„Ha eljön az est, amikor egymást lesve fürkésszük, mit szólsz ahhoz a kis
„kincshez” melyet oly ügybuzgalommal
terveztem el már egy éve, amikor
ugyanitt ültünk, s nem is olyan rég csomagoltam oly esetlenül, akkor emlékezz
meg minden percrôl, melyet nekünk
adott az élet, s légy hálás azért az igazi
ajándékért, hogy ma este, mi…, itt…,
együtt lehetünk.”

Ezekkel a gondolatokkal szeretném
megköszönni megtisztelô figyelmüket,
melyet ebben az évben ránk szántak.
Talán nem mindenhol és nem mindenkor sikerült minden igényt kielégítôen
megszerkeszteni ezt az újságot, mi
azonban, akik a lapnál dolgozunk igyekeztünk minden erônkkel azon lenni,

hogy az újság színvonala, a megjelenô
írások, beszámolók, tájékoztatók és fotók hûen tükrözzék mindazt, ami szûkebb hazánkban ebben a jobb sorsra
érdemes kis szabolcsi községben
Tiszabercelen történt. Remélem mindez sikerült, de ha nem, hát jobbító
szándékú kritikáikat mindig örömmel

fogadtuk, és bízom benne, hogy hûséges olvasóink maradnak valamennyien
2003-ban is. Ehhez kívánok önöknek a
lap valamennyi dolgozója nevében sok
sikert, jó egészséget és örömet!
Ôszinte tisztelettel:
Papp János

Az új év küszöbén mi felôl is érdeklôdhettem volna a faluban, ha nem arról, hogy Ön mit kíván
az új évre? Mit kívánna saját magának, mit kíván rokonainak, barátainak, ismerôseinek, mit kíván
Tiszabercelnek, Magyarországnak, s a nagyvilágnak 2003-ra? Erre a kérdéskörre vártam a választ
a megkérdezettektôl. És akik megtiszteltek válaszaikkal:

Stefánkó Mihályné
nyugdíjas pedagógus:
Mit kívánok az új évre?
Ha röviden akarok válaszolni, mindenkinek azt, amit családomnak és magamnak. Egészséget, békességet, szeretetet. Kicsi unokámnak és minden
gyermeknek boldog gyermekkort, szeretô szülôket, nagyszülôket.
A tanulóknak az életben is hasznosítható ismereteket, sikereket iskolai
munkájukban.
A felnôtteknek munkát, tisztes
megélhetést. Türelmet, megértést a
családokban egymás iránt.
Az idôsek, betegek megbecsülését,
szeretetét.
Tiszabercel lakóinak és minden
mezôgazdaságból élô embernek azt kívánom, 2003-ban legyen az ideinél
kedvezôbb az idôjárás és jobban tudják
értékesíteni termékeiket. Épüljön, szépüljön, gyarapodjék községünk, ehhez
kívánok a község vezetôinek, lakosainak szerencsés boldog újévet.
Hazánknak és a világ minden népének kívánom, legyen békés az új
esztendô. Ne legyenek pusztító természeti katasztrófák, környezetszennyezés, szûnjön meg a terrorizmus, a félelemkeltés a világban.
Ady Endre szép versének részletével
pedig az élet szeretetére, optimizmusra
kérek mindenkit az új esztendôben.
„Adjon Isten békét, kedvet
Asszonyoknak, embereknek,
Sok örömet mindenkinek,
Pénzt, szerelmet, vágyat, hitet.
Gyönyörû-kék itt az Ég.
…
Adjon Isten ifjúságot,
Szabadságot, boldogságot,
Egészséget, pénzt és hitet,
Szerelmet, hírt mindenkinek.
Gyönyörû-kék itt az Ég.”

