események szervezésére, valamint eszközök 
beszerzésére is. 
Legutóbb Nyíregyházára mentünk kirándulni, megnéztük a nemrég fel-
újított Erdei Tornapályát, ellátogattunk a Tuzson János Botanikus Kert-
be. Majd a Sóstói-tó környezetét néztük meg. 

Nálunk is indult a Tanoda program
Február utolsó hetében versenysorozattal próbáltunk Bessenyei György 
szellemiségének nyomdokaiba lépni az alsós gyerekekkel. A Bessenyei 
Kis nyelvész Versenyen nyelvtani és nyelvhelyességi feladatokat oldottak 
meg az évfolyamok legjobbjai. Majd a Szülőfalum Tiszabercel elnevezésű 
rajzversenyen a falu nevezetességei közül mindenki a számára legkedve-
sebb, vagy legérdekesebb helyet örökítette meg. A napközisek a Besse-
nyei próba keretében játékos sorversenyen vehettek részt. Február 24-én 
pedig szintén a napközisek ellátogattak Bessenyei szülőházához.
A negyedikesek és tanító nénijük márciusban ellátogattak a nagycsopor-
tos óvodásokhoz, és felelevenítették a Gergely-járás szokását. Iskolába 
hívogatták dalos jelmezes műsorukkal a leendő első osztályosokat. 
Áprilisban a Költészet napja alkalmából rendeztük meg a szavaló verse-
nyünket, ahol szintén az évfolyamok legjobbjai szórakoztatták egymást 
és a zsűrit.
Szintén áprilisban került sor a Föld napjára való megemlékezésre. A már 
hagyományossá vált projektek megvalósítását az idén a tanórákhoz és 
tananyagokhoz kapcsolva igyekeztünk tudatosítani tanulóinkban, hogy 
az iskola nem öncélú ismereteket tanít. Fel akarja készíteni a következő 
nemzedéket a Földön való életre. Ennek érdekében azonban óvnunk kell 
bolygónkat, ha azt akarjuk, hogy az élet még sokáig létezzen. 

2017. június 17-én ballagási ün-
nepség keretén belül búcsú-
zott iskolánktól nyolc tanulónk:

Bodó Bianka
Budai Zsófia
Horváth Mirjam
Kiss Eszter
Novák Edit
Petró Attila
Rigacs Katrin
Vedres Vilmos Erik

Jövőbeli terveik megvalósítá-
sához sok sikert kívánunk!

Szonett ballagóknak

Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep,
a szó, a könny, a mosoly s a virág.
Körétek gyűlik szinte a világ,
s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket

Az életet, mely jutalmaz és büntet,
s melyben az ember örökké diák,
most jelképezi zöld májusi ág,
s halljuk: reménytől szívetek hogy lüktet.

Szép lassúsággal, búsan szól az ének,
föl-fölrepülne, leszáll, tétováz,
a sok kopott pad integet felétek,

tán könny is csordul, nem tudni okát.
Elsápadva a messzeségbe néztek,
s a szívetekben fölzeng, hogy: tovább!”

Suli-hírek

Ballagás 2017
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„Itt a farsang, áll a bál”
 Egy vidám, jó hangulatú délelőttön a mula-
tozásé és a muzsikáé volt a főszerep. Válto-
zatos, ötletes jelmezek vonultak sorjában, s 
mindegyikük pörgős zenére ropta a táncot. A 
szülők is megmutatták ügyességüket a sep-
rűs táncukkal, mellyel nagyon jó hangulatot 
teremtettek. A tombolasorsolást izgatottan 
várta mindenki. Hasznos érdekes ajándékok 

találtak gazdára. A szerencsés nyertes egy 
tortát vihetett haza fődíjként.
Márciusban több sétát tervezve megfigyeltük 
az ébredő természetet. 
Március 15-én a gyermekek által készített 
zászlókkal, lobogókkal, virágokkal emlékeztünk 
meg a szabadságharc hőseiről a szoborpark-
ban. 
Húsvét közeledtével tojásokat festettünk, nyu-
szikat, csirkéket nézegettünk, simogattunk. 

„ Iskolába íratott az édesanyám
Itt hagyom a szép virágos nótás óvodám”

 Ismét eltelt egy év,eljött az évzáró és a nagy-
csoportosok búcsúja. Szorgalmasan készü-
lődtek a gyerekek, műsorukban az évközben 
megismert verseket, mondókákat, dalos játé-
kokat fűzték egy csokorba. A kis műsor végén 
szívhez szóló versikékkel búcsúztak el szere-
tett óvodájuktól hisz néhány hónap múlva már 
a tanító néni fogja kezüket.

Móka és kacagás, 
felhőtlen szórakozás

”Köszönjük Sió„ pályázatunkon 24 nagycso-
portos gyermek vett részt, gyönyörű rajzokkal 
nyertünk, mely lehetővé teszi a gazdag gyer-
meknapi műsor megrendezését. Május 31-én 
egész napos program fogadta a gyermekeket: 
Méhecske Játéktér népi játszóháza, kosaras 
körhinta, ugráló vár és csúszda és a Csiribiri 
együttes zenés műsora. Az innivalóról a Sió 
Vita Tigris gondoskodott.
 Szabolcsi kiránduláson is részt vesznek a gye-
rekek, ahol a Földvárat tekinthetik meg, majd 
múzeum látogatáson is bepillantást nyerhe-
tünk a falu életébe.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik segítségükkel, adomá-
nyaikkal, bármilyen formában hozzájárultak 
minden egyes rendezvényünkhöz, hogy sikere-
sebb, emlékezetesebb, szórakoztatóbb lehetett 
gyermek és felnőtt számára egyaránt.

Egy pálya útja véget ér. A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs más vonatra száll.
Az idő vonatán lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán, nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott -  az ifjúság.
Az ember a múltba ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt, s megállítaná a legszebb perceket, 
de az idő kerekét megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út, annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll, úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal, a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba ezerszer visszanéz, könnyűnek látszik a búcsúzás.
De búcsúzni mindig nehéz. 

(Bódi Irén - Az idő vonatán.)

2017. évben Tiszabercel Község Óvodájától  
Tarjányi Ferencné óvónő és Hullár Mihályné daj-
ka búcsúzik szeretett intézményétől nyugdíjba 
vonulás miatt.
Mindenki Éva nénije 40 évet az intézmény falai 
között dolgozott le, és nevelt több generációt. A 

gyermekek iránti szeretete és hivatástudata meghatározta mindennapi 
munkavégzését. Türelmét, mosolyát, szeretetét a gyermekek és szüle-
ik sokáig fogják emlegetni. A szeretet mellett szigorúsága is érvénye-
sült, ami gyermekeink nevelését segítette elő.  
Szívesen gondolunk vissza az együtt eltöltött évekre, rendezvényekre, 
kirándulásokra, játékokra, versenyekre.
Gyermekeink Piroska nénije is búcsúzik az óvódától. A hosszú évek 
alatt segítette, gondozta a felcseperedő nemzedéket. Az óvónők mun-
káját segítve végezte feladatát.
Mindkettőjüknek kívánunk nagyon jó egészséget, hosszú, boldog nyug-
díjas éveket! Szeretettel várjuk őket vissza rendezvényeinkre!
Köszönjük az együtt töltött éveket, s hogy mindig számíthattunk rájuk. 
Éva néni 40 év kimagasló munkája elismeréseként átvehette a Pedagó-
gus Szolgálatért Emlékérmet. Szívből gratulálunk!

