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Aranyosi Ervin: A szeretetről

Szeretni annyi: – elfogadni,
kitárt szívedből többet adni!

Másokban meglátni a szépet,
s örökre hinni: szép az élet!
Megértőn nézni a világra,
ápolni, kinek lelke árva.
Tudni a rossz is emberi,

másképpen lát, ki felismeri.
Keresd a jót, kívánd a szépet!

Lásd meg másban az emberséget!
Bocsásd meg azt, amiben gyarló!
Szeress ha fáj is, legyél kitartó!

Azért születtél erre a földre,
hogy szeretni tanulj mindörökre.
Szívedben szóljon szeretet ének,
szeretném, hogyha szeretnének!

Kedves Tiszaberceli Lakosok!

Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a saját nevemben kívánok 
Önöknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új esztendőt!

Szántó Zsolt 
polgármester
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Önkormányzatunk Képviselő-testülete ebben 
az évben 15 alkalommal ülésezett. 

A Képviselő-testület még év elején megtár-
gyalta és elfogadta az önkormányzat 2018. évi 
költségvetését. 

Az önkormányzat három intézménnyel látja 
el feladatait: a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatallal, Tiszabercel 
Község Önkormányzatának Óvodájával és Tiszabercel Község Önkor-
mányzatának Közétkeztetési Intézményével. A Tiszaberceli lakosok által 
megszokott szociális támogatásokat az önkormányzat ebben az évben 
is biztosítja. 

Képviselő-testületünk az egyre nehezebb gazdasági körülmények között 
is igyekszik biztosítani a szociális kiadásokat, melyből a legjelentősebb 
tételek az alábbiak: 

• Húsvéti csomagot 600 család, karácsonyi csomagot 603 család, 
szépkorúak támogatását 354 fő kapott. 

• Az iskolakezdéshez biztosított keretből 73 középiskolás és egyetemis-
ta részesült 10 000 forintos támogatásban. 

• A Bursa Hungarica ösztöndíj-program keretében önkormányzatunk 16 
főt részesített havi 4 000 forint juttatásban, melyet a központi költség-
vetés további 4 000 forinttal egészít ki havonta. 

• Az önkormányzati mikulás „ellátogatott” az általános iskolába, az óvo-
dába, az idősek házába és az önkormányzat intézményeibe, és minden-
kinek mikulás csomaggal kedveskedett.

• Közüzemi díjtámogatásra ebben az évben több mint 7 millió forint 
került átutalásra.

A képviselő-testület igyekszik kihasználni minden pályázati lehetőséget 
annak érdekében, hogy a település minél élhetőbb, szebb legyen. Ennek 
érdekében 2018. évben az alábbi jelentősebb beruházások megvalósu-
lásán dolgozott a képviselő-testület: 

• 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 támogatásból valósul meg 
a fedett piac. 

• A TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011 azonosító számon nyilvántartott 
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, „Több funkciós 
egészségház felújítása, korszerűsítése, alapellátási feladat szolgáltató 
terének bővítése” elnevezésű projekt 38 097 954 forint támogatásból 
valósul meg az idén.  

• A TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041 azonosító számon Tiszabercel Óvoda 
felújítására az önkormányzat 99 811 582 forint támogatást kapott mely-
nek befejezése 2019. év elején várható.

• A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgál-
tatásainak fejlesztésére című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi 
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjaví-
tásához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
felhívása keretében a Tiszaberceli 0167 hrsz-ú út szilárd burkolattal tör-
ténő ellátásának előkészítő munkái zajlottak 2018. évben és várhatóan 
2019. első félévében valósul meg a felújítás.

• A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgál-
tatásainak fejlesztésére című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi 
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjaví-
tásához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
felhívása keretében ebben az évben traktor kerül beszerzésre. 

• Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pontja szerinti Önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében a Tiszabercel Vá-
sártér utca (575 m) burkolat felújítási munkái elvégzésre kerültek.

• Tiszabercel Község Önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Önkormányzati Hivatal közreműködésével pályázatot adott be és 
támogatást nyert el több önkormányzattal közös konzorciumban a TOP-
1.2.1-15-SB1-2016-00016 pályázati azonosítószámon „A Rétköz turisz-
tikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és 
természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok 
kialakítása a Rétközben” című projekt keretében a Bessenyei Ház és 
a Szivattyútelep felújítására. A Bessenyei Ház felújításához 31 912 000 
forint, a szivattyútelep felújításához 79 695 600 forint támogatást nyer-
tünk. A közbeszerzés együttesen kerül kiírásra a konzorcium egészére 
és e miatt nem tudtuk elkezdeni a beruházást.

Kovácsné Elek Irén 
jegyző

40 év munka után elérkezett a pihenés ideje

A Képviselő-testület háza tájáról

Újhelyi Pálné köztisztviselő 2018. évben 
nyugdíjba vonult. 40 év munka után elérke-
zett a pihenés ideje. Munkatársunk lelkiis-
meretes, kitartó, pontos munkáját megkö-
szöntük, és nagyon jó egészséget kívántunk 
nyugdíjas éveihez. A búcsú gondolatai min-
denkire érvényesek.

A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem 
a szellem és a lélek állapota: az akarat- és 
képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jó-
kedv és a kalandvágy győzelme. Csak az 
öregszik meg, aki lemond eszményeiről.

Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan 
öreg, mint a kétségeid. Olyan fiatal, mint ön-
bizalmad, olyan öreg, mint a félelmed.

Fiatal, mint a hited, öreg, mint a csüggedé-
sed. Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, 
az öröm, a merészség, a nagyság – az em-
ber, a föld, a végtelenség hírnökeit.

Csak akkor öregszel meg, ha már nem szár-
nyalsz, és hagyod, hogy a pesszimizmus 
megdermessze a szívedet. 

Kedves Ida!

Köszönjük az együtt eltöltött éveket.

Kovácsné Elek Irén 
jegyző
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1. Felkérem Polgármester Urat, hogy értékelje az önkormányzat 
2018-as évét!

Önkormányzatunk a 2018. évet stabil gazdasági háttérrel tudta indítani. 

A célok meghatározása során elsődleges szempont volt - mint ahogy 
a korábbi években is -, hogy a településen az önkormányzati fenntartású, 
lakosságot kiszolgáló közszolgáltatások továbbra is problémamentesen, 
zavartalanul tudjanak működni, az intézményrendszer stabil maradjon és 
minél magasabb színvonalon szolgálja ki a településen élőket. 

Az év végéhez közeledve elmondhatjuk, hogy ezt a célt sikerült meg-
valósítani. A gazdálkodás szempontjából egy problémamentes, stabil 
évet tudhatunk magunk mögött. Egész évben folyamatos, nyugodt finan-
szírozással tudtuk az önkormányzati intézmények működését biztositani. 

Hasonlóan az elmúlt évekhez segítettük a településen élőket, gondolok 
itt az évente kétszeri természetben nyújtott támogatásra (húsvéti és ka-
rácsonyi segélycsomagra), az időseknek nyújtott pénzbeli támogatásra, 
iskolakezdési támogatásra vagy a pályázati forrásból kiosztott tűzifára. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az intézményeinkben dolgozóknál 
ebben az évben nem merült fel semmilyen leépítés, összevonás vagy 
egyéb lényeges átszervezés. 

A működés mellett fontos feladata az önkormányzatnak a település-
fejlesztés, melynek keretében a megtervezett és pályázati forrásokból 
megvalósuló beruházások elvégzése, befejezése volt a cél. Sajnos 2017-
ben - a főleg TOP-os forrásokból - elnyert fejlesztési elképzeléseinket 
nem tudtuk megkezdeni, így ezeket egyszerre, ebben az évben kellett 
megvalósítani (Egészségház, Óvoda, Piactér kialakítása). Ez jelentős 
többlet terhet jelentett mindenkinek, aki részt vett ezeknek a munkák-
nak a megvalósításában, koordinálásában. A folyamatosan felmerülő 
problémák ellenére azonban az év végére várhatóan sikerül minden 
megkezdett beruházásunkat befejezni, és átadni. Maradt néhány garan-
ciális javítás, amit az év végén vagy a következő év elején tudnak majd 
a kivitelezők megoldani, de ez alapjaiban nem befolyásolta a műszaki 
átadásokat. Közben kisebb, egyéb forrásból elnyert fejlesztéseket is si-
került végrehajtani, mint például a Vásártér utca elejének felújítása.

2. Milyen eredményei vannak a települési közmunkaprogramnak?

Az önkormányzat egyik legfontosabb feladatát jelentette 2018-ban is 
a településen élő munkanélküliek foglalkoztatása. Ezzel kapcsolatban az 
önkormányzat több pályázatot is nyújtott be az év folyamán, amelyek 
közül kiemelkedik a START közmunka program. Ebben az programban 
2018-ban átlagosan 70 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani. Ehhez a 
munkához jelentős támogatásokat tudtunk pályázati úton lehívni. Ez az 
anyagi háttér biztosította, hogy az elvégezett munka nagy része igazi ér-
tékteremtővé váljon. A START programon kívül több hosszú közfoglalkoz-
tatási pályázatot is benyújtottunk, amelyek eredményeképpen további 
30-40 főnek tudtunk munkalehetőséget biztosítani. 

Igyekeztünk a közmunka programok megvalósítása során minél több 
értelmes, értéket előállító munkát elvégezni, amivel jelentősen hozzájá-
rultunk pl. az önkormányzati konyha alapanyagellátáshoz, közterületeink 
tisztán tartásához, és a falukép szebbé tételéhez. 