Garainé Nagy Éva
vállalkozó, egyesületala pító és nagymama:

Kissné Orosz Anita,
végzôs fôiskolai hallgató
és boldog anyuka:

Tisztelt Szerkesztô Úr!
Könnyûnek tûnô kérdésre a legnehezebb válaszolni! Hiszen mindenki
kívánja a jót, szeretetben és egészségben, anyagi biztonságban élni családunk, barátaink között. Könnyû általánosságokat felelni a kérdésre. Csak azt
kívánhatom jó szívvel másoknak, barátaimnak, ismerôseimnek, és mindenkinek, amit magam is örömmel fogadnék.
Családomban ez évben is volt
gyász, most Édesanyámat temettük.
Tudjuk, az élet rendjéhez az elmúlás is
hozzá tartozik, mégis nehezen nyugszunk bele. Magamnak azt kívánom,
ne a bánat, hanem az öröm töltse ki lelkemet. Májusban nôsül a kisfiam, szeretném, ha boldog, hosszú életet töltene el feleségével és születendô gyermekeivel.
A többieknek, legyenek azok barátaim vagy éppen nem azok, kívánom
tehát az eddig említetteken felül is a lélek békéjét, közös, mindnyájunk érdekében végzett sikeres munka felett érzett lelkesítô örömöt, az együtt cselekvés emelkedett érzésének megismerését.
És mindenkinek személyre szabottan: kinek jó fogást, kinek vadászszerencsét, üzleti sikereket vagy jó termést, sikeres vizsgákat vagy felvételit,
aranylakodalmat vagy eljegyzést,…
Tiszabercelnek azt, hogy sikerüljön
gyermekeit tanítva, nevelve helyben
tartani, érvényesülésüket itt biztosítani,
kis Hazánknak azt, hogy viselje jól az
Uniós kényszerpálya kezdeti viszontagságait, a Világnak azt, hogy gondviselô béke uralkodjon rajta.
Tehát Boldog Új Évet Kíván

Tisztelt Szerkesztô!
Ismét eltelt egy év, közeleg a december vége, amikor visszatekintünk
az elmúlt évre, s jövôbeni terveket, vágyakat szövögetünk.
Az újévre magamnak, családomnak, s minden embernek jó egészséget,
sok-sok szeretetet, békességet, nyugalmat, megbecsülést és biztonságot kívánok.
Tiszabercelnek kívánom, hogy a
jövôben is tovább haladjon a fejlôdés
útján, s minél több eredményt mondhasson a magáénak.
Az emberek és a gyerekek több figyelemben részesüljenek, legyen lehetôségük a pihenésre és a kicsiknek játékra.
Az ünnepek közeledtével erre még
nagyobb szükség van, hogy meghitt,
családias hangulatban teljenek az év
utolsó napjai, és ez ne múljon el a jövôben sem.

Garainé Nagy Éva

Bíró Sándor
pedagógus, aktív futbal lista (még ha csak ked denként, de akkor is):
Magamnak, családomnak egészséget, boldogulást.
Tiszabercelnek dinamikus fejlôdést.
Magyarországnak: Találja meg hazánk méltó helyét a nagyvilágban.
Megbékélést hazánkban, egymás iránti
toleranciát, biztonságot.
A nagyvilágnak: békét!
Bíró Sándor

Híreink
Köszönetet mondunk a Polgármester Úrnak a Tiszaberceli Önkormányzatnak, a képviselôknek, az intézményvezetôknek, a patronáló vállalkozóknak, az általános iskolai tanulóknak,
pedagógusoknak mindazokért az anyagi és erkölcsi támogatásért, amivel
nyudíjas, regionális találkozónk sikerességéhez hozzájárultak. Az egyesületi tagok összefogását, munkáját, kitartását köszönjük.
December 5-én elindult a
Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületének "Mikulása" is az elsô osztályosokhoz. Jelképesen ezzel köszöntük meg a
tanulóknak azt a sok szép mûsort, amit
a rendezvényeinken nyújtottak. Az év
„Mikulása” Imre Benjamin vállalkozó
volt.
A megyei Idôsek karácsonya december 13-án a Móricz Zsigmond
színházban volt. Egyesületünket a vezetôség képviselte.
December 4-én, a nyugdíjas gyûlésünkön szót kért Hajnal András polgármester.
Tájékoztatójában felhívta a figyelmet arra, hogy községünkben is jártak
(-nak) szélhámos csalók, akik elsôsorban az idôs emberek hiszékenységét