        Ovi
         hírek

Rovatvezető:
Tarjányi Ferencné

Búcsú az óvodától, a gyermekektől

Másnap méltó módon búcsúztattuk el a telet 
s vártuk a jó időt.

Május első napjaiban nagy szeretettel kö-
szöntöttük az édesanyákat, nagymamákat 
anyák napja alkalmából.



A Bessenyei György Községi Könyvtár immár hagyományosan, az Együtt 
Tiszabercelért Egyesülettel közös szervezésben két kulturális rendez-
vényt tartott.

60 év története képekben

Egy januári estén a könyvtárba vártuk irodalomkedvelő vendégeinket, 
hogy a kultúra napja apropójából megemlékezzünk 1823. január 22. nap-
járól. E napon fejezte be ugyanis Kölcsey Ferenc a Himnusz megírását, 
így 1989 óta mi, magyarok ekkor hajtunk fejet a magyar kultúra előtt.

Érkező vendégeink újból megtekinthették a könyvtár Tiszabercel éle-
tét bemutató fotókiállítását. A 60 évet felölő gyűjtemény legrégebbi 
képe a múlt század elején készült, de értéket képvisel a ’98-as év nagy 
havazását megörökítő kép is. A portrék, az emberi kapcsolatokat meg-
jelenítő felvételek, a dolgos férfiak életéből egy-egy mozzanatot megra-
gadó képek egy letűnt kor különleges hangulatát idézik. A tematikusan 
rendezett anyag többek között az egyház, az iskola a gyerek- és időskor 
életét is bemutatja. Köszönjük, hogy felhívásunkra sokan keresték meg 
a ládafiából régi emlékeiket, így már a karácsonyi forgatagon is közkin-
csé tehettük azokat. Kiállításunknak ekkor a Területi Iroda adott méltó 
teret, amit köszönünk. Szántó Zsolt polgármester úr - felismerte kez-
deményezésünk értékmegőrző voltát - lehetővé tette, hogy Tiszabercel 
Község Önkormányzatának anyagi támogatásával méltóképp tudjuk 
kiállítani az összegyűjtött anyagot. 

Futkos Béláné, könyvtárunk korábbi vezetője időt és fáradtságot nem 
kímélve akár személyesen is megkereste községünk hajdani és mostani 
lakosait, hogy az általa megálmodott kiállítás megszülethessen. Lapunk 
hasábjain is szeretném megköszönni sok évi áldozatos munkáját, mely 
során több nemzedék gyermekeiben ültette el a tudásvágy magját és 
az olvasás örömét. Bízom fájdalma enyhülésében, melyben segíti gyer-
mekei és unokái szeretete, a Jóistenbe vetett bizodalma. Továbbra is 
erőt, egészséget, a lelkéből fakadó mindenkori derűjének megőrzését 
kívánom!

A könyvtár dolgozói szintén szívügyüknek érezték a gyűjtőmunkát. A 
képanyag szerkesztése, nyomtatása, rendezése nagy hajrában történt, 
de a lelkesedés nem lankadt.  Többen segítettek önzetlenül, hogy vé-
gül úgy kerüljön a közösség elé az anyag, ahogyan azt szerettük volna.

Miután vendégeink kedvükre átböngészték a fotókat, Zsíros Antalné, a 
Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületének elnöke Kölcsey Ferenc munkás-
ságáról, szellemiségéről, a Himnusz keletkezéstörténetéről beszélt. Kö-
zös szavalattal elevenítettük fel nemzeti himnuszunk sorait, újra élve így 
hangulatát, üzenetét. Videón megcsodáltuk V. Majzik Mária örökség-
díjas képzőművész monumentális alkotását, a Himnusz-szobrot. Száraz 
Lászlóné nyelvhasználatunk minőségének fontosságát emelte ki; hisz 
minél inkább finomodik az ember nyelvérzéke, fejlődik nyelvi készlete 
és gyarapodik kifejező képessége, annál alkalmasabbá válik társadalmi 
feladatainak megoldására. Elhangzott Gyimóthy Gábor Nyelvlecke című 
verse Sőrésné Hegedüs Judit szavalatában. A vers a „megy” szavunk 
szinonima változatainak felvonultatásával érzékelteti nyelvünk sokszí-
nűségét, csodás játékosságát.Népünk dalai anyanyelvünkhöz hasonló 
értéket képviselnek, így a magyar népzene legősibb formájáról is szót 
ejtettünk. Eredeti népzenei felvételeken hallgattunk meg több autentikus 
népdalt, majd azok változatait. Hullár Lajosné Sajó Péter Az akácfa című 
versét tolmácsolta, mely költemény többek között a szülőföld megtartó 
erejéről beszél. A magyar kultúra napja Száraz Lászlóné kvízjátékával 
zárult, vidámságot csempészve az estbe, az együtt játszás örömét adva.
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Könyvtári lapozgató Rovatvezető:
Mészáros Mária Edit

könyvtárvezető

A képanyag egész februárban nyitott volt könyvtári látogatóink előtt.

Nemzeti ünnepünk községi megemlékezését a KSzR támogatásával a 
Mandala Dalszínház tagjainak lélekemelő műsora tette feledhetetlenné.



Gyakran olvasható itt, a Könyvtári lapozgató rovatában, hogy több 
könyvtári esemény a Sz.-Sz.-B. Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer – a KSzR – támogatásával jött létre. Ez gyakorlatban annyit 
jelent, hogy a Móricz Zsigmond Városi és Megyei Könyvtár (Nyíregyhá-
za) anyagi keretet biztosít új könyvek, folyóiratok megrendeléséhez. Kü-
lön pénzösszegből eszközöket ad kézműves foglalkozásokhoz és neves 
előadók, nívós műsorok meghívásához.

A húsvéti készülődés jegyében, április 10-én kézműves foglalkozás-
ra vártuk az ügyeskedni szeretőket. A vidám hangulatú délutánon - az 
együttlét örömének ajándékával - húsvéti tojást készítettünk szalagtű-
zéssel és fonaltechnikával. Bohém, egyedi cserép nyuszik is születtek 
tojástartónak.

Április 18-án, szintén az Együtt Tiszabercelért Egyesülettel közös szer-
vezésében költészet napi megemlékezést tartottunk a Bessenyei 
György Községi Könyvtárban. 

Kétszáz éve, 1817. március 2-án született Arany János, a 19. század ma-
gyar költészetének központi alakja, a magyar nyelv máig utolérhetetlen 
mestere. A jubileum alkalmából március 2-án kezdődött az Arany János 
emlékév, így költészet napi összejövetelünk leginkább Aranyról és köl-
tészetéről szólt. József Attila költészetéről is beszéltünk, hiszen e jeles 
napot az ő születésének napján, április 11-én ünnepeljük. Gyönyörködve 
hallgattuk meg Natkó László szavalatát, melynek üzenete ma is aktu-
ális. Gratulálok a Megyei Nyugdíjas Szövetség költészet napi vers- és 
prózamondó versenyén elért II. helyezéséért. További sok sikert kívánok 
jövőbeni megmérettetései során is! Örömünkre Hullár Lajosné is elsza-
valta egyik kedvenc versét. A megemlékezés most is játékos fejtörővel 
zárult.