Ezekben a programokban elvégezett önkormányzati munkát értékelve 
a Belügyminisztérium ez év végén egy külön keretből, többlettámoga-
tásként 10 000 000 Ft-ot bocsájtott az önkormányzat rendelkezésére, 
melyből tovább tudjuk gyarapítani az eszköz ellátottságunkat, és tárgyi 
felszerelésünket. 

Ebben az évben már egyértelműen látható volt az a folyamat, hogy a 
közmunkásaink közül egyre többen kerülnek ki a tényleges munkaerőpi-
acra, ahol nagy többségük megállta a helyét, és ezzel lényegesen jobb 
anyagi körülményt tudnak biztosítani a családjuknak.

3. Kérem értékelje a megvalósult fejlesztéseket!  Ön szerint ho-
gyan illeszkednek a település mindennapjaiba ezek a projektek? 

2018. évben több intézményünk is megújult. Az Egészségház, mely a 
Védőnői Szolgálatnak, illetve a Fogorvosi Szolgálatnak biztosít helyet. Az 
épület mind belülről, mind kívülről megújult, valamint a tetőtér beépí-
tésével egy új közösségi tér is kialakításra került. A lakosság már egy 
modern, új eszközökkel felszerelt, rendezett környezetben veheti igény-
be a szolgáltatásokat. 

Az elmúlt hónapokban befejeződött a fedett piactér építése is. Remé-
nyeink szerint az új piaci rész megélénkíti a kereskedelmet, és mind a 
vásárlók, mind az eladók megfelelő körülmények között tudják a szolgál-
tatásokat igénybe venni.

Helyi óvodánk megszépülése is folyamatban van. Az épületet a demo-
gráfiai számokat figyelembe véve alakítottuk ki, így 3 csoportos óvoda 
igényeit is ki tudja elégíteni. A pályázat megvalósítása során igyekez-
tünk nevelő-oktató eszközöket, berendezéseket beszerezni. A játszóud-
var szintén teljes felújításon esett át, így a gyermekek oktatása korszerű 
körülmények között folyhat tovább.

4. Milyen távolabbi célok, elképzelések vannak az önkormányzat 
napirendjén a településfejlesztés terén?

A jövőt illetően elmondhatjuk, hogy sok tennivalónk van még, ame-
lyek egy részből már elnyert pályázatok megvalósítását jelentik 2019-
ben, illetőleg új pályázati lehetőségeket is szeretnénk kihasználni első-
sorban a most induló falufejlesztési programokra alapozva. 

Az elnyert forrásaink közül a leglényegesebb a Megyei Turisztikai Pro-
jektben való részvételünk, amely kapcsán a Bessenyei Ház felújítását, 
illetve a Gőzszivattyú telep renoválását, és látogató központtá fejleszté-
sét szeretnénk megvalósítani. 

Szintén folyamatban lévő pályázatunk van külterületi útfelújítással 
kapcsolatosan, mely jelenleg engedélyeztetési szakaszban van. Ez a Ti-
szán-túli területen lévő – a Rév átkelőhely és a töltés közötti - útszakasz 
útalappal történő ellátását jelentené, amelyet tavasszal meg tudunk 
valósítani. Ugyanezen pályázaton belül egy újabb erőgéppel gazdagodik 
az önkormányzati géppark. Egy közepes méretű traktor és a hozzá be-
szerzendő eszközök remélhetőleg még ebben az évben a tulajdonunkba 
kerülnek.  

A belterületi utak felújítása is a kitűzött céljaink között szerepel, ame-
lyet szakaszosan, pályázati lehetőségek függvényéhez mérten szeret-
nénk megvalósítani.

Az önkormányzat ez évi elképzelései között már szerepelt a Teleház 
felújítása és modernizálása. Az ehhez szükséges anyagi eszközöket is 
úgy tűnt sikerül előteremteni, azonban idő és kivitelező hiányában idén 
erre mégsem kerül sor. Reményeink szerint a következő évben ezt a 
munkát is el tudjuk végezni. 

Az önkormányzat az elmúlt évben vásárolt ingatlanokat, amelyek le-
hetőséget adnak arra, hogy hosszabb távú fejlesztési elképzeléseinknek 
helyet adjon. Ezzel kapcsolatos lehetőségekről a következő év elején fo-
gunk tudni számot adni a lehetőségek függvényében. 

2018-as év értékelése
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TÖBB FUNKCIÓS EGÉSZSÉGHÁZ FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, 
ALAPELLÁTÁSI FELADAT SZOLGÁLTATÓ TERÉNEK BŐVÍTÉSE 
A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg a 
„Több funkciós egészségház felújítása, korszerűsítése, alapellátási fel-
adat szolgáltató terének bővítése” című projekt, melynek összköltsége 
38 097 954 Ft volt.   
A beruházás során az Tiszaberceli Egészségház került megújításra. A 
projekt során új egészségügyi szolgáltató tevékenység nem jött létre, 
hanem a meglévőknek (védőnői szolgáltatás, fogorvosi rendelő) helyt 
adó önkormányzati épület került felújításra, valamint a szolgáltatás ellá-
tásához szükséges eszközök beszerzése valósult meg.
Az épületen korszerű homlokzati hőszigetelést, nyílászáró cserét, belső 
akadálymentesítést végeztek. Az egészségfejlesztési feladatok ellátásá-
ra, megelőző ellátások nyújtására (pl.: várandóstorna, szülőszerepre fel-
készítő csoportfoglalkozások, kismamáknak, csecsemőknek, gyerme-
keknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok, szűrővizsgálatok, 
tanácsadások, szervezésére) alkalmas és nélkülözhetetlen, multifunkci-
onális helyiség került kialakításra. 
A beruházás során a meglévő épület szerkezetkész tetőterének befeje-
ző munkálatainak megtervezése, gipszkarton térelhatároló szerkezetek, 
burkolatok és belső nyílászárók beszerelése valósult meg, valamint a 
földszinti rész akadálymentesítését végezték el, beleértve a földszinti 
vizesblokk akadálymentes megközelíthetőségét is. Az energiatakarékos-
ság érdekében az épület tetőtéri része 20 cm, az épület homlokzata pe-
dig 15 cm vastag hőszigetelést kapott, valamint a homlokzati nyílászárók 
6 légkamrás, 3 rétegű üvegezéssel ellátott fokozott légzárású szerkeze-
tekre lettek lecserélve. A belső tér egységességének és időtállóságának 

megőrzése érdekében a tetőtéri belső acélborítású ajtókkal azonosra 
cseréltük ki a földszinti fa belső ajtókat. A közlekedő járda térkő, az 
épület körüli járda beton burkolatot kapott. Az energiatakarékosság érde-
kében a tetőre napkollektorok kerültek elhelyezésre. Az akadálymentes 
parkolás lehetőségét biztosítva, egy új, akadálymentesített parkoló ke-
rült kialakításra az épület mögött. 
A projekt megvalósítása révén elsődleges célunk az volt, hogy bizto-
sítsuk a településen lakók számára megfelelő körülményeket, valamint 
korszerű egészségügyi és szociális ellátásokat. A lakosság egészségi 
állapotának és az igénybe vett szolgáltatások minőségének javítása a 
betegellátás minden szintjén fontos feladatunk. 
A fejlesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatallal 
konzorciumban valósult meg.

TISZABERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg a 
„Tiszaberceli Óvoda felújítása” című projekt, melynek összköltsége  
99.981.582 Ft. A projekt várhatóan 2019. elején fejeződik be. 
Tiszabercel Község Önkormányzata a helyi fejlesztési stratégiájában cé-
lul tűzte ki a helyi gyermekellátási rendszer korszerűsítését, az óvodai 
szolgáltatások színvonalának minőségi fejlesztését és az ellátáshoz való 
hozzáférés nagyfokú javítását. Ezen kardinális célkitűzésének megvaló-
sítása érdekében pályázott és nyert támogatást az óvoda felújítására.
Az épület átfogó felújításával és korszerűsítésével, valamint bővítésével 
párhuzamosan az óvodai ellátási tevékenység színvonalának növelése 
érdekében eszközök beszerzésére is sor kerül. A meglévő óvodaépület a 
felújításon túl bővítésre is került, hogy a hatályos jogszabály által előírt, 
az óvodák által kötelezően kialakítandó helyiségek mindegyike rendelke-
zésre álljon. Ezen túlmenően az oktatás-nevelést segítő bútorok, speci-
ális óvodai eszközök kerültek beszerzésre, így pl.  játéktárolók, bútorok, 

tornaeszközök, udvari játékok.
A megújult óvodaépület korszerű, funkcionális és energetikai szem-
pontból hatékony létesítmény lesz. Az épület fosszilis energia igényének 
jelentős mértékű csökkentése érdekében megújuló energiaforrást hasz-
nosító technológiák kerülnek telepítésre és alkalmazásra. A szükséges 
fűtési energia nagy része napkollektorok segítségével, míg az igényelt 
villamos-energia jelentős hányada napelemek segítségével lesz előállít-
va.
Jelen pályázat keretében megvalósítandó projekt átfogó célja a Tisza-
bercel településén élő lakosság életszínvonalának és életkörülményei-
nek a jelentős mértékű javítása, valamint a település népességmegtartó 
képességének a növelése az óvodai szolgáltatás minőségi fejlesztésén 
keresztül. 
A fejlesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatallal 
konzorciumban valósul meg.