Újra diskurzus
December 11-én, a szokásostól késôbbi kezdettel, de annál nagyobb érdeklôdés közepette Csabai Lászlóné,
Nyíregyháza polgármestere volt a vendégünk. Képviselôként hívtuk meg, de
minduntalan utalt azért „fô foglalkozására”, a polgármesterségre.
A közönség kérdéseire adott válaszok alapján egy felkészült, szimpatikus politikust ismerhettünk meg. Következô vendégünk valószínûleg Fodor
Gábor lesz.

Újra színház
Január 11-én ismét alkalma nyílik
tucatnyi tagunknak, hogy színházba

próbálták kihasználni. Mindenkit arra
kért, hogy az ilyen esetet azonnal jelezzék az Önkormányzati Hivatalban.

KARÁCSONYVÁRÁS,
ADVENT
Közeleg a szeretet ünnepe. Rendezvényeink is ezt a jelleget tükrözik már.
A karácsonyi teadélután hagyományosan az általános iskolában lesz tartva, a
tanulók karácsonyi hangversenye után.
Idô: december 20-án, 16 órakor!
Szeretetteljes, áldott karácsonyt és
boldog újévet kívánunk nyugdíjasainknak és a község lakóinak
a Tiszaberceli Nyugdíjasok
Egyesületének Vezetôsége

Már az 5. évet ünnepeltük
Bercelen
Örömmel adunk hírt a Tiszaberceli
Nyugdíjasok Egyesületének 5 éves jubileumi ünnepségérôl, amit összekötöttünk egy regionális nyugdíjas találkozóval.
Vendégeink voltak a buji, a nagyhalászi a szabolcsi nyugdíjas egyesületek
képviselôi polgármesterei.

menjen. Ez úttal a Made in Hungaria c.
darabot láthatja az érdeklôdô közönség. A bérletek ezúttal is Szárazné
Margónál találhatók.

Újra….
eltelt egy év. A Barátok Tiszabercelért Egyesület harmadik naptári évét
teljesítette. Hogy miként, arról a kedves olvasó vélekedhet saját élményei
szerint.
Ezek, reméljük kellemesek voltak,
és érezhetô volt minden rendezvényünkön nem csak a jó szándék, hanem a
rendezvényeink egyre magasabb színvonala. Jövôre is számítunk a település
minden lakójának támogatására, hogy
a Tiszabercelen lakók érdekében felvállalt munkánkat még eredményeseb-

Házigazdánk Tarjányi István és felesége volt, a Tiszagyöngye Étterem
feldíszített termében szívélyesen fogadtak bennünket.
Kedves vendégeink mindig a
tiszaberceli önkormányzat képviselôi
és mindazok a vállalkozók, intézményvezetôk, akik az 5 év során patronáltak, anyagiakban is támogattak bennünket.
Hajnal András polgármester ünnepi
köszöntôjében méltatta az elmúlt 5 év
sikereit, szépségeit, amit az egyesületi
tagok megélhettek, sôt kiemelte azt is,
hogy példamutatóan együttmûködnek
a kistérségben a nyugdíjas egyesületek,
s ezáltal gazdagodnak programjaik, s
ôk maguk.
A Bessenyei György Általános Iskola és Óvoda tanulói színvonalas, derûs mûsora jól szórakoztatott mindenkit, majd a vendégegyesületek vezetôi
kértek szót. A finom ebéd elfogyasztása után hangulatos délutánt töltöttünk
együtt jó zeneszám mellett, ahol egykét dalénekes is versenyre kelt.
A vidámságot a tombola és a közös
tánc fokozta, aminek csak az este vetett
véget. Mindenért csak köszönetünket
tudjuk kifejezni mindazoknak, akik
tisztelik és becsülik az idôseket.
Zsíros Antalné