Könyvtárunk örömmel várja kicsik és nagyobbak látogatását peda-
gógusaik kíséretében is!

Március utolsó hetén az óvoda középső csoportja látogatott a könyvtár-
ba. A víz világnapja alkalmából a víz fontosságáról, védelméről beszél-
tünk, Tisza folyónk bámulatos természeti adottságairól esett szó. Egy 
pénteki napon az általános iskola 2. osztályos tanulóit ismertem meg, 
akik meseórán vettek részt. A Boldizsár Ildikó gyűjtéséből felolvasott 
történetet rajzaikban elevenítették meg. Örültem mindkét csoport láto-
gatásának, szeretettel várom őket máskor is!

Áprilisban ismét bővült a könyvtár állománya, érdekes olvasmányt ígér-
nek újonnan érkezett könyveink. Jöjjön el, és válogasson kedvére! Új 
könyveink listáját, kedvcsinálónak, a facebook felületen is megtalálja.

Néhány olvasnivaló:

Ne kérdezd, ki voltam - Karády Katalin, a díva emlékére
Nicholas Sparks : Hosszú utazás
Kamila Shamsie : Istent a kőben
Sacha Batthyány : És nekem mi közöm ehhez?
Mary Balogh : Lánykérés
Catheryne Bybee : Feleség szerdára
James Van Praagh : Menny és föld
Kazuo Ishiguro : Ne engedj el
Wilbur Smith : Aranybánya
Grecsó Krisztián : Isten hozott
Jane Austen : Meggyőző érvek
Rakovszky Zsuzsa : A Hold a hetedik házban
Folko Kullman : Szobanövény mindentudó
Frank Júlia - Dr. Zanker Zsuzsa - Csallos Margit : Ínyenckonyha cukor-
betegnek és fogyókúrázóknak
Lackfi János : Belvárosi gyümölcsök
Végh Nóra : Csillagmesék
Louse L. Hay : Meditációk és pozitív megerősítések minden napra
Hernádi Sándor : Elmemozgató nyelvi játék 

A kistelepülésen élők számára 
indított kezdeményzés célja, hogy a 
magyar filmkultúra értékei hozzáfér-
hetővé váljanak és minél több ér-

deklődőhöz eljussanak a könyvtári kisközösségeken keresztül.

KönyvtárMozi szolgáltatás az ötezer lakos alatti kis-
települések könyvtárai számára biztosít lehetőséget filmek 
vetítésére. Könyvtárunk a nyár folyamán tervezi a vetítés 
megkezdését, amely zárt körű kell legyen, és alapfeltétele a 
könyvtárba való beiratkozás. Ennek érdekében beiratkozási 
napokat fogunk tartani. A vetítésekhez kapcsolódóan vala-
mennyi korosztály számára terveznünk kell programot. A gye-
rekek mellé, akik a KönyvtárMozi legaktívabb használói, sze-
retnénk a fiatal felnőttek és az idősek bevonásával teljessé 
tenni a szolgáltatatást. Figyelje a meghirdetett vetítéseket és 
beiratkozási napok időpontját a község intézményeinek, bolt-
jainak hirdetési felületein!
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KönyvtárMozi
Új könyvtári szolgáltatás
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• Május 8-án a Teleházban ünnepeltük az 
anyák napját. A tavasz virágai díszítették 
a termet, bennünket Hegyes József, Kun 
Gréta, Szabó Dóra általános iskolai tanulók 
köszöntöttek Kerekesné Kun Zsuzsanna 
pedagógus kíséretében. Köszönjük! Natkó 
László és Hullár Lászlóné tették még szebbé 
verseikkel a rendezvényt, majd a gyöngyvi-
rágból készült csokrocskák szimbolizálták 
azt a SZERETETET, melyet minden édesanya 
és nagymama megérdemel.
• Május 12-én huszonegy tagunk utazott 
NYÍRTELEKRE, a Megyei Nyugdíjas Szövet-
ség kulturális bemutatójára. 
Énekkarunk létszáma kibővült, jelenleg férfi-
ak is erősítik a kórust. Száraz Lászlóné „Nyá-
rád menti nótacsokrot” tanított be, mely új-
szerű és sikeres volt a fesztiválon. 

Egyesületünk hírnevét Natkó László Kibédi 
Ervin anyák napi versével tette még emel-
tebbé.
A rendezvényen a Tiszaberceli Nyugdíjas 
Egyesületet és a támogató Önkormányzatot 
„KÜLÖNDÍJBAN” részesítették, megköszön-
ve vele azt a nagy munkát, amit augusztus 

első hetében a nyugdíjas találkozó szerve-
zésében végzünk a szépséges Tisza-parton.

• A Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület vala-
mint a település nyugdíjasainak nevében kö-
szönöm a tiszaberceli önkormányzatnak és 
a képviselő-testületnek a tartalmas ünnepi 
csomagokat, melyet köszönettel vettünk át.
• Minden kedves Támogatónknak köszönjük 
személyi jövedelemadója 1%-át, melyet a 
Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesületnek ajánlot-
tak fel. Köszönjük!
• 2017. augusztusi turisztikai hét keretén be-
lül, a nyugdíjasok találkozója 2017. augusztus 
3-án lesz megtartva.
• Tiszabercel község Képviselő-testülete és 
az itt élő Bessenyei Művelődési Társaság 
tagjai figyelemmel kísérik Bessenyei György 
író-filozófussal kapcsolatos rendezvényeket. 
Nyíregyházán részt vettünk a díszteremben 
tartott ünnepségen és megkoszorúztuk a 
költő szobrát. 2017. május 8-án a Kallós Ede 
által felállított Bessenyei-szobornál koszo-
rúzással egybekötött ünnepségen vettünk 
részt, megemlékezve a szobor felállításának 
évfordulójára.

Kedves Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület!

Minden tagjának szeretettel adom ezeket a kis „an-
gyalkákat”! 
Legyen veletek a karácsony angyala, 
Legyen áldás és békesség az ünnep, 
A szeretet simítsa lelketeket, 
Amikor a csengők megcsendülnek!
Fogadjátok tőlem e kis meglepetést, melyet szintén 
megyénk szülötte, Ilonka nevű kézműves készített!  
Én sokat gondolok szeretett szülőfalumra, a Hatházra, 
annak minden egyes volt és jelenlegi lakójára!
Áldott, boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok!