PÁLYÁZATOK
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FEDETT PIACTÉR KIALAKÍTÁSA TISZABERCELEN
A projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg a 
„Fedett piactér kialakítása Tiszabercelen” című projekt, melynek össz-
költsége 64.207.726 Ft volt.   
Tiszabercel Község Önkormányzata célul tűzte ki a helyi üzleti infrastruk-
túra fejlesztését, a helyi termelők piacra jutási lehetőségeinek javítását, 
valamint a település gazdasági versenyképességének fokozását. 
A megvalósult projekt keretében közvetlenül a már meglévő, szintén ön-
kormányzati tulajdonban és kezelésben álló nyitott piac mellett valósult 
meg a fedett piactér kialakítása. A beruházás révén jelentős mértékben 
bővül a piaci tevékenység folytatására alkalmas alapterület, amellyel a 
helyi gazdálkodói és lakossági érdekek és igények kiszolgálása a cél. A 
megépült épület tartalmaz egy oldalt nyitott, fedett elárusító csarnokot, 
vizes blokkot (férfi vizesblokk, női vizesblokk, akadálymentesített WC), 
egy iroda helyiséget, valamint egy gombavizsgálót. Az elárusító csarnok 
területén a piaci tevékenység tárgyi feltételeinek teljeskörű biztosítása 
érdekében mobiliák kerülnek kihelyezésre. Az építés során az energeti-
kai és energiahatékonysági szempontok figyelembevételével megújuló 
energiaforrást hasznosító napkollektorok kerültek telepítésre, amelyek a 

létesítmény fűtési energiaigényének a kielégítését szolgálják. Az épület 
teljesen akadálymentesített. 
Az épület körül parkolók lettek kialakítva, valamint tereprendezésre és 
parkosításra sor került. A piac területén utcabútorok, így lócák és rögzí-
tett szemetesek kerültek kihelyezésre. A korszerű térvilágítás kialakítá-
sa kandeláberek kerültek elhelyezésre. 
A fejlesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatallal 
konzorciumban valósult meg.

PÁLYÁZATOK

Vásártér utca felújított szakasza Üzembe állt új traktor a hótolóval

A Belügyminisztérium többlettámogatásaként nyújtott forrásból 
vásárolt kisteherautó
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyug-
díjas Szervezetek Szövetségének 2018. 
szeptember 29-ei az Idősek Világna-
pi megemlékezésén, Nyíregyházán 
Szántó Zsolt Polgármester Úrnak a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ön-
kormányzat bronz plakettjét, „Idősbarát 
Polgármester” kitüntető címet adomá-
nyoztak.  Kiemelték, hogy településünk 
immár tizenhat éve a Regionális Nyug-
díjas Találkozó megszervezésével a me-
gye valamennyi időskorú polgára szá-
mára elérhetővé teszi a Tisza nyújtotta 
természeti szépségét. Az önkormány-
zat a Regionális Nyugdíjas Találkozót 
évről-évre anyagilag is támogatja.  

Román István Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormánymegbízott elő-
terjesztésére a megyében 13 önkormányzat kapott elismerő oklevelet a 
közmunkaprogram kiemelkedő megvalósításáért.
Tiszabercel Község Önkormányzatának szakmai tevékenysége is elis-
merésre került. Önkormányzatunk 2018. szeptember 9-én a Megyei Köz-
munka kiállításon is bemutatkozott. A kiállítás hangulata és a sokszínű 
kavalkád számos érdeklődőt vonzott. 
 A sikeres működés alapja a szakmai hozzáértés és a kitartó munka. 
Az elismeréshez kapcsolódó plusz forrásból kerül beszerzésre 3,5 ton-
nás kisteherautó, hótolólap, járműveinkre gumiabroncs, és stihl fűrész. 

Elismerés Tiszabercel 
Polgármesterének

Elismerés Tiszabercelnek
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Elég régen adtunk hírt magunkról, de ez 
nem azt jelenti, hogy az eltelt kb. egy év 
alatt nem dolgoztunk.  Megpróbáljuk most 
az év eseményeit feleleveníteni, és csokor-
ba kötve átnyújtani a kedves olvasóknak.                                                          
A 2018-as évet a hagyományos szilveszteri 

gyalogtúrával köszöntöttük.

A piactól indulva a Rigó-part felé vettük az 
irányt, és minden eddiginél többen, 31-en telje-
sítettük a Rév házig tartó távot. Út közben nem 
felejtkeztünk el a meleget adó kávéról, teáról, 
egyéb folyadékról nem is beszélve. Kiérve aztán 
volt „Terülj asztalkám”! Alig bírtuk elfogyaszta-
ni a sok finomságot! Még dalra is fakadtunk, 
megénekelve a Tisza szépségét. Boldog új-
évet kívánva széledtünk szét. A tél csendben 
telt. Kisebb társaságok színházban, koncerten 
voltak. Mások hosszú lefolyású influenzában. 
De jött a tavasz, és „Ki a zöldbe” jelszóval 
újra részt vettünk a FETIVIZIG által szervezett 
Gátőrfutáson (jobbára gyalogláson.) Kellemes 
időben kellemesen elfáradva (de nyakunkban 
az éremmel, kezünkben a „túlélő csomaggal”) 
tértünk haza. Már megérte!  Áprilisban nagy-
jából húszan színházban voltunk Ibrányban. Ez 
is hagyományos programunk, jókat nevetgé-
lünk a kissé bugyuta, de annál szórakoztatóbb 
történeten, és napokig emlegetjük a szellemes 
szójátékokat.                                               A 
Költészet napja alkalmából most vendégek vol-
tunk a könyvtárban: végighallgattuk a gyerekek 
mesemondó versenyét, édességgel jutalmazva 
szorgalmukat. Tavasszal volt még egy csodá-
latos programunk: Negyvenöten néztük meg 
Nyíregyházán a Seuso kincseket a Jósa And-
rás Múzeumban.

A látványt még körülírni sem lehet.  Nagy 
élmény volt!

Nyáron aztán ismét szabadtéri program 
következett: biciklitúra a töltésen Ibrányig, és 
vissza. Voltunk már többször, de a tiszai tájat 
nem lehet megunni.

Júliusban meglátogattunk egy helyi vállal-
kozást, és egy gyárat. Juhász Feca szeretettel 
várt minket modern üzemébe, ahol lapra szerelt 
gyerekbútorok készülnek, és díszeivé válnak az 
ország sok-sok gyerekszobájának. Megcsodál-
tuk a gombnyomásra beinduló gépcsodákat, 
végignéztük a gyártási folyamatot, próbáltuk 
értelmezni a készülő előszobaszekrény látvány-
tervét, s a végén megettük a Piroska finom 
pogácsáját. Tucatnyian voltak kíváncsiak erre 
a programra. Egy busznyian voltak viszont a 
LEGO gyárba látogatók. Mintegy másfél évet 
vártunk, mire sorra kerültünk. Mi, falusiak, rit-
kán jutunk el egy külföldi tulajdonú, jól pros-
peráló gyárba, ennek megfelelően csak ámul-

tunk és bámultunk. Lenyűgöző  a szervezettség,  a modern gépsorok 
automatikája, ahol az emberi kéz szinte csak a kész termék csomago-
lásakor kerül képbe.

Az emberi agy viszont jelen volt már az első, több mint ötven évvel 
ezelőtt kitalált játék elkészítésekor, amikor egy dán apuka fából eszká-
bálta össze az első elemeket. És jelen volt a modern gépsorok meg-

tervezésekor, kivitelezésekor is. És sajnos, jelen 
van az árnyoldal is: az ember, mint egy fél-au-
tomata a gépies, monoton, lélekölő munkával. 
Vegyes érzések kavarogtak bennünk, de tudjuk, 
ennek a munkának is nagyon sokan örülnek.

Hamarosan készülődhettünk ezután nagy 
nyári programunkra, a „Bercelről elszármazot-
tak” találkozójára. Volt rá igény, hát megcsinál-
tuk! Persze, nem egyedül az egyesületünk! Kel-
lett hozzá az önkormányzat erkölcsi és anyagi 
támogatása is, amit, és minden más támoga-
tást - ezúton is megköszönünk.  Pontos számot 
nem ismerünk, de ötven körül van azok száma, 
akik volt berceliként megjelentek a találkozón. 
Érzelmeket nehéz szavakkal kifejezni, de ezen a 
délutánon nagyon kilengett a képzeletbeli mu-
tató azon a bizonyos skálán. Személy szerint is 
köszönöm minden egyesületi tagnak, hogy erre 
az alkalomra nagyon „odatették magukat”, és 
egy emberként fogtak össze.

Alig hogy kifújtuk magunkat, máris várt 
minket a szlovákiai Dobsina a jégbarlanggal, 
Betlér a gyönyörű kastélyával és parkjával, 
Rozsnyó a hangulatos főterével és éttermével, 
a vadregényes szádelői szurdok, a gyönyörű 
kassai belváros – és a megnyugtató hazaér-
kezés: Bercel. Ötvenöt embernek –nem csak 
tagoknak- igyekeztünk tartalmas, élményekben 
gazdag napot szervezni. Ki-ki eldöntheti, sike-
rült-e.  Jött az ősz, és jött a biciklitúra- most 
a Marótba. Az ősz színei kárpótoltak minket 
a felejthető útminőségért. A Holt-Tisza ezen 
ágát aránylag ritkán látjuk, felfedeztük ezt is. 
Várt ránk a túra után egy meglepetés is: ven-
dégül látott minden túrázót (17 fő) Miló Anna 
és kedves párja- Bodrogi József (Esze Tamás 
út).  Mintha egy botanikus kertbe csöppentünk 
volna: fák, bokrok, cserjék, örökzöldek, virágok 
és kerti bútorok, sütőhelyek, ötletek sokasága 
varázsolt el minket, és persze, a dúsan terített 
asztal.  (Engem a gyümölcsbólé) Vendégszere-
tetüket ezúton is köszönjük!  Az őszi programok 
sorába belefért még egy, a könyvtárral közös 
program: a kézimunka kiállításon tagjaink közül 
néhányan bemutatták munkáikat, és volt még 
egy színházlátogatás is 14 fővel. A már jól is-
mert Pesti Színház Kaviár és lencse előadását 
láttuk. Hátra van még egy tervezett kulturális 
rendezvény, és az évzáró közgyűlésünk, ami 
tartogat egy kis meglepetést. 