ben tudjuk elvégezni. Legnagyobb változást a Teleház megnyitása fogja hozni, ahol egy információs központban
tudunk az érdeklôdôk rendelkezésére
állni.
Ezzel kapcsolatban rendszeresen
fogunk cikkeket közölni, mert kár lenne az itt élôknek, vállalkozóknak és
magánembereknek elszalasztani az
Internet, a pályázati rendszer és az
Uniós csatlakozás fellelhetô elônyeit.
Engedjék meg, hogy a Barátok
Tiszabercelért Egyesület elnöksége, az
alapító Garainé Nagy Éva és magam is
kellemes ünnepeket, szeretetben eltöltött boldog Karácsonyt, és boldog új
évet kívánjak valamennyiünknek!
Garai Zoltán
egyesületi elnök

Szabó Péter református lelkész
Ritkaság mai világunkban, hogy egy fiatalember korát meghazudtoló fontos tisztséget töltsön be egy közösség életében. Úgy
gondolom a lelkészi hivatás is az ilyen tisztségek közé tartozik,
hiszen kortól, nemtôl függetlenül tiszteletet ébreszt.
Bár Szabó Péterrel tegezô viszonyban vagyok és a „szia” az elfogadott köszönés, mint lelkésznek mégis az „áldás, békesség” a
követendô üdvözlés.
Lelkész család elsô gyermekeként
látta meg a napvilágot 1973-ban
Kemecsén. Születésekor szülei a
tiszateleki református gyülekezetnél láttak el szolgálatot. Az évek múltán
ahogy változtak a szülôk szolgálati helyei, úgy változtak a kis Péter lak-, illetve tanulmányi helyei is. A Nyírbodányban és Tiszavasváriban eltöltött általános iskolai évek után a Debreceni Református Gimnáziumban folytatta középiskolai tanulmányait. Tervei között
szerepelt az érettségi megszerzése után
az orgonaépítôi szakma elsajátítása, s
ennek megfelelôen Pesten el is kezdte a
szakma kitanulását.
1992-ben egy Isteni sugallat hatására mégis pályát módosít és jelentkezik a debreceni Teológiai Akadémiára.
Az egyetemi évek alatt élettapasztalatai bôvítése érdekében BadSalzuflenben (Németország) diakóniai munkát vállal.
Nem sokkal hazatérése után Isten
színe elôtt összekötötte életét feleségével, Vass Edittel. Egyelôre két gyerekük van, de szeretnék ha bôvülne a
család, s az apróságok nemcsak megjelenésükben, de számuk alapján is páratlanok lennének…
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem befejezése után
Tiszavasváriban lát el segédlelkészi teendôket, majd 1999. október 1-tôl községünkben helyettes lelkész.

Református lelkésszé ugyanezen év
decemberében szentelték fel. Felszentelése után az ezredfordulón hivatalosan is községünk református lelkészévé választotta a gyülekezet.
– Mit jelent, milyen üzenetet hordoz számodra, mint lelkésznek a Karácsony?
– Karácsonyra sok jót kívánunk
egymásnak. Békességet, boldogságot,
áldást. Mégis sok a csalódott ember az
ünnep végén! Talán akkor ébrednek rá,
hogy nem találták meg az ünnep igazi
értelmét. Hiába a külsô ragyogás, ha a
sokat emlegetett szeretet és békesség hiányzott az ünnepbôl. A fa és az ajándékok feldíszítése mellett sokszor elfelejtjük a lelkünket is ünneplôbe öltöztetni.
Pedig a karácsony üzenetének az alapja
az Isten közelsége. Karácsony üzenete a
legtömörebben elmondva ennyi: velünk
van az Isten! Nem a régmúltban, nem
valamikor az elôttünk álló talán bizonytalan jövôben, hanem mindig a jelenben. „Jézus Krisztus tegnap, ma és
mindörökké ugyanaz.” Vállalja velünk a
közösséget minden körülmények között. A mi feladatunk "csak" befogadni
ôt! Az elsô karácsonykor Isten átadta az
emberiségnek a nagy ajándékot, Jézust,
aki hozzánk hasonló kisgyermekként
született a Földre. Vállalta az emberi
sorsot és az ezzel járó örömöket és megpróbáltatásokat. Így Isten és ember közel került egymáshoz.