Polyákné Labbancz Ilonka
Budapest, 2016. december

Mozgalmas „évadnyitással” kezdődött a 2017-es esztendő, hiszen a 
sok-sok ütemezett tervezésben a hideg tél vastag hótakarójával sem 
hátráltatott bennünket. Jogi tennivalóink bőségesen voltak. Új vezetősé-
get választottunk: fiatalítani kellett vezetőségünket, újra szabni az 55 főt 
számláló egyesület irányítását, működtetését, felkészülni a nyári nagy 
rendezvényekre, az őszi húsz éves jubileumra, egyszóval az egyesületi 
tevékenységre. A tisztségválasztó közgyűlés, majd a módosított Alap-
szabály megbeszélése, tervezése, hogy március 15-re szabályszerűen 
beérkezzen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságra. Ugyanakkor a 
hagyományosan tartandó ünnepségek, évfordulók, szórakoztató jellegű 
összejövetelek, műsorpróbák se szenvedjenek hiányt, teljes aktivitás-
ban tartotta az egyesület tagjait.
A beszámoló taggyűlés, valamint a tervezés kötelezettsége után emlé-

keztünk januárban a doni hősökre, a magyar nyelv illetve kultúra napjára 
(hagyományosan az Együtt Tiszabercelért Egyesülettel). Figyelemmel 
kísértük a Bessenyei György emlékére rendezett „hetet”, részt vettünk 
az ünnepségen, vetélkedtünk, koszorúztunk. Folyamatosan készültünk a 
vidám nőnapra, melyet ünnepélyes keretek között vacsorával egybeköt-
ve patronálóink és vendégeink körében ünnepeltünk. Fénypontja mindig 
a vidámság, a kis bohózatok sokszínűsége, a jelmezes táncok, énekek. 
Az önkormányzat nevében sikeres a virágosztás, a köszöntő beszéd, az 
elhangzott rigmusok, koccintások, a jó vacsora, az asztalra kerülő finom 
sütemények, a sok izgalmat keltő, kacagásra késztető tombolasorsolás. 
Egyveleg volt ez: a farsang és a születendő tavasz egyvelege. A színpa-
don a bohózat, a terítős asztalokon a barkás, aranyesős virágcsokrok, 
melyek egy jó napról, jó összefogásról árulkodtak.

Igaz, már régen elmúlt a karácsony, de most van le-
hetőség nyilvánosan is megköszönni kedves patro-
nálónknak a különleges ajándékot, melyet szülőfaluja 
nyugdíjas egyesület tagjainak ajándékozott Polyákné 
Labbancz Ilonka. A tűzzománc „angyalka” legyen ka-
pocs a jövőben közöttünk!

Már 20 éve Tiszabercelért!

HÍREINK

Nyugdíjas élet
Rovatvezető: Zsíros Antalné 

egyesületi elnök

Németh Pálnak és Eperjesy Veronikának, akik 
1957. április 27-én kötöttek házasságot. További 

boldog, egészségben gazdag közös életet kívánunk!

Házasságkötésük
60. évfordulója alkalmából 

gratulálunk
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Miután magunk mögött hagytuk a hosszú 
telet, és lassan a tavaszt is, ideje vissza-
tekinteni egy kicsit az elmúlt időszak ese-
ményeire.
A tél folyamán az Alapszabály kötelező 
megújításán dolgoztunk, tanulmányozva 
a jogszabályok, 

törvények általam egyáltalán nem kedvelt meg-
fogalmazásait, paragrafusait. Átdolgozott éjsza-
kák, egyeztetés, aláírás, pecsét, javítás, telefon, 
tanácstalanság, segítség, hiánypótlás, újabb 
közgyűlés, újabb papírhalmaz, stb. árán végül 
is másodszorra elfogadta a bíróság a beadvá-
nyunkat, így működhetünk tovább, „be vagyunk 
jegyezve”.
Egyre inkább népszerű a szilveszteri gyalogtúra, 
közel húszan gyönyörködtünk a Tisza látványá-
ban, az ártér téli nyugalmában.
Kihasználva a sok havat és a tartós hideget, 
megépítettük Bercel hóasszonyát, aki hetekig 
szolgált látványosságként a piac előtt. Köszö-
net az „építőknek!” Igazán jó hangulatú vasár-
nap délután volt!
Közben azért többször voltunk színházban is: 
Operett gálán a VMK-ban, ahol hallhattuk Kál-
lay Bori és Berkes János csodálatos hangját, 
megnéztük Molnár Ferenc Olympia c. darabját 
Pásztor Erzsi és Szilágyi Tibor főszereplésével. 
Ibrányban - Bercelről közel húszan - egy felejt-
hető, de szórakoztató vígjátékot láttunk Har-
sányi Frigyes, Beleznai Endre, Sáfár Anikó és 
mások jóvoltából. Igazi francia komédia volt, 
félreérthető helyzetekkel, bemondásokkal.
Másfajta élményt is ajánlottunk a verseket, iro-
dalmat kedvelő tagjainknak – és másoknak is 
– a magyar kultúra napja és a költészet napja 
megrendezésével.
Hagyományos rendezvényeink ezek- közösen a 
könyvtárral, és immár az új könyvtárossal, aki-
nek kívánunk sok sikert, egészséget munkája 
végzéséhez. Itt mondunk köszönetet elődjé-
nek a több éven át tartó közös munkáért. És itt 
kell megállnunk egy percre, hogy ily módon is 
emlékezzünk egy igaz barát, mindig segítőkész 
kedves tagtársunkra, aki fájdalmasan korán ha-
gyott itt minket. Nyugodjon békében!

A tavasz új programokat hozott. 
Harmadízben vettünk részt a FETIVÍZIG által meghirdetett gátőrfutás 3,2 
km-es távján. Igaz, hogy többet gyalogoltunk, mint futottunk, de nagyon 
jól éreztük magunkat. Utánpótlás tagunk két hónaposan teljesítette a 
távot. Szeretjük ezt a jól szervezett, népszerű versenyt.
Nyugdíjas- énekkari, de egyesületi tagként is részt vettünk a Nyírtelken 

rendezett megyei kulturális seregszemlén.
„A KÖZÖSEN MEGÉLT ÉLMÉNYEK ADJÁK AZ 
ÉLET SAVA-BORSÁT.”
Igazi kiránduló időben vágtunk neki a Tiszaber-
cel – Tiszakarád távolság (oda-vissza mintegy 
18-20 km) legyőzéséhez egy szép májusi va-
sárnap délután. Odaát gyönyörű táj fogadott. 
Volt, aki még sosem járt erre. Mi, régi berceliek 
igen sokszor, hiszen átjártunk kapálni, forgatni, 
gyűjteni. Így aztán gyakran elhangzott a Méhes, 
Tallóka, Batuz név mint a hajdanán megműve-
lendő területek neve. Szép a határ. Szépek az 
ártéri erdők fái, a töltést szegélyező akácok, 
bodzák sora. Mondhatni, illatfelhőben érkez-
tünk Karádra. Utunk a temetőbe vezetett, ahol 
megkerestük, és virágcsokrokkal, az emlékezés 
koszorújával róttuk le kegyeletünket a hatvanas 
években Bercelen tanító, karádi illetőségű Tóth 
Magdolna sírjánál. 
A sírkövek mellett elhaladva sok ismerős név-
vel is találkoztunk: Kazup, Plósz, Pitlik, Hegyes. 
Úgy látszik, a Tisza sem állhatta útját a fiatalok 
egymásra találásának. Méltó síremlék biztosít 
halhatatlanságot nemcsak a háborúk hőseinek, 
de a halálba deportált ártatlan áldozatoknak is.
Egy-két rövid pihenőt közbeiktatva beszélget-
tünk a közelmúlt nevezetes napjáról: hogyan 
ünnepeltük anno a madarak és fák napját. Úgy 
tűnt, a hazafelé út sokkal rövidebb, de ugyan-
olyan szép volt.
Új kihívások várnak ránk. Meghirdettük a nyári 
szabadtéri színházi esteken való részvételt, és 
az augusztusra tervezett országjáró kirándulást 
is.
Minden programunkra szeretettel hívunk és vá-
runk minden érdeklődőt:
az Együtt Tiszabercelért Egyesület.