Száraz Lászlóné

Az Együtt Tiszabercelért Egyesület háza tájáról:

Ancinál

Emléklap

Kassa

Marót
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Tehetséggondozás az óvodában

Az elmúlt tanévben pályázatot nyújtot-
tunk be az Emberi Erőforrások Minisztéri-
um által meghirdetett Nemzeti Tehetség 
Programra, mely sikeres lett. Ennek kö-
szönhetően két tehetséggondozó műhelyt 
működtettünk az elmúlt tanévben ,Gé-
zengúz kézműves és Izgő- Mozgó  Népi 

játszó mozgásfejlesztő műhelyt. A két 
csoportban összesen 26 középsős és 
nagycsoportos korú gyermek vett részt a 
tehetségfejlesztő munkában. A kimagasló 
kézügyességű gyermekek különböző vizu-
ális technikákat ismerhettek meg Veres 
Lászlóné és Purgel Jánosné vezetésével.  
Munkájukból májusban kiállítás nyílt. A 
jó mozgású gyermekek új mozgásformák-
kal, tornaszerekkel és sok-sok népi dalos 
játékkal, tánccal ismerkedtek az év során 
Kárpátfalvi Gabriella és Hajnal Béláné veze-

tésével. Az elsajátított táncokat, játékokat  
a gyerekek szüleiknek és a község lakosai-
nak is bemutatták.  A program lehetőséget 
biztosított a szabadidő hasznos eltöltésé-
re. A tevékenységeket színesítette futó-
verseny a húsvéti tojás keresés, sárgatúró 
készítés . Az idősek házában írókázni is 
tanultak a gyerekek. Óvodás gyermekeink 
két kiránduláson vettek részt. Ellátogattak 
a nyíregyházi állatkertbe és a falu múze-
umba ahol agyagoztak és népi játszóházi 
verseny játékokon vehettek részt. 

A Generáli biztosító által meg hirdetett sikeres 
pályázat jóvoltából egy közlekedési élmény 
napon vehettek részt óvodásaink. A nap so-
rán gyermekeink megismerkedtek a gyalo-
gos és kerékpáros közlekedés szabályaival. 
Az elméletben tanult fontos szabályokat, egy 
gyermekek részére berendezett közlekedési 
pályán gyakorolhatták. A pályát a szakem-
berek a szoborparkban állították fel. A óvodá-
soknak nagy élményt jelentettek az igazi jel-

zőlámpák, sorompók, zebrák.  Az ajándékba 
kapott futóbiciklikkel, rollerekkel láthatósági 
mellényekben, biciklis sisakban nagyon büsz-
kén közlekedtek gyermekeink. Kipróbálhatták, 
hogy kerekesszékben ülő társaiknak mennyi-
vel nehezebb a közlekedés Az itt elsajátított 
ismereteket bízunk benne, hogy hasznosítani 
tudják a közúton történő gyalogos és kerékpá-
ros közlekedésben.

EFOP-3.1.3-16-2016-0001

„Társadalmi felzárkózási és integrációs köz-
nevelési intézkedések támogatása”

Óvodánk részt vesz az Esélyteremtő óvoda 
programban. Az ország 570 óvodájával közös 
intézmény hálózatot hoztunk létre, amelynek 
tagjai eredményes esélyteremtő nevelési el-
járásokat alkalmaznak, így segítve az óvodák 
hátránykompenzáló képességének növelését 
és a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok 
mérséklését.

A komplex esélyteremtő fejlesztés a haté-
kony hétköznapi pedagógiai tevékenység fel-
tételeinek megteremtéséhez és a gyermekek 
helyben történő egyéni fejlesztéséhez egyéni 
és csoportos fejlesztő eszközökkel, érték-
közvetítő kulturális gyermek programokkal, 
speciális képzettségű szakemberek biztosí-
tásával továbbá 1 fő dajka foglalkoztatásával 
járul hozzá.

Óvodai
élet

Rovatvezető:
Kárpátfalvi Gabriella

Közlekedési élménynap az óvodában Esélyteremtő óvoda

Agyagozás a falumúzeumban A falumúzeum bejáratánál Írókázás
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Hagyományainkhoz híven szeretettel köszön-
töttük az idősek napja alkalmából községünk-
ben élő időseket. Gyermekeink minden évben 
lelkesen készülnek erre az ünnepre. Dalokkal , 
versekkel tánccal igyekeztünk meglepni a ven-
dégeket.

Az óvoda játszó udvarának felújítása során hatalmas beton tömböt fordít ki a munkagép. A be-
tonba ágyazva egy időkapszula rejtőzött. Az üzenet 1989-ből származott, az akkor óvodába járó 
gyermekek és óvodapedagógusok üzentek nekünk. izgalmas napot szerezve minden ma óvodába 
járó gyermeknek

Idősek napja  Időkapszula az óvoda udvarán

Farsang

LEGO gyárlátogatás

Szabolcsi kirándulás

Koszorúzás

LEGO gyárlátogatásÍrtunk a mikulásnak

Szabolcsi kirándulás

KoszorúzásKerekes székes közlekedés

Farsang
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Kedves Olvasó! 

A leselejtezett könyveket térítésmenetesen biztosítottuk a lako-
soknak.  Ezzel a kezdeményezéssel sokaknak szereztünk örömet 
és kellemes perceket. Szívesen jöttek, nézegették és válogattak a 
több száz könyv közül. 
A márciusi hónap igen gazdag volt rendezvényekben. 
Móra Ferenc életéről irodalom órát tartottunk, majd március 15-
re kézműves foglalkozáson ünnepi díszeket készítettünk/ huszár, 
csákó, legyező, tulipán/ 2. osztályos gyerekekkel. 
A Víz világnapja alkalmából kamishibai papírszínház keretében 
3 előadást tartottunk iskolás és óvodás gyerekeknek a Vízcsepp 
történetéről.
Együtt Tiszabercelért Egyesület közreműködésével Internet Fies-
tát tartottunk. Az internet segítségével elevenítettük fel azokat a 
helyeket ahol már együtt jártunk, és megnéztük azt is hova sze-
retnénk eljutni.
 „KönyvtárMoziztunk” a Református egyházzal közösen. A húsvéti 
ünnepre hangolódva a Feltámadás című filmet tekinthették meg 
a Tiszaberceli lakosok.
Költészetnapi megemlékezés alkalmából 28 fő alsó tagozatos  
diák szavalt. A gyerekek lelkiismeretesen felkészültek a tanáraik 
segítségével. A zsűri elnöke Száraz Lászlóné volt, aki az Együtt Ti-
szabercelért Egyesület nevében csokoládéval jutalmazta a részt-
vevő gyermekeket.
2018. április 20-án megalakult a Kézimunkakör 14 fővel. 2018. ápri-
lis 26-án anyák napi kézműves foglalkozást tartottunk. A gyerekek 
örömmel és szeretettel készítettek anyukájuknak, nagymamájuk-
nak az ajándékot. 

Vig Balázs fiatal meseíró látogatott el hozzánk. A rettegő fogorvos-
ról mesélt a gyerekeknek. Ő az írója: Puszirablók, Három bajusz 
gazdát keres, Todó kitálal .. című könyveknek is, ami megtalálható 
könyvtárunkban. 

2018. május 30-án Szépolvasó verseny keretében Mátyás me-
séket olvastak a gyerekek, melyet Snekszerné Máté Annamária 
tanárnővel szerveztünk.  

Könyvtári lapozgató Rovatvezető:
Hullár Lajosné
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Gazdag program keretében: 
Kamishibai Papírszínház keretében a Holle anyó című mesét adta 
elő, 
Állatok olimpiája címmel vetítés volt,
az Egyházi táborban lévő gyermekek a Könyvtárban is szerveztek 
programot. 
A Görömbő Kompánia látogatott el hozzánk zenés, vicces elő-
adással, mely során bevonták a népmesét kedvelő gyermekeket 
is. 

Szeptember 27-én mese olvasó versenynek volt színtere a könyv-
tár. 

Az óvodás gyermekek bábelőadást tekintettek meg Benedek 
Elek: A sündisznó című meséjéről.

Országos Könyvtári Napok keretében szemet gyönyörködtető ké-
zimunka kiállítást tartottunk. 

A könyvtárban fogadtuk Csernik Szende Székely mesemondót. 
Szőnyegen ült előadó és gyerek egyaránt. Mesés volt! 
Szende hitvallása: A mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, 
a mese hit, a mese lélek! 

Az október 23-ai megemlékezés keretében a Mandala Dalszínház 
4 fenomenális hangú tagja tette emlékezetessé az ünnepet.

És az évnek még nincs vége!  
Kaptunk, és még várunk Új könyveket! Az olvasni vágyók figyel-
mét szeretném felhívni egy-egy könyvajánlóval a facebook olda-
lunkon is, ahol friss információkat osztunk meg Önökkel.