Tûzoltóbál nem csak tûzoltóknak
Bár még elôttünk az ünnepi áradat, de már a
bálok szezonját éljük. (Mivel a Berczeli Napló
addig már nem jelenik meg, már most, jó elôre

Jó kétezer évvel késôbb a XXI. század elején ez az üzenet, hogy velünk
van az Isten, korántsem veszítette el a
jelentôségét. Sôt!
Kibôvült, hiszen nemcsak Isten és
ember, hanem ember és ember közötti
közeledést is jelent. Ahogy örömöt és
boldogságot hozott Jézus érkezése,
úgy adhat boldogságot és örömet emberek egymáshoz való közeledése!
Ha a családtagok, az ismerôsök, a
barátok megértik a Karácsony eme
üzenetét, akkor lehet teljes az ünnep.
Akkor teljesül be az elsô karácsonykor
elhangzott angyali szózat: „…békesség
a Földön az embereknek…”
– Ettôl szebb végszót és szebb üzenetet keresve sem találhatnánk Karácsony ünnepére. Köszönöm a beszélgetést, s a magam nevében szeretném
még megköszönni a Berczeli Napló olvasóinak az egész évben tanúsított odaadó és kitüntetô figyelmét. Bízom benne, hogy az elkövetkezô évben is sikerül elnyerni olvasóink bizalmát, és írásainkkal tartalmas, szórakoztató perceket szerezhetünk Önöknek.
Berencsi Csaba

szólunk.) A tavalyi nagy siker után, 2003. február
08-án ismét megrendezésre kerül a Tiszagyöngye
Étteremben, az ÖTE Tûzoltó bálja, melyre
mindenkit nagy szeretettel várunk! Részletek a
plakátokon!

tam nekik örülni. Az egész este fordulatos és tartalmas volt, és az önfeledt
jókedvhez a színvonalas zene is hozzájárult. Az est folyamán többször éreztem azt, hogy tisztelem ezeket az embereket és közéjük tartozom. Kedvesek, aranyosak, önzetlenek és egyszerûek.
Valaki azt mondta ez az egyszerû
emberek bálja. Én nagyon jól éreztem
magam. Talán, mert közéjük tartozom?

Köszönöm
a tiszabercelieknek!
Elôre is elnézést kell kérnem minden Tisztelt Olvasótól, ha leírt gondolataim néhol sikeredetlenek lesznek,
mivel soha nem álltam nagy szónok hírében. Az is nagy erôfeszítés tôlem,
hogy írjak, mivel inkább festeni szoktam.
Már több mint egy év telt el azóta,
hogy eljöttünk Nagyhalászból az ismeretlenbe. Hátrahagyva barátokat, tisztelôket és a közel húsz év kemény
munkájával megteremtett egzisztenciát. Távozásunk oka családi vonatkozású, ezt most nem részletezném.
Nem kívánom senkinek azt az érzést, amikor megláttam milyen körülmények közé költözünk. (Derékig érô
gaz az udvaron, düledezô melléképületek, több m3-es szemét- és törmelékhalmok, düledezô kémények, pergô
vakolat.) Mi úgy éltük le eddigi életünket, hogy a környezetünket igyekeztük
rendben tartani. Férjem azt mondta, itt
sem lesz máshogy. Most már elmondhatjuk, sikerült. Ugyan kemény forintokat fizetünk, hogy itt lakhatunk, de
nem bántuk meg. Sokan odavetették
alkalomadtán: „Minek azt csinálni,
hisz nem a tiétek?” Ez igaz, de épp
ezek az emberek jöttek, néha kérés nélkül segíteni. Ki elôtetôt hegeszteni, ki
betonozni, ki egy ablakot beüvegezni,
ki egy nagy fát kivágni, ki