Száraz Lászlóné

Az Együtt Tiszabercelért Egyesület életéből

Jókedvet adó, játékos fejtörő.

Szilveszteri gyalogtúra

Tiszabercel köszönetét hozta az
Együtt Tiszabercelért Egyesület.

Tisztelt Polgármester Úr!
A Megyei Nyugdíjas Szövetség 2017. 04. 21-én rendezte meg a „Vers- és 
prózamondó verseny”-t a költészet napja jegyében. A rendezvényen Ti-
szabercel Nyugdíjas Egyesületét - az Elnök asszony és egy egyesületi tag 
kíséretében - Natkó László úr képviselte, aki 2. helyezést ért el.
Szeretettel gratulálunk, és néhány felvételt továbbítunk erről a rendez-
vényről!
Egyben arról is örömmel tájékoztatjuk Polgármester Urat, hogy Natkó 
Lászlót, mint „dobogós” versenyzőt, szeretettel várjuk a „Regionális Vers- 
és Prózamondó Verseny”-re is, amely 2017. június 16-án lesz Nyíregyházán.

Üdvözlettel: Csikai Sándorné alelnök 
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Mozgalmas életünket már január hónapban 
elkezdtük. A Nyugdíjas Egyesülettel közösen az 
egészségmegőrzés jegyében ingyenes hallás-
vizsgálatot szerveztünk, melyet nyitottá tettünk 
a település felé.

Jókedvvel és vidámsággal készültünk a tél 
búcsúztatására és az érkező tavasz köszönté-
sére. Az idei farsangra a Nyírségi Református 
Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona hívta és 
várta az intézmények képviselőit, hogy együtt 
ünnepelhessünk. A 120 fős vendégsereget a 
Kulcsár étterembe fogadták a szervezők, ahol 
az intézmények ötletes és vidám műsorokkal 
léptek fel. A mi csoportunk egy „ördög”-tánc-
cal kedveskedett a jelenlévőknek. Nagy öröm 
volt számunkra, hogy Szilágyi Sándor nagytisz-
teletű úr is részt vett a műsorban.

A szervezők játékokkal, új ötletekkel is kedves-
kedtek. Egyik feladat elrejtett versek megkere-
sése, majd azok felolvasása volt. Tombolaszel-
vény helyett a belépőjegyek lettek kisorsolva, 
a nyertesek Erdélyből érkezett tárgyjutalmakat 
kaptak. A sok vidámság és nevetés után közö-
sen fogyasztottuk el az ízletes és bőséges ebé-
det, valamint a farsangi fánkot. A nap folyamán 
élőzene szólt, így többen is táncra perdültünk. 
Köszönjük a szép napot!

Március 8-án együtt ünnepeltük a nemzet-
közi nőnapot, ahol Szántó Zsolt polgármester 
úr köszöntötte a jelenlévőket és nyújtotta át 
a szép virágokat, melyet ezúton is szeretnénk 
megköszönni! Verset hallhattunk Eperjesy Fe-
renc ellátottunktól és Petró Béla tanár úrtól. 
Mindezt egy közös tízórai és hosszantartó be-
szélgetés követett.

Húsvéti előkészületek

Foglalkozásokat szerveztünk a húsvét jegyé-
ben, ahol szép kosarakat varrtunk, tojásokat 
fújtunk, festettünk és fűztünk. Nagypénteken 
közös istentiszteleten vettünk részt, ezt köve-
tően a Múzeumfaluba látogattunk el és vettünk 
részt húsvéti foglalkozáson, finom kenyérlán-
gost ettünk és eltöltöttünk egy kellemes, vidám 
délutánt.

Köszönet

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Polgár-
mester Úrnak és a Képviselő-testületnek a 
húsvéti csomagért, mely minden családnak 
segítséget nyújtott az ünnepi előkészületekben.

„Szavaim eltaláltak, mint a nyári zápor, 
átadom csokromat néhány szál virágból.”

Május első vasárnapja az édesanyáké, nagy-
mamáké, keresztanyáké! Őket ünnepeltük az 
Idősek Házában, ahol a köszöntő szavak után 
az óvodás gyerekek nagyon szép versekkel és 
dalokkal köszöntöttek mindnyájunkat.

Gliba Lászlóné

Betekintés a
Területi Iroda

életébe

Czene Józsefnének, aki 2017. február 25-én 
ünnepelte 90. születésnapját.

Horváth Józsefné 2017. május 28-án ünnepelte 
a 90. születésnapját.

Nagy Sándornénak, aki 2017. április 17-én 
ünnepelte 90. születésnapját.

Tóth Lajosnénak, aki 2017. január 10-én ünne-
pelte 90. születésnapját.

Varga Lajosnénak, aki 2017. március 13-án 
ünnepelte születésének 90. évfordulóját.

Gratulálunk és további hosszú, 
boldog életet kívánunk!

NőnapNőnap

Múzeumfaluban
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Mai modern korunkban szokatlan cseleke-
deteket sorol fel a Szentírás. És szokatlan az 
is, ahogyan az első keresztyénnek mondott 
antiókhiai gyülekezet kiküldi és anyagilag is 
támogatja Barnabást és Sault (=Pál apostol). 
Arra ösztönzi a két tanítót, hogy más gyüleke-
zeteket alapítsanak, adják tovább a Jézusról 
szóló örömhírt. Szokatlan tett, de létfontossá-
gú, jövőt építő. 
Ahogyan a konfirmáció is gyülekezetünk lét-
fontosságú eseménye! A jövő rejtőzik benne! 
Minden kereszteléskor önként megígérik a 
szülők és a keresztszülők, hogy a megkeresz-
telt gyermek felnőve, 12-13 évesen konfirmál-
ni fog a gyülekezet színe előtt. Ez tehát nem 
kedv kérdése. Ez az évenkénti „hittanos balla-
gás” hozza közénk a kézrátétel ősgyülekezeti 
szokását: a lelkész a konfirmandus fejére téve 
kezét, Isten (névre és életre szóló) áldását 
kéri a fiatalra. És mi, a konfirmandusainkat 
látva, abban reménykedünk, hogy ők veszik 
majd át tőlünk a stafétát – a berceli reformá-
tus életet.
Persze naivak lennénk, ha nem látnánk, 
hogy a munkahely, a megélhetés mennyi fi-
atalt „rabol” el tőlünk és országunktól. Szinte 
nincs olyan családi ház Bercelen, ahonnan 
ne lenne 250 km-re, vagy még távolabb fiatal 
családtag. Mégis hisszük, hogy haza hozzánk 
jönnek, velünk vannak otthon. Esetleg temp-
lomunkba is. Akkor lesz otthonunkká a temp-
lom, ha megtaláljuk benne helyünket. Ehhez 
ismernie kell a gyülekezetnek a nevünket 
(rosszabb esetben CSAK az egyházfenntartói 
listából), és nekünk is meg kell találnunk a 
feladatunkat a gyülekezetben. Akkor vagyunk 
otthon a gyülekezetben, ha ismerős nevünk 
van és betöltött feladatunk. 
A Magyar Presbiteri Szövetség levelében több 
tisztséget is felsorol, amelyek betöltése által 
otthonunkká válhat a templom. 1, Misszói: 
evangelizáció, imaszolgálat, családlátogatás, 
lelkigondozás. 2, Igeszolgálat: igehirdetés, se-
gítség úrvacsoraosztásban, bibliaóra tartása. 
3, Tanítói: hittan, konfióra, bibliaiskola, gyer-
mek- ifimunka, presbiterek órája. 4. Szere-
tetszolgálat: beteglátogatás, kórházlátogatás, 
öregotthon látogatás, magányosok látogatása, 
idősek látogatása, árvák felkarolása. 5. Gyü-
lekezetépítés: családlátogatás, lelkigondozás, 
templomi rend, pénzügyek, építési ügyek, 
épületek fenntartása, irodai ügyek, fenntartói 
járulék, takarítás, iratterjesztés, könyvtár, bi-
zottsági munka, nyári táborok, kirándulások, 
gyermekfoglalkozások, kántorizálás, énekkar, 
kapcsolat más gyülekezetekkel Szinte min-
den presbiternek tudok betöltött szolgálati 
területet megnevezni. És rajtuk kívül is sokan, 