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit a település könyvtárába!
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Átfogva a 2018-as év eseményeit, híreit csak a teljesség igénye nélkül 
lehet felsorolni, közkincsé tenni. A több mint 20 éve működő egyesület 
1997-ben megválasztott elnökséggel / Zsíros Antalné, Farkas Istvánné, 
Rézműves Istvánné/ , valamint az elmúlt évben kibővített két vezetőségi 
taggal / Kovács Józsefné, Nagy Istvánné / működik.
Az eltervezett feladatokat, a szabadidős tevékenységeket, az életmód-
változásokra való törekvéseket igyekszünk teljessé tenni, de egyre ne-
hezebb. Tagságunk elöregedett, de még „hála” 54 taggal tartjuk fenn 
közösségünket; a környéken még a legnagyobb létszámú „csapat” va-
gyunk.
Pályázattal elnyert pénzösszegből /működési és szakmai/, valamint tag-
díjbefizetésekből, önkormányzati támogatásból és a személyi jövede-

lemadó 1 %-ból szervezzük rendezvényeinket, kirándulásainkat.
Szeretnénk egy igazi „nyugdíjas otthont”, de sajnos csak részben oldó-
dott meg. Fő célunk egy „tájház” kialakítása, hogy a már gyűjtött anya-
gok, tárgyak otthonra leljenek. Reméljük, vágyunk teljesül!
Hagyományos és sikeres tevékenységünk volt a Tisza-partján rendezett 
Regionális Nyugdíjas Találkozó, ahol 30 környékbeli egyesület vett részt, 
igényes, szórakoztató műsorral. A 16. alkalommal rendezett találkozóra 
a Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége, valamint a Megyei Önkor-
mányzat is felfigyelt. A több éves példaértékű munkáért Szántó Zsolt 
polgármester elnyerte a Megyei Önkormányzat ,,Idősbarát Polgármes-
ter” Bronz Plakettjét. Zsíros Antalné is kitüntetést kapott.

Két nagy kirándulást szerveztünk, ahol irodalmi és történelmi korokkal 
ismerkedtünk. Május 29-én a Bihari síkság régiójába látogattunk Ba-
konszegre, Bessenyei békességes falujába, ahol 2 évtizedet élt és alko-
tott. Kapcsolatot teremtettünk a bakonszegi önkormányzattal, az Idősek 
otthonának vezetőjével és a nyugdíjas egyesülettel. Felújítás alatt állt a 

zsuppfedeles Bessenyei ház / azóta már elkészült/. Megkoszorúztuk a 
nagy író szobrát, és elsétáltunk a Berettyó-partján álló „Obeliszkhez”. 
A község ápolt parkjában a Nadányi Miskolczi Udvarház ámulatba ejtett 
bennünket. Óriási közgyűjteménye, annak gondozása, a kertben létesí-
tett „Kostemető” egyedi, országos hely.

Álmosdra igyekeztünk, „ Bocskai” falujának 
is nevezik, hiszen 1604. október 15-én Álmosd 
határában arattak Bocskai István hajdúi Basta 
császári tábornok serege felett. Álmosd neveze-
tessége a Kölcsey Ferenc Emlékház. 1812-1815 
között élt és alkotott Himnuszunk írója, és gyer-
mekkorában is 6 évet töltött e falak között. A 
kokadi étteremben ebédeltünk. Az ebédünket a 
velünk utazó református tiszteletes, illetve a re-
formátus prezsbitérium fizette pályázati pénzből. 
A nap tetőzéseként Romániában, Székelyhídon 
kötöttünk ki. A református templom parkjában 
áll a székelyhídi vár makettja.

A Tiszaberceli Nyugdíjasok
Egyesületének hírei, eseményei

Nyugdíjas élet
Rovatvezető: Zsíros Antalné 

egyesületi elnök

Koszorúzás a Bessenyei Ház udvarán – BakonszegenVárakozás Álmosdon a Kölcsey Múzeum előtt

Romániában Székelyhídon a székelyhídi vár makettje előtt
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Júliusban Nyírbátorban szerepelt énekkarunk, ahonnan dicséretes véle-
ménnyel tértek haza. Az idősek napját helyben is megünnepeltük, vala-
mint Nyíregyházán a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban.
A község ünnepségein képviseltetjük magunkat, a családi és egyházi 
ünnepeken is részt veszünk. Kapcsolattartásunk jó az önkormányzattal. 
Köszönjük az idősöknek nyújtott támogatásokat.
Kirándultunk Ibrányba, költészeti napot tartottunk a könyvtárban. Kézi-
munka kiállítás segítői voltunk, tárlatrendezés a Varga-portán, szalonna-
sütések a nyáron. Összedolgozunk és szeretjük az Együtt  Tiszabercelért 

Egyesület rendezvényeit, hiszen sokan tagjai vagyunk ennek a közös-
ségnek is.
A szomszédos falvak egyesületeinek rendezvényein képviseltetjük ma-
gunkat műsorral is. Szabolcs, Ibrány, Buj, Gávavencsellő - mindenhol 
aktívan szerepelünk, mi is szívesen látjuk őket.
Jelenleg karácsonyra készülünk, ahol köszöntjük az 50. házassági évfor-
dulót ünneplő tagtárs házaspárunkat, valamint az úgymond kerek évfor-
dulót ünneplő születésnaposokat.

Kulturális tevékenységünk fénypontja a Megyei Szavaló-
versenyen való részvétel, ahol Natkó László I. helyezést 
ért el. Országos megmérettetésre jutott, amit Budapes-
ten az Akadémia színháztermében rendeztek - büszkék 
vagyunk rá erre az eseményre a polgármester úr is el-
kísérte.

Az ősz csodálatos színeiben a Zempléni hegy-
ség tájai között gyönyörködhettünk. A kiválasz-
tott települések látnivalói tették tartalmassá, ér-
dekessé. Sátoraljaújhely belvárosában a Római 
katolikus plébániatemplom, a Bortemplom, a 
Pálos piarista templom és rendház, a Városháza 
/udvarán koszorúztunk/ és a Waldbott kastély.
Széphalmon Kazinczy Ferenc egykori gyü-
mölcskertjének helyén 2008. áprilisában nyílt 

meg a Magyar Nyelv Múzeuma. Megcsodáltuk 
az Európában egyedülálló intézmény modern, 
impozáns épületét. A három kiállítótér korszerű 
hang- és fénytechnikával rendelkezik, alkalmas 
hangversenyek, kulturális találkozók megrende-
zésére.
Ebéd Károlyfalván, a szépséges környezetben 
lévő kis svábfaluban volt, majd Tokajban zártuk 
a napot jó hangulatban.

Bodrogköz Pácin – Várkastély Múzeum

Kazinczy Ferenc szobra Sátoraljaújhely –
Városháza udvarán

Budapest az Akadémia Díszterme, ahol Natkó László át-
veszi az országos szavalóverseny döntőjének emléklapját.
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December hónapban az emberek számot vetnek az elmúlt esztendő ese-
ményeivel, az elvégzett feladatokkal, vagy azokkal a tervekkel, amelyek to-
vábbra is megvalósításra várnak. Így vagyunk ezzel mi, pedagógusok és 
diákok is. 

Számunkra az év kicsit mást jelent, hiszen többségünk tanévekben gon-
dolkodik, s az „egy év” a szeptembertől június végéig terjedő időszakot fog-
lalja magába. 

A 2017/18-as tanévünk bővölködött feladatokban, programokban. Iskolánk 
életében nagy változást jelentett Stefánné Kiss Erzsébet kolléganőnk nyug-
díjba vonulása. Most éreztük csak igazán, hogy milyen sok mindent köszön-
hettünk neki: megemlékezések, versenyek, iskolai ünnepségek szervezője 
volt hosszú időn keresztül. Ezúton is köszönjük munkáját!

Az őszi időszakban megemlékeztünk a népmese napjáról, ahol ismert ma-
gyar népmesékhez készítettek illusztrációt diákjaink. 

Október elején a község időseit köszöntötték tanulóink.

Ugyanebben a hónapban két történelmi évfordulóról is megemlékeztünk: 
október 6-án az aradi vértanúk tiszteletére iskolai ünnepi műsorral készül-
tünk, majd 1956. október 23. eseményeit községi rendezvény keretében ele-
venítettük fel. 

Novemberben tökfaragással és 
egészségnappal színesítettük életün-
ket. A hetedikes lányok gyümölcstá-
lakat készítettek, amiket aztán kör-
behordtunk az osztályokban. Egy-egy 
vállalkozó szellemű tanulónak bekö-
tött szemmel ki kellett találnia, hogy 
milyen gyümölcsöt kóstoltattunk 
meg vele. Az egészséges életmódra 
nevelést hagyománnyá szeretnénk 
tenni.

A december nálunk is az ünnepi készülődés jegyében telt. December 6-án 
hozzánk is ellátogatott a Mikulás. A kicsik verssel, énekkel köszöntötték, míg 
a nagyobbak egy jó hangulatú osztálybuli keretein belül ünnepeltek. A kará-
csonyi időszakot a szülőkkel közösen rendezett kézműves foglalkozás vezet-
te be, majd a karácsonyi forgatagon ünnepi műsorral zártuk a naptári évet. 

Az új esztendő a farsangi mulatság előkészítésével kezdődött. A felsősök 
szorgalmasan gyakorolták a nyitótáncot, az alsósok gyűjtötték a szebbnél 
szebb jelmezötleteket. Szülőkkel, barátokkal közösen búcsúztattuk a telet, 
ahol az osztályok mulatságos jelenetekkel szórakoztatták a közönséget. 

Rovatvezető:
Czene Istvánné

„Tanuljátok szeretni a könyvolvasást,
Amely tudóssá teszen benneteket

Fáradtság nélkül gyönyörűségesen.”
(Bethlen Miklós)

A mi
NAPLÓNK

Visszatekintő….
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Februárban iskolánk névadójára, Bessenyei Györgyre emlékeztünk. Egy 
hétig tartó rendezvénysorozatunkban volt helye sportversenyeknek, nyelvi 
vetélkedőnek, rajzversenynek, illetve megrendeztük a Rétközi Iskolaszövet-
ség iskolái számára a hagyományos Bessenyei nyelvész versenyt, amelyre a 
környező iskolákból érkeztek csapatok. A hetet koszorúzással és Bessenyei 
emlékműsorral zártuk.