lovasfogatával hozott egy fuvar homokot, hogy a sok apróságról ne beszéljek; egy tálca sütemény, egy pár szem
alma a gyerekeknek, egy kis lesi a
disznóvágásról.
Tudom, hogy az ujjunk sem egyforma, de egy valami közös ezekben az
emberekben: Mindannyian szorgalmas, dolgos, jóravaló emberek.
Sokáig játszottunk a gondolattal,
hogy talán mégsem maradunk végleg,
de most történt valami, ami marasztalásra bír, amire azt mondom, hogy
nemcsak a szomszédságomra, de egész
Tiszabercelre ez a jellemzô.
2002. november 30-ra az általános
iskola jótékonysági báljára voltunk hivatalosak. Már az elôkészületekbôl látszott, hogy sokan összefognak a "cél"
érdekében. A szervezés is magáért beszélt. A gyermekek mûsora elfeledtette
velem a dolgos hétköznapokat és
eszembe juttatta, hogy értük vagyunk
itt. Ezekben a gyerekekben a sajátjaimat véltem felfedezni és nagyon tud-

Csáki Ferencné
Szennai Valéria

Köszönet az életért
Engedjék meg, hogy lapjuk hasábjain keresztül megköszönjem a visszaadott életemet, falujuk doktornôjének,
Dr. Jedlicska Ilonának. Tudniillik november elején rokonlátogatással egybekötött disznóvágásra voltam hivatalos Tiszabercelre a sógoromékhoz. A
nagy örömbe sajnos üröm is vegyült.
Ugyanis az éjszaka közepén egy szívinfarktust kaptam. Köszönet és hála orvosnôjük szakmai hozzáértésének, valamint emberséges hozzáállásának,
hogy túljuttatott az életveszélyen.
Büszkék lehetnek méltán rá Tiszabercel lakói.
Még egyszer sokszor köszönöm.
Lakatos László
Budapest 1074
VII. Ker. Csengery u. 23.

Futkos Béláné: Éld az életet
Futkos Béláné
könyvtárvezetô
Gondolkozzunk és vessünk számot
egy évben legalább egyszer az életünkrôl!
- Szerettünk?
- Adtunk?
- Segítettünk?
A választ mindenki magában találja, s ha kételkednénk? Gondoljunk a
2000 évvel ezelôtti születésre: Isten,
aki maga lett, feláldozva életét, meghalt az emberek bûneiért. Aki maga a
Szeretet, az önfeláldozás példaképe.
Aki boldoggá tett számos beteg embert, aki szerette a gyerekeket, aki azt

tanította: Úgy szeressétek Ti is egymást, ahogy én szerettelek Titeket. Aki
arra bíztat, hogy a másik embert fogadjuk el olyannak, amilyen, a békesség
kedvéért.
„Ne azt keressük ami szétválaszt,
hanem ami összeköt!” Talán csak ha
kicsit is ô az Istenember lesz a példaképünk, jobb lesz, legalább ezen az egy
napon, de meglehet, hogy tovább is, ez
az egész emberi lét.
A közelgô ünnepre való ráhangolódást segítheti a Magyar Karácsony c.
könyv, mely a magyar irodalom hódolata a kisded Jézus és az ô anyja elôtt.