egyszerű gyülekezeti tagként megtalálták 
már feladatukat! Egyik álmom, hogy fiatalja-
ink a gyülekezet pozitív, ösztönző keretében 
rátaláljanak életük hivatására. Először szolgá-
latban, majd az életben fizetésért. 
Mielőtt Barnabás és Pál antiókhiai kikülde-
téséről hallanánk, előtte minden fontos sze-
mélyről hallunk. Az Apostolok Cselekedetei-
ről írott könyv első 12 fejezetében megjelenik 
előttünk Péter + János, majd István, Fülöp, 
Saul, Kornéliusz, „vég”-ül Jakab. A 13. fejezet-
ben a vegyes összetételű anthiókhiai gyüle-
kezet következik, ahol a zsidók együtt vannak 
a görög nyelvű ciprusiakkal és ciréneiekkel is. 
És érdekes módon nem a jeruzsálemi első 
gyülekezetet, hanem az ittenieket szólítják 
először keresztyéneknek. A vegyes nyelv és 
összetétel adja meg a hátterét a keresztyén-
ségnek. Mert nem az anyanyelvi különbségek 
érvényesülnek, hanem mindenki egy NA-
GYOBB nyelvet, a krisztusi nyelvet beszéli! 
Azt a szeretet-nyelvet, amelyben megbocsá-
tás van, amelyben mindig van holnap, amely 
nem csak húsvétvasárnapi, hanem hétközna-
pi bajokat is legyőző feltámadás. 
Erről tesznek hatalmas erővel bizonyságot a 
próféták és a tanítók, akik böjtölnek, imád-
koznak és kezüket rátéve a kiválasztottakra 
– missziót végeznek. Ránk mennyire jellemző 
ez a mindenek feletti nyelv? Amikor család-
tagok beszélnek el egymás mellett. Amikor 
képesek vagyunk egymásnak esni 1 négyzet-
méterért, vagy a 4-5-20-40 éves pártok kép-
viseletében. Érdemes újra tanulni a krisztusi 
nyelvet és gyakorolni magunkat ebben! 
Érdemes még néhány szót Barnabásról válta-
ni. Először azt halljuk róla, hogy ciprusi lévita, 
aki felajánlotta vagyonát az első gyülekezet-
nek. „Beceneve”, szerzett neve: „Vigasztalás 
Fia”: valószínűleg értett mások megvigasz-
talásához. Nekünk van-e becenevünk? Nem 
csúfnevünk, amit már az iskolában ránk 
aggatnak, hanem pozitív értelemben minket 
jellemző név? 
Egy másik dolog, Barnabás ellenőrzésre ment 
Antiókhiába. Mi nem szeretjük az ellenőrzést. 
Még családon belül is feszültség keletkezik, 
ha valaki ellenőrzi a másikat. Itt most Bar-
nabás Jeruzsálemből ellenőrzésre érkezik 
Antiókhiába, hogy megnézze és minősítse 
az itteni gyülekezetet – ahogyan korábban 
Samáriába küldik Pétert és Jánost. Barnabás 
ellenőrzi a gyülekezetet, de többet is tesz! 
Elmegy Tarzuszba Saulért, aki mellett kiállt, 
megvédte, szót adott neki a jeruzsálemi gyü-
lekezetben. És Saul=Pál vállalta Barnabással 
a szolgálatot. A gyülekezet áldását kapják és 
viszik szerte a Földközi-tenger környékére. 

„Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után
elbocsátották őket.” (ApCsel 13,3)

Képes visszatekintő

Január hónapban Ferenczi Richárd katolikus plébánus 
(Gávavencsellő), Iski István görög-katolikus paróchus 
(Buj) és Szilágyi Sándor nagytiszteletű úr hívta öku-
menikus imaestre a keresztyén felekezetek tagjait.

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma 
minden év tavaszán megnyitja kapuit. Április 

22-én a Kollégium és Debrecen nevezetességeinek 
megtekintésén túl, több szabadtéri program várta a 
Tiszántúli Református Egyházkerület gyülekezeteinek 

konfirmandus csoportjait.

A buji református gyülekezettel közös, böjt előtti 
bűnbánati alkalom.

Május 07-én a hittanos gyerekek verses szavalattal 
köszöntötték az édesanyákat. Felkészítő tanáruk: 

Kerekesné Kun Zsuzsanna.

A hitbéli megerősítést célzó felkészülési időszak 
május 14-én sikeres vizsgával zárult.



TÉLI ÉS TAVASZI FAGYKÁROK HATÁSA
Az elmúlt télen több szakaszban volt néhány napig tartó -20C° körüli 

tartós fagy. Ez ártott a kikelt repceállománynak, annak ellenére, hogy 
többnyire a hótakaró is védett. A fagykár változó, de jelen volt. A gyü-
mölcsfák rügyeire kevésbé volt hatásos a téli fagy, nem úgy, mint a 
szőlőkre, ahol fajtától függően a főrügyekre 10 és 50%-os lehetett a 
fagyhatás. A főrügy mellett meghúzódó mellékrügyek kevésbé voltak 
érzékenyek. Ezekből képződhetnek fürtök és ezáltal termés. Sokan 
gondolják, hogy a kártevőknek és kórokozóknak aztán odavágott ez a 
tél. Hát nem egészen így van, mert a lisztharmat micéleumai ugyan 
-20C° alatt részben károsodnak, de az életben maradt szaporító képle-
tek erősen feljöhetnek és ugyanolyan károkat okozhatnak. Az áttelelő 
ormányos és egyéb bogarak szintén megúszták, látható volt a mozgo-
lódásuk. Ne higgyünk tehát nekik, évmilliók alatt hozzászoktak a rend-
kívüli helyzetekhez, kiszelektálódtak, az erősebbek maradtak meg és 
képesek aktivizálni magukat.