Nem sokkal ez után tanulóink részt vettek a községi ünnepségen március 
15-én. Vendég szereplőként Nagy Krisztina énekkel, Kovács Áron trombita 
játékkal színesítette műsorunkat.

A tanév vége felé közeledve diákjaink izgalommal várták a gyereknapot, 
amelyet június első hetében rendeztünk. Vízifoci, trambulin, ügyességi játé-
kok szórakoztatták a gyerekeket egész délelőtt.

A tanévünk egyik legszebb mozzanata pedig a nyolcadik osztályosok bal-
lagása volt. Mindig megható elbúcsúzni azoktól a gyerekektől, akik a sze-
münk előtt „nőttek fel”, váltak kisdiákból fiatal kamasszá. A búcsúzó nyol-
cadikosok névsora:

Budai Gábor   Budai Máté

Czipa Brigitta   Horváth József

Jónás Gabriella   Jónás Tifani

Jónás Vanessza Dominika  Kalderál Zoltán

Lakatos Gina   Lakatos Szintia

Novák Sándor Károly  Pochner Anna

Vass István   Vass Lajos

Vedres Letícia   Osztályfőnök: Czene Levente

Idén nem csak a nyolcadikosoktól búcsúztunk, hanem iskolatitkárunktól, 
Tóth Zoltánné Piroskától is, aki a 2017/2018-as tanév végén vonult nyug-
díjba. Kívánunk neki egészségben, boldogságban töltött nyugdíjas éveket! 

A nyári szünet idején, június 25 és 29 között iskolai napközis programban 
vehetett részt 12 elsős és 12 második osztályos tanulónk. A hét fő témája 
a közlekedés, kresz, sport és egészségre nevelés volt, különös hangsúlyt 
fektetve a mozgásos játékokra. A program keretein belül egy napot töltöttek 
Paposon a Fülöp tanyán, ahol kipróbálhatták a lovaglást, illetve megismer-
kedhettek a tanyán élő állatok gondozásával, ellátásával.

 A felső tagozatosok ugyanekkor a nyíregyházi Kis Vakond tábor területén 
„nyaraltak” egy hetet. Oláh Vanessza és Jónás Diánna nyolcadik osztályos 
tanulók így emlékeznek a programra:

„ Egy hetet töltöttünk a sóstói Kis Vakond Táborban, ahol paszabiakkal és 
tímáriakkal voltunk együtt. Hamar megbarátkoztunk, és jó barátokat szerez-
tünk közülük. Már az első naptól izgalmas programokat szerveztek nekünk, 
mehettünk játszótérre, és vízibiciklizni is. Szerdán egész nap az élményfür-
dőben voltunk, majd csütörtökön a kalandparkban és az állatkertben. 

A programok közötti időben csapatépítő játékokat játszottunk. Utolsó este 
pedig táborzáró bulin vettünk részt. 

Nagyon jól éreztük magunkat, reméljük máskor is lesz ilyen lehetőségünk.”

Izgalmakban, feladatokban gazdag tanévet tudhatunk a hátunk mögött, és 
a (számunkra) új esztendőből is eltelt már három hónap. Bízom benne, hogy 
a következő Visszatekintőnkben ismét sok-sok eseményről számolhatok be 
az olvasóknak.

Kollégáim nevében is kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyt, és 
sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!

Az iskolánk nagy értékű LEGO készleteket kapott, amelyeket szakköri 
és tanórai keretek között is sikeresen alkalmazunk. Tanulóink nagyon 
szívesen foglalkoznak vele, fejlesztve ezzel gondolkodásukat, és krea-
tivitásukat.

LEGO
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A gondozási és ellá-

tási feladatok elvégzé-
sén túl a 2018-as évet 
is igen gazdag kulturá-
lis programokkal színe-
sítettük, melyet rövid 
leírással és sok képpel 
szeretnénk bemutatni 
a Berczeli  Napló olva-

sóinak. Hosszú évek alatt igazi barátság, jó kapcsolat alakult ki több in-
tézménnyel, így programjaink nagy részét is közösen bonyolítjuk, melyre 
a jó hangulat, vidámság és az összetartás a jellemző. Így kezdtük az évet 
új évi köszöntéssel, az elmúlt év lezárásával és a 2018-as tervek, célok 
kijelölésével, ezt követően elkezdtük a felkészülést a farsangi mulatság-
ra, melynek az éven a Paszabi Akácvirág Nyugdíjas Egyesület adott ott-
hont. Ellátottaink, önkéntesek, és gondozónők lelkesen vettek részt a 
próbákon, így a táncos produkció meghozta sikerét oly annyira, hogy 
többek kérésére megismételtük a Nőnapi ünnepségen, ahol vendégeink 

voltak a Nyírségi Látássérült Egyesület Kultúrcsoportja is. Köszönjük a 
köszöntő szavakat Szántó Zsolt Polgármester Úrnak, a szép virágokat a 
Képviselő testületnek.

Ezen a napon nyitotta meg Szilágyi Sándor Nagytiszteletű Úr az Egy-
házi Kiállítást, melynek címe a Reformáció és a biblia. Az egy héten át 
tartó kiállítást több száz látogató tekintette meg. Ezt követően a Gáva-
vencsellői Gondozási Központban űztük el a telet a helyi óvodás gyere-
kek szereplésével és egy közös ,,KISZE”-báb égetéssel.

Anyák napi ünnepségre Nyíregyházára utaztunk a Vasutas Művelődési 
Házba, ahol a Jókai Mór Általános Iskola tanulói köszöntöttek bennün-
ket, a vendéglátást Görömbei Ferencné Jolika vezette kultúrcsoport 
biztosította.

Egyetlen egy évben sem hagyjuk ki a fagylaltozást a ,,MC Donalds”-
ba, melyet egy városi séta követ.

Állandó fellépői vagyunk a Szalmaszál Támogató-Szolgálat által szer-
vezett Fogyatékkal élők napjának, melyre mindig nagy szeretettel ké-
szülünk.

Betekintés a
Területi Iroda

életébe
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Közel száz fő vett részt azon a fog-
lalkozáson, melyet Tiszteletes Úrral 
közösen szervezett az Idősek Háza. 
Polgármester Úr település bemuta-
tása után, a fiatalok, az ellátottaink, 
segítőink együtt készítették színes 
fonalakból asztali ceruzatartókat.

Kiállítást tekintettünk meg Gávaven-
csellőn, mely időseink számára a 
múltat idézte fel. A közös tízórai elfo-
gyasztása után szebbnél-szebb nóták-
tól lett hangos az otthon udvara.

Második alkalommal vettünk részt 
Nyíregyházán a közfoglalkoztatási ki-
állításon, ahol a települések bemutat-
kozói sátrán túl egész napos műsorral 
is kedveskedtek az érdeklődőknek.

Természetesen a mindig várt szalon-
na sütés sem maradt el, melynek az 
éven a VARGA-PORTA adott otthont. 
Köszönjük a Farkas házaspárnak a 
meghívást, a helytállást, hisz tudjuk 
mennyit fáradoztak az előkészüle-
tekben, hogy a kiállítás valamennyi 
darabja a helyén legyen, köszönjük 
a Zámbó Károlyné Piroska vezette 
csapatnak a munkáját. A szalonna 
sütésen túl, meglepetés volt a jelen-
lévőknek (80fő) a finom ebéd is, a fel-
ajánló Tarjányi István a Tiszagyöngye 
Étterem tulajdonosa. A napot színesí-
tette még a közös éneklés, a tánc és 
a vetélkedő is.

Köszönjük!

,,Budapesti diákok Tiszabercelen”

GYERMEK NEVE  ANYJA NEVE
Oláh Rikárdó Alexander Oláh Mónika Sarolta
Kender Péter  Mátyás Csilla
Lakatos János  Kocsis Krisztina
Budai Lajos  Novák Edina
Vedres Dávid  Budai Alíz
Herman Hanna  Köbli Valéria
Bor Fanni Zoé  Budai Hajnalka
Oláh László  Oláh Irén
Oláh Lizbett  Oláh Irén
Kiss Viktor Benedek Laczkó Natasa
Galó Bendegúz Gábor Korpás Anita
Majoros Tamás Ferenc Rácz Nikolett Anna
Balogh Amira Borbála Bartku Gizella Irén
Jónás Katalin  Jónás Barbara
Varga Anna Emese  Budai Szandra

GYERMEK NEVE  ANYJA NEVE
Rózsa József Imre  Rákóczi Éva Mária
Horváth Nelli Evelein Hullár Evelin
Bódi Zoltán  Kiss Krisztina Csilla
Horváth Manuel Kristóf Horváth Erzsébet Angéla
Jónás József  Bódi Gizella Irén
Tarjányi Máté  Szabó Mária
Jónás Melinda Blanka Bakos Elvira Dorina
Villmányi Zsombor  Zékány Anita
Horváth Leila Szofia Lakatos Tamara Diána
Klapka Márk  Klapka Vivien Leticia
Tóth Leila  Tóth Marianna
Csáki Olívia Zsófia  Jakocska Erzsébet
Beri Viktória  Mihalkó Nikoletta

ELHUNYTAK
Kozma Istvánné Tisza u.
Németh Pál Kossuth u.
Mányik Miklósné Kossuth u.
Komlósi Gyula Szabadság u.
Németh József Fő u.
Pásztor Józsefné Esze T. u.
Pataki Andrásné Fő u.
Horváth Józsefné Petőfi u.
Váraljai Mátyás Kossuth u.
Kövér Balázs Kossuth u.
Kántor József Fő u.
Vedres István Rózsa u. 
Vilmán Krisztina Táncsics u.
Veleczki András Ady u.
Görömbei Balázs Kossuth u.
Pirint János Szabadság u. 
Fazekas Máté Szabadság u.

Anyakönyv
SZÜLETETTEK

Sánta Jánosnak  és Nyilas Eszternek,
akik 1968. szeptember 28-án kötöttek 

házasságot.

Németh Ferencnek és Zakar Margitnak, 
akik 1968. október 26-án kötöttek 

házasságot.

Házasságkötésük 50. évfordulója
alkalmából gratulálunk
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BAJZÁK ERNŐ
A berceli katolikus egyház kántor tanítója volt 
az 1900-as évek elejétől az1950-es évek végéig 
jelentős szerepet vállalva a falu egyházi iskolá-
jának oktatásában is. Az általa vezényelt legen-
dás énekkar nagy sikereket ért el.

BESSENYEI GYÖRGY
Községünk legismertebb és leghíresebb szülöt-
te, a magyar felvilágosodás első Írója, költője, 
filozófusa. Tőle indult az újkori magyar iroda-
lom. Róla mindent tudunk. Talán azt kevésbé, 
hogy egyik őse (szintén György nevű) nevéhez 
fűződik Bercelen a reformáció, a reformátusság 
létrehozása, mely ma is a legnagyobb létszámú 
felekezet a faluban.

BÍRÓ SÁNDOR
Több évtizeden át vezette az iskolai testneve-
lést és a helyi labdarúgó csapatot sikerrel. Te-
hetségével és akaraterejével példaképpé vált a 
sportot szerető gyerekek és felnőttek szemé-
ben.

BRUCK EDIT
Vagy tiszakarádi, vagy tiszaberceli születésű-
nek írják azért mert valószínű, hogy Túl a Ti-
szán, a Déry-tanya környékén volt az apja föld-
bérlő. Minden esetre nagy kötődése lehetett 
Bercelhez, ugyanis a karádi zsidók átjártak a 
berceli imaházba. Ő is zsidó származású volt, 
aki megmenekült a koncentrációs táborból. 
Irodalmi munkássága is erre irányult. Olaszor-
szágban valószínű, hogy még jelenleg is él.

dr CSÁK KÁLMÁN
Frontorvos és tábori lelkész. Nyíregyházán ta-
nított, egyházi újságot szerkesztett. Az 1950.-
es években volt a berceli katolikus egyháznál 
plébános, később Rakamazon esperes. Naplót 
vezetett és megírta a helyi katolikus egyház 
történetét, ami a parókiában egy állandó egy-
házi kiállításon megtekinthető.
A falu szeretett Kálmán bácsija egyben órajaví-
tó mester is volt.

DÉRY ISTVÁN
A falu második legnagyobb földbirtokosa volt a 
múlt század első felében. Emberségét, segítő 
készségét sokat emlegették a nála dolgozók. 
A nagy létszámú Déry családból senki nem 
házasodott, ma sem értjük miért. Valami titkot 
véltek ebben. A berceli házuk ma is megvan.

DRÓTOS ISTVÁN
A ma már nem létező kerékgyártó szakma 
kiemelkedő művelője volt a múlt század első 
felében. A hivatalosan is „berceli szekér”.-nek 
nevezett szekér típus eredetét nem tudom. Van 
viszont egy érzésem, hogy Pista bátyámnak 
ebben szerepe lehetett. Minden esetre a gyár-
tását évtizedeken át művelte.

FALATOVICS MIHÁLY
Fiaival (Gyulával, Lászlóval, Istvánnal és Imré-
vel) neves ács mesterek voltak. A László ve-
zetésével épített faszerkezetes terménytárolók 
egy része például még ma is látható megye-
szerte.

FARKAS ANTAL
  A termelőszövetkezetbe bekényszerített pa-
rasztoknak nem volt más választásuk, mint va-
lahogy boldogulni az új helyzetben. Anti bácsi 
ezen kényszerhelyzet élére állt,melynek követ-
keztében kialakult egy fejlett mezőgazdaság, 
ahol az emberek megélhetése biztosított volt.

FARKAS ISTVÁN
  1932.-től 1941.-ig református püspök Miskol-
con. A remek szónoki tehetséggel megáldott fa-
lunk szülötte 1938-ban Miskolcon a felépített új 
deszkatemplomot avatta, mely igen nevezetes 
volt abban az időben.

GÖRÖMBEI IMRE
  1900-1967 közötti időszakban élt. Szobrász-
művész és restaurátor. Munkái az ország több 
pontján megtalálhatók.

GÖRÖMBEI PÉTER
  Református lelkész volt Nagykállóban, ahol 
humán polihisztorként jelentős szerepe volt 
Nagykálló egyházi és kulturális életében. A róla 
és a szintén lelkész fiáról készült dombormű a 
nagykállói ref. templom falán megtalálható.

HULLÁR GÁBOR
  Az 1956-os forradalomban és szabadságharc-
ban  végzett tevékenységéért kivégezték. Ka-
tonatiszt volt, szülei a Tiszagyöngye vendéglő 
helyén laktak.

HUDÁK FERENC
  A berceli malom tulajdonosa, üzemeltetője 
volt, azonban inkább a korabeli futbalcsapat ve-
zetőjeként kell, hogy az emléke fennmaradjon, 
pontosabban ő szervezte a futballpálya jelenlegi 
helyére kerülését és a szabványos futópálya 
megépítését finoman rostált téglagyári törme-
lékből. Néhány atlétikai versenyt rendeztek is 
rajta.

KOROCZ JÓZSEF,  KOROCZ LÁSZLÓ
  Apa és fia a berceli református egyház leg-
jelentősebb lelkészei voltak. László idejében 
épült a mai gyönyörű templom a háború idején 
lerobbantott helyére.

KŐRÖSSY GYÖRGY
  A Rákóczi család udvari kamarása. II Rákóczi 
Ferencet a bujdosás nagy részében is követte, 
a kincseinek hűséges őrzője volt.

Dr KUKNYÓ JÁNOS
  A Megyei Pedagógiai Intézet vezetője volt sok 
éven át. Szülőfalujával a kapcsolata állandó 
volt, sok berceli gyerek iskoláztatásában nyúj-
tott segítséget.

LACZA MIHÁLY
  Országosan jegyzett mesemondó volt, 1870-
1958. évek között élt. Elnyerte a „Népművészet 
mestere” kitüntetést.

MUNKÁCSI MIHÁLY
  Az államosított helyi iskola első igazgatója volt 
évtizedeken át. Kitartó, szorgalmas munkájával 
meghatározója volt az iskola karakterének, 
melynek jótékony hatása ma is érződik.

OKOLICSÁNYI LAJOS
  Mint falu legnagyobb földbirtokosa , ezáltal 
jelentős szerepe volt a katolikus egyházi ügyek-
ben és a település kulturális életében. Elhunyt 
családjával együtt a katolikus templom kertjé-
nek kriptájában nyugszik.

Tiszabercel szülöttei
Olyan elhunyt emberekről szeretnék megemlékezni, akik vagy 
falunkban születtek, vagy hosszú időn át nálunk tevékenyked-
tek és valamivel kiemelkedtek a többségből, jelentős szerepet 
vállalva az előrehaladásban vagy a faluban, vagy máshol, ma-
gukkal vivén a község hírnevét a régebbi időktől a jelen korig. 
A betűrendbe foglalt nevek a legkülönbözőbb foglalkozású és 

egzisztenciájú emberek. Valószínű, hogy  a lista nem teljes, 
biztos maradtak ki méltán ide illő emberek, ezért elnézést ké-
rek, de utólagos indokolt jelzések alapján a későbbiek során 
ezt pótolni lehet. Az egyes személyeket röviden jellemzek, 
részben a cikk korlátolt terjedelme, valamint a teljes informá-
ció hiánya miatt is.
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OLASZ LAJOS
  A hajdani nevezetes boldogkői vár kapitányá-
nak leszármazottja, a berceli katolikus egyház 
nagy szervezője, a jelenlegi parókia építője. 
Nagy ellentétben volt a református Bessenyei 
családdal, amit Fűr Lajos tartalmasan leír „A 
berceli zenebona „ címmű könyvében.

OLCHVÁRI PÁL
  40 évig volt a Felső dadai (Gávai) járás főszol-
gabírója. Bercelt szerette, támogatta. Ő épít-
tette a Tiszabercelt Paszabbal összekötő kö-
vesutat. A mai Szakiskola helyén álló Boronkai 
házat felújította, lakott is benne.

PÓSA LAJOS
  A századforduló magyar irodalmának krémje 
az ő kávéházi asztaltársaságából nőtt ki. Egy 
berceli családnál is volt házi tanító. 1850 és 
1914 között élt. Termékeny irodalmi munkás-
ságából a gyermekirodalom és a nótaszövegek 
tűnnek ki, melyek nagy részét Dankó Pistának 
írta.

RENDES JÓZSEF
  A község első számú kovácsmestere volt, 
düledező műhelye ma is megvan. A kovács 
szakma mellett a kerékpár javításon keresztül 
a lakosság minden aprólékos javítási munkáit 
elvégezte. Nagyon sokáig a község tűzoltó pa-
rancsnoka is volt.

SIMON JÁNOS
  „Rohanok kérem” Tényleg igyekezett és jelleg-
zetes hosszú köpenye suhant utána. A falu ve-
gyesboltjának kedves Simon bácsijára minden 
idősebb berceli lakos szeretettel emlékszik.

SPISÁK LÁSZLÓ
  Gépészeti, géplakatos műhelye szerintem a 
környék igényeit is ellátta.
Fiai mind örökölték jó műszaki érzékét, mert 
mind hasonló pályát választott.

id. SZÁRAZ LÁSZLÓ
  A falu férfi fodrásza volt hosszú ideig. Emellett 
részt vett a futballcsapat szervezésében. Lehet, 
hogy szenvedélyes kártyatudása volt kezdete a 
mai magas szintű berceli ulti kultúrának.