 A gyümölcsfákra inkább a tavaszi fagyok a veszélyesebbek. 
Az ún. szállítási fagyok ritkábbak és ellenük védekezni sem lehet. Jel-
lemzőbbek inkább a kisugárzási fagyok, melyek felhőtlen, csillagos ég 
kíséretében jelentkezhetnek áprilisban és májusban. A fagyos szentek 
fogalma közismert. Elsődleges védekezésnek kell legyen, hogy ültet-
vényt ne létesítsünk mély fekvésű, fagyzugos helyen és fagyokra ke-
vésbé érzékeny fajtákat ültessünk. 

 A tavaszi fagyok ellen ugyan lehetséges védekezés, de több-
nyire csak kísérleti jelleggel, a gyakorlatban megbízható módszer vagy 
nincs is, vagy kivitelezhetetlen. Leghatékonyabb a fagyvédelmi öntözés 
lenne, ahol több magasságban szórófejeket helyeznek el. A növényre 
ráfagyott víz védene a megfagyástól. Maximum 15 percenként kellene 
a vizet kijuttatni, hogy a jég több rétegben védjen a további lehűléstől. 
Nagy parafin gyertyákkal is próbálkoznak. Nagyon sok ilyen gyertya 
kellene. Valamilyen hatás csak abszolút szélcsendben érhető el, úgy, 
mint a hagyományos füstölésnél, vagy az ún. frostbusterrel történő vé-
dekezésnél. Ez egy traktorra szerelhető gázturbinás eszköz, mely gáz-
palack segítségével meleg levegőt fúj az ültetvénybe. A kiömlő garatnál 
a levegő hőmérséklete 100C° is lehet. Hatótávolsága max. 150m. Ezeken 
kívül létezik még a levegő megkeverése helikopterrel, vagy saját axiál 
ventillátoros permetezőgéppel.

 Tavaszi fagykárok községünk területén is jelentkeztek, 
mert több helyen -3-4 C°-ot is mértek. A csonthéjasok ko-
moly kárt szenvedtek, beleértve 
a meggyet is. Almánál jelentő-
sebbnek látom a károsodást. 
Nem minden esetben a 
konkrét mínuszok, de az 
e feletti, fagyhoz közeli 
alacsony hőmérsékletek 
is ártottak, mert a virág 
megfázott és a megkö-
tődött kis gyümölcsöt 
lerúgta. Most már látszanak 
ezek a kellemetlenségek.

MEZŐGAZDASÁGI ROVAT
Rovatvezető: Eperjesy Ferenc
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TELEPÜLÉSSZÉPÍTÉS KÉPEKBEN
A közmunkaprogram keretében az önkormányzat dolgozói folyamatosan szépítik a település köztereit, középületeit, 
udvarait. Munkájuknak köszönhetően a településre érkezők mind szebb esztétikai élményben részesülhetnek, a tele-
pülésen lakók pedig rendezetteb környezetben tölthetik mindennapjaikat. KÖSZÖNJÜK!!!

Fotók: Szatmári Ferenc



A kamarai tagság alapja

Az agrárkamarai tagság keletkezéséről a Magyar Agrár-, Élelmiszer-
gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról (a továbbiakban: NAK) szóló 
2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: NAK tv.) rendelkezik (2., 5. 
és 45. §). Ennek alapján kamarai taggá válnak:
1. Az őstermelők az őstermelői igazolvány kiváltásával;
2. Az egyéni vállalkozók az agrárgazdasági tevékenység nyilvántar-

tásba vételével;
3. A gazdálkodó szervezetek, amennyiben a főtevékenységük ag-

rártevékenység, vagy melléktevékenységként folytatnak agrárte-
vékenységet és egyúttal az élelmiszerlánc-felügyeleti informáci-
ós rendszer (FELIR) nyilvántartásában is szerepelnek;

4. A földművesek a földművesként történő nyilvántartásba vétellel;
5. A mezőgazdasági termelőszervezetek a mezőgazdasági termelő-

szervezetként történő nyilvántartásba vétellel.
Az agrárgazdasági tevékenységek felsorolását, melyek a NAK tv-ben 
foglalt esetekben a törvény erejénél fogva kamarai tagságot keletkez-
tetnek, a törvény 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.
Kiemelendő, hogy a NAK tv. értelmében  az agrárgazdasági tevékeny-
ség tevékenységi körbe való bejegyzése az agrárgazdasági tevékeny-
ség folytatásának minősül.

A kamarai tagdíjfizetés fő szabályai

Azon tagok , amelyek a 2017. évben összesen legalább 16 napig és a 
2016. évben is összesen legalább 16 napig NAK tagok voltak, tagdíj-
bevallásra kötelezettek. Azon őstermelőknek, akik a 2017-es évben 
váltak őstermelővé, de a 2016. év folyamán melléklapos őstermelők 
voltak, szintén kell bevallást készíteniük.
Ugyanakkor az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében azon 
tagok, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek, mente-
sülnek a tárgyévi tagdíjbevallási kötelezettség alól :
1. a tárgyévet megelőző évben kizárólag őstermelőként voltak a 

kamara tagjai, és
2. a megelőző évben őstermelői tevékenységből keletkezett árbe-

vételük a nettó 600.000,- forintot nem haladta meg, és
3. a tárgyévben nem kívánnak élni tagdíjalapot/árbevételt csökken-

tő kedvezményekkel , valamint 
a tárgyévi tagdíjat 2017. június 30-ig megfizetik.

 A tagdíjfizetés alapja

A NAK tagdíj a tárgyévre fizetendő, alapját a tag tárgyévet megelőző 
lezárt üzleti év nettó árbevétele alapján kell meghatározni. Az Alap-
szabályban meghatározottak szerint a tag gazdasági súlyához igazodó 
sávokba (tagdíjfizetési osztályokba) történő besorolás ezen árbevétel 
alapján történik.

Tagdíjfizetési osztályok:
I. tagdíjfizetési osztály: 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft
II. tagdíjfizetési osztály: 4 millió Ft tagdíjalapig 5.000 Ft
III. tagdíjfizetési osztály: 10 millió Ft tagdíjalapig 10.000 Ft
IV. tagdíjfizetési osztály: 25 millió Ft tagdíjalapig 15.000 Ft
V. tagdíjfizetési osztály: 50 millió Ft tagdíjalapig 30.000 Ft
VI. tagdíjfizetési osztály: 80 millió Ft tagdíjalapig 50.000 Ft
VII. tagdíjfizetési osztály: 150 millió Ft tagdíjalapig 100.000 Ft
VIII. tagdíjfizetési osztály: 350 millió Ft tagdíjalapig 250.000 Ft
IX. tagdíjfizetési osztály: 750 millió Ft tagdíjalapig 500.000 Ft
X. tagdíjfizetési osztály: 1500 millió Ft tagdíjalapig 750.000 Ft
XI. tagdíjfizetési osztály: 1500 millió Ft tagdíjalap felett: 1.000.000 Ft
Tagdíjbevallás módja
A tagdíj bevallási időszak 2017. június 1-től 2017. július 15-ig tart. Ezt 
követően 2017. július 31-ig 10 százalékos késedelmi pótlék megfizeté-
se mellett van lehetőség a bevallás megtételére.
Azon tagdíjbevallásra kötelezett tag részére, aki ez utóbbi határidőig 
sem tesz eleget bevallási kötelezettségének, a NAK az állami adóha-
tóságtól kapott adatok alapján állapítja meg a fizetendő tagdíj össze-
gét, egyúttal 20%-os mulasztási pótlék is előírásra kerül.
A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül, vagy a falugazdászok se-
gítségével tehető meg. Az e-Irodába történő belépéshez a tag ka-
marai azonosítójára és jelszavára van szükség. A kamarai azonosító 
megtalálható a NAK által küldött értesítő leveleken. 
A tagdíj megfizetése
A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 11749008-20190244 szá-
mú bankszámlájára banki átutalással, illetve bevallás során igényelt, 
egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet megfizetni.
Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a kamarai tag ka-
marai regisztrációs számát, továbbá adószámát vagy adóazonosító-
ját.
A tagdíj megfizetésének határideje: 2017. július 31.
600.000 Ft alatti őstermelőkre vonatkozó tudnivalók
1. Az a tag, aki 2016-ban csak őstermelő volt, a tagi státusz alap-