TIBA SÁNDOR
  A sok tehetséges berceli futballisták közül ő 
vitte a legtöbbre. Apja a téglagyár vezetője volt 
az 1950-es években. Innen elkerülve futballozott 
többek között Ózdon és Miskolcon az NB I.-ben. 
Erős lövő ereje és fizikuma révén sok gólt szer-
zett a különböző csapatoknál.

TÓTH LAJOS
  A berceli iskola neves ének tanára és a köz-
ségi énekkar vezetője volt. Munkáját elismerve 
ezen a területen szakfelügyelő volt később.

ULTISOK
  Gyüjtő néven szerepeltetem azokat az elhunyt 
ulti játékosokat, akik a Száraz László vezette 
kártyaklubban voltak és eredményeik révén 
országos elismerést szereztek Tiszabercelnek. 
Ezek: Stekli Gyula, Molnár Mihály, Szántó And-
rás, Kovács József, Máté András és a tiszavas-
vári Juhász Ferenc.

VÁLYOGVETŐK,TEKNŐVÁLYÓK
  Régen kevesebben voltak a berceli cigá-
nyok, de elismert munkájuk volt. Sok lakóház 
vályogból épült. A vályogvetést a Budai, Ved-
res és Bazsa családok végezték nagyrészt. 
Teknővályásban a Serbán család jeleskedett.

VARGA ANDRÁS
  A Sopronhorpácsi Répakutató Intézetben 
dolgozott. Szülőfalujához ragaszkodván az ő 
segítségével termeltek sokan takarmányrépa 
magot, ami különlegességnek számított a kör-
nyéken.

ZSIDÓSÁG
  A 18. században létszámuk bercelen majdnem 
elérte a római katolikusok számát. 18 kocsmá-
juk volt a faluban. Említést érdemelnek, mert 
a falu főbb kereskedelmi dolgait ők vitték. A 
terménykereskedő Schweiger család külön ki-
emelendő. Imaházukat akár kis zsinagógának 
is lehetett volna nevezni. A berceli zsidók életé-
nek feldolgozása egyébként várat magára.

Eperjesy Ferenc

Tisztelt Gazdálkodók!

2018. január 02. napjával a termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény gyümölcs termőhelyi kataszterbe 
sorolással és a gyümölcs ültetvények telepíté-
sének bejelentésével foglalkozó részei 
jelentősen módosultak.

A 2018. január 1-je előtt telepí-
tett - 2500 m2-nél nagyobb 
- gyümölcsös táblákat a föld-
használóknak be kell jelenteni 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 
Hivatal Agrárügyi Főosztály Föld-
művelésügyi Osztálynak (4400 
Nyíregyháza, Keleti Márton u. 1.)  
2018. december 31. napjáig. 

A bejelentéshez szükséges 
dokumentumokatmegtalálják a 
www.tiszabercel.hu weboldalon.

Ha engedéllyel telepített, akkor adatszolgáltatás céljából kell be-
jelenteni a gyümölcskataszterbe, he nem engedéllyel telepített, 
akkor legalizálás céljából. Földhasználónak kell bejelenteni, ha 

nem ő a tulajdonos, akkor kell a tulajdonos beje-
lentéshez hozzájáruló nyilatkozata két tanúval 

hitelesítve. 

Belterületre, külterületre, zártkert-
re egyaránt vonatkozik az adat-

szolgáltatás, ha eléri a gyümöl-
csös tábla területe a 2500 m2-t. 

Szőlő ültetvényeket a hegyköz-
séghez kell bejelenteni! 

Bejelentés elmulasztása mu-
lasztási bírság kiszabásával van 
fenyegetve!

dr. Csepcsányi Zsolt 
Körzetvezető falugazdász

Mezőgazdasági  rovat
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Kéziratokat nem őrzünk meg,

és nem küldünk vissza!

NAPLÓ
Berczeli

A Tiszaberceli Futballklub Egye-
sület 2018/2019-es idényt 2018. 

szeptember 2-án kezdte. A 
bajnokságnak nagy remé-
nyekkel indultunk, hiszen új 
játékosokat sikerült igazolni 
és a felkészülés is jól sike-
rült. 
A nyár folyamán sikerült az 

Önkormányzat, és a Sport-
egyesület, és a Magyar 

Kormány TAO támogatásával az öltözőt 
és a hozzá tartozó szociális helyiségeket 
felújítani.

A kivitelezést teljes egészében helyi vállalkozók és alvállalkozók végez-
ték.
Így a beruházással, egy mai kornak megfelelő színvonalú öltözőt hasz-
nálhatnak futballistáink, és a vendégek által is igénybe vehető szociális 
helyiségek is megszépültek.
Az első öt mérkőzésen Székelyt 5:1-re, Nyírtétet 8:0-ra, Nyírpazonyt 
2:0-ra, Bujt 3:2-re, és Tiszadobot 3:0-ra győztük le.
A lelkesedés nagy volt, és több szurkolónk is a bajnokság megnyerésé-
nek esélyesévé kiáltotta ki csapatunkat.
Józanabb értékelések szerint látható volt, hogy a csapat, ha a legerő-
sebb összeállításban ki tud állni, akkor bárkit le tudna győzni ebben az 
osztályban, de sajnos a játékosok munkahelyi és egyéb elfoglaltság mi-
att nem tudnak minden meccsen és edzésen részt venni.
Így a következő mérkőzéseink eredményei Ibrány ellen 1:1, Oros ellen 
0:3, Tiszatelek ellen 0:3, Nyírtura ellen 1:3, Geszteréd ellen 0:1, Bököny 

ellen 1:5.
Utolsó mérkőzésünkön 2018. november 14-én - egy elhalasztott mérkő-
zésen - teljesen tartalékos csapattal álltunk ki, ahol bebizonyosodott, 
hogy nem csak a tudás vagy a játékosmúlt számít, hiszen fiataljaink 
teljes erőbedobással küzdöttek és megérdemelten győztünk 2:0-ra. Ez 
szép zárása volt az őszi szereplésnek.
A szezont, a hagyományos VII. Sportbállal, december elsején zártuk, 
ahol barátainkkal együtt ünnepeltünk egy fergeteges buliban.
Ezúttal is szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt a bálon, és 
támogatóinknak az egész éves segítséget.
Terveink között szerepel a tavaszi szezonra való jó felkészülés, és a felújí-
tott öltözőnk és pályánk bekerítése, illetve egy parkoló kialakítása. Esős 
időben sajnos csak nagy sárban tudjuk megközelíteni létesítményünket.
A beruházáshoz újra pályáztunk TAO támogatás keretében, amit a nyár 
folyamán el is nyertünk, a saját erőt Tiszabercel Község Önkormányzata 
Képviselő-testülte fogja biztosítani 2019. évben.
Ezúttal is köszönjük a támogatást és ezzel községünk is szépül, és a 
Sportegyesületben lévő fiatalok is biztonságos és kulturált körülmények 
között tudnak sportolni és szabadidőt eltölteni.
Célunk, a tavaszi időszakban a bajnokságban helyt állni,  erőnkhöz ké-
pest előre lépni, és a megkezdett beruházásokat befejezni.
Végezetül még egyszer megköszönöm mindenkinek a támogatást, a já-
tékosoknak, a vezetőknek, és a segítőknek az áldozatos munkát.
A község valamennyi lakójának áldott karácsonyt és Boldog Új Évet kí-
vánok, a Tiszaberceli Sportegyesület játékosai és Vezetői nevében.

HAJRÁ TIBISE!

HAJRÁ TIBISE!

Havas háztető
Hozzávalók: -tészta: 25 dkg liszt, 2,5 dkg zsír, 10 dkg 
porcukor, 1 tojás, fél evőkanál méz, fél kávéskanál 
szódabikarbonát, 2,5 evőkanál tej, 1 evőkanál kakaó 
- krém: 2 csomag vaniliás puding, 0,65 l tej, 20 dkg 
porcukor, 1 csomag Rama margarin 

Gyártás menete: Tészta: Összekeverem a zsírt, to-
jást, tejet, porcukrot, mézet, szódabikarbonátot és 
gőz fölött kb 5 percig főzöm, ezután leveszem és 
kanalanként hozzákeverem (a végén már gyúrom) 
a lisztet. Mikor jól összeállt két gombócra osztom, 
egyik gombócból lapot nyújtok és a tepsi hátán meg-
sütöm. Még melegen hosszában három egyenlő rész-
re vágom (ebből lesz a háztető alapja és két oldala). 

A másik gombóchoz hozzágyúrok 1 evőkanál kakaó-
port, majd 6 részre osztom. Minden apró gombócból 
tepsi hosszúságú rudakat formálok, majd ezeket is 
megsütöm. Előmelegített sütőben 165 fokon kb 1ö-15 

perc alatt megsül. Krém: Megfőzöm 
a pudingporokat a tejjel (1-2 kanál 
cukrot adok hozza). Kikeverem a mar-
garint a porcukorral. majd miután tel-
jesen kihűlt a puding összekavarom 
a kettőt. Építés: a háztető alapjára jó 
vastagon kenek krémet, belenyomok 
3 gerendát (kakaós rudat), beva-
kolom, majd ismét belenyomkodok 

2 gerendát, vakolom, majd 1 gerendát és befedem 
krémmel. A megmaradt 2 fehér lappal beborítom ol-
dalról a sütit. Bevonom 2/3 adag hideg csokiglazúrral 
és megszórom kókuszreszelékkel.

Nagymama
fakanala