ján bevallásra kötelezett, de a 2016. évi árbevétele nem éri el a 
600.000 Ft-ot (kedvezmények nélkül) elég, ha 2017. június 30-ig 
megfizeti a 2.000 Ft tagdíjat. Ebben az esetben a befizetés egy-
ben bevallásnak is minősül. 

2. 600 ezer alatti őstermelőnek tekintendő: aki a 2016. évi adó-
bevallásában 600 ezer forintot meg nem haladó bevételt tün-
tetett fel, vagy aki kistermelőként nem tett bevallást a NAV felé. 
(Amennyiben az őstermelőnek az őstermelői tevékenységből 
származó éves bevétele nem haladja meg a 600 ezer forintot, 
akkor nem kell jövedelmet számolnia és ezt a bevételét nem is 
kell bevallania.)

3. Ezek a tagok az utalásnál tüntessék fel közleményben a kamarai 
azonosítójukat, adóazonosítójukat, adószámukat. Amennyiben 
nem tudnak utalni, de kaptak fehér csekket a Kamarától, mert 
akkor azon fizessék be a tagdíjat. Ha nem kaptak fehér csekket 
postán a Kamarától, akkor a falugazdásztól kérhető sárga csekk, 
amin be lehet fizetni a tagdíjat. 2017.június 30-ig. 

Amennyiben a tag egyenlege esetleges túlfizetést mutat, akkor is be 
kell fizetni a teljes 2000 Ft-ot, mivel az minősül bevallásnak!

Dr.Csepcsányi Zsolt 
falugazdász

Tájékoztató a 2017. évi agrárkamarai tagdíjbevallásról és tagdíjfizetésről 
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NAPLÓ
Berczeli

A Megyei III. osztályú csapatunk 
2017. 03. 12.-én kezdte a tavaszi 

fordulókat egy jó, közepesnek 
mondható alapozás után.

Az első mérkőzésünket a 
bajnokságban feljutásra 
hajtó, Nyírteleki SE otthon-
ban játszottuk, ahol jó játék-
kal ugyan, de 4:1-es veresé-
get értünk el.

2017. 03. 19.-én, az akkori 3. helyen álló 
Bashalom csapata ellen jó játékkal, 3:2-re 
nyertünk.

2017. 03. 25.-én, a másik bajnokaspiráns otthonába, Tiszalökre látogat-
tunk, ahol gyenge játékkal, 4:1-es vereséget szenvedtünk.

Ezután jött a nagy menetelésünk, ahol 7 mérkőzésen nem találtunk 
legyőzőre.

Először a Fiatal Gyémántokat vertük 7:0-ra, Tiszatelek otthonában 
2:2-es döntetlent értünk el, Vasmegyer ellen 3:3-as döntetlen, majd 
következett a nagy rangadó, ahol a szintén bajnokságra törő Kálmán-
házát, saját otthonában 2:1-re győztük le, Nyírpazony SE-t Tiszaberce-
len 2:0-ra vertük, majd Tiszaeszlárt idegenben győztük le 3:1-re, majd 
2017. 05. 14.-én következett a Tiszavasvári elleni derbi, ahol a tavalyi 
vereségünket szerettük volna megbosszulni, ez sikerült, hiszen itthon, 
jó játékkal 4:2-re vertük a Tiszavasváriakat, akik lógó orral távoztak 
Tiszabercelről.

A következő mérkőzésünk 2017. 05. 21.-én, vasárnap, az Ibrány SE ott-
honában volt, akik – mivel még soha nem sikerült minket legyőzni 
– a Megyei I. csapattal álltak ki és nyertek tartalékos csapatunk ellen 
4:0-ra. 

Az utolsó mérkőzésünket 2017. 06. 04.-én egy rangadóval zártuk. Buj 
csapata látogatott el hozzánk, ahol magabiztosan nyertünk 4:2-re a lel-
kes vendégek ellen.

A bajnokságot az előkelő 5. helyen zártuk, ami megfelel a csapat ké-
pességeinek.

A jövő évi bajnokság indulását és csapat szervezését a nyár folya-
mán egy közgyűléssel véglegesítjük, hogy új lendülettel tudjunk a 
2017/2018-as bajnokságban elindulni.

2017. 06. 03-án  „Berczel Kupa” Kispályás Labdarúgó Bajnokságot 
szerveztünk, melyen 4 csapat vett részt: Földművelésügyi Minisztéri-
um, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Kormányhivatal, a Tiszaberceli 
SE csapata. 

Nagy küzdelmek után a kupát a Tiszabercel SE nyerte. 

Szántó Zsolt Polgármester Úr köszöntőjében hagyományteremtőnek 
nevezte az eseményt, melyet lehetőség szerint a jövőben minden év 
tavaszán megrendezünk.

HAJRÁ TIBISE!

TAVASZI  MENETELÉS

Ízbomba pitébe zárva

Gyümölcsfáinkon cseresznye, meggy piroslik, az eper 
ízével már elteltünk. A barack, a szeder, a málna a 
finom szilva még a nyárvég, az ősz ajándéka. Az aláb-
bi ízletes joghurtos pite  bármilyen szezonális gyü-
mölccsel süthető. Nagyon finom szamócásan, megy-
gyesen, szilvásan, könnyen és gyorsan elkészíthető.

Hozzávalók:

A mérték alapja a joghurt pohara kell legyen!

4 egész tojás; 2 pohár 2 dl natúr joghurt; 2 pohár 
kristálycukor; 1 pohár olaj; 1 cs. sütőpor; bármilyen 
kedvelt, puha húsú gyümölcs, ízlés szerinti mennyi-
ségben

Elkészítés:

1.) A tojáso-
kat a cukorral 
habosra ke-
verjük. Hozzáadjuk a joghurtot és az étolajat, végül 
a sütőporral elkevert lisztet, és csomómentesre ke-
verjük.

2.) A kikevert masszát kizsírozott, kilisztezett tepsi-
be öntjük, majd ízlés szerint megszórjuk kimagozott, 
lisztbe forgatott gyümölcsszemekkel, gyümölcsda-
rabokkal. Fokozhatjuk az íz kavalkádot mazsola vala-
mint csokoládé darabka hozzáadásával.

3.) Előmelegített sütőben kb. 30 perc alatt készre 
sütjük. 

Ha kihűlt, ízlés szerint megszórjuk kristály- vagy por-
cukorral, szeletelve tálaljuk

Jó étvágyat kívánunk!

Nagymama
fakanala