Az élet egy lehetôség, ragadd meg!
Az élet szépség, csodáld meg!
Az élet boldogság, ízleld meg!
Az élet egy álom, valósítsd meg!
Az élet kihívás, menj elébe!
Az élet kötelesség, teljesítsd!
Az élet játék, játszd végig!
Az élet értékes, vigyázz rá!
Az élet kincs, ôrizd meg!
Az élet szeretet, élvezd!
Az élet egy titok, fedezd fel!
Az élet egy ígéret, tartsd meg!
Az élet szomorúság, gyôzd le!
Az élet egy himnusz, énekeld el!
Az élet egy harc, fogadd el!
Az élet egy kaland, kockáztasd!
Az élet egy öröm, érdemeld ki!
Az élet az élet, óvd meg!

Jótékonysági bál
Reggel fél 6-ig ropták a táncot a vendégek azon a jótékonysági bálon, melyet a Bessenyei György Általános Iskola
és Óvoda, a Szülôi Munkaközösség és az Idôsek Klubja közös rendezésében november 30-án tartottak Tiszabercelen –
immár harmadik alkalommal.
A bált megelôzôen mintegy 1100
db jótékonysági jegyet adtak el a Szülôi Munkaközösség tagjai a faluban. A
jegyet vásárlók között a bálon Szennai
Valéria helyi festômûvész egy szép alkotását sorsolták ki. A finom, több fogásos vacsorát megelôzôen az általá-

nos iskola tánccsoportjai, farsangi
gyôztesei, valamint a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium végzôsei szórakoztatták a vendégeket.
Éjfél után a hagyományos töltött
káposzta elfogyasztása után tombola
sorsolás következett. A tombola aján-

dékok nagy részét a szülôk és a szponzorok ajánlották fel. A bál bevételét a
tanulók szabadidôs tevékenységének
gazdagítására, a mindennapi munkához szükséges anyagi források pótlására ajánlották fel, valamint segítik az
Idôsek Napközi Otthona lakóit.

Diáktánc

Kalapácsvetés

Zizi Labor berceli módra

Így mulat nálunk egy képviselô …

… és egy másik

A tombola fôdíjának nyertese, Hajnal Andrásné.
ô meglepôdött, mi nem.

Nyugdíjas-találkozó

Polgármesteri köszöntô

A képviselôk is vendégek voltak

Kicsik tánca

… és köszöntôje

Üdvözlô és elismerô szavak

A szomszéd települések vezetôi is tiszteletüket tették

Sportnap
Tiszabercel. Sportnap. 2002. Az
idei más volt mint a többi. Családinak terveztük, amibôl nem sok minden sült el. Akik ott voltunk, úgy tûnt
jó buli volt, bár tény nem voltunk valami sokan. A szervezôk megtettek
mindent, a rendezôk naprakészek
voltak a szabályokból, valahogy mégsem sikerült kicsalogatni Tiszabercelt

az otthonokból. Ilyenkor felmerül a
kérdés, lesz-e vagy helyesebben kell-e
Sportbarátok Napja Tiszabercelen. A
növekvô létszámú ultisok szerint bizonyára. A stagnáló Dartsosok is
igennel szavaznak majd. A focisták
mindenütt ott vannak. Csak a családok. A szülôk és gyerekek együtt. ôk
szavazták le ezt a napot. Illetve a gye-

rekek ott voltak, hiszen a házigazda
némi fortéllyal kicsalogatta ôket. Pedig érdekes lenne megtudni az érzést
attól az anyukától aki kortalan örömmel és lelkesedéssel – nem elôször –
dobálta kisfia kedvéért a nyilakat a
táblába. Tiszabercel. Sportnap. 2002.
Minderre nincs több szó, jöhetnek a
képek:

RENDEZVÉNYÜNK MECÉNÁSAI:
Máté András (Máté és Társai BT.) – ulti
Garainé Nagy Éva (Éva-fotó) – asztalitenisz
Görömbei Vilmosné – darts
Hajnal András (polgármester) – malom
Kozma István (Kozma és Fia BT.) – kispályás foci
Tiszabercel Község Önkormányzata – sakk
Kovács János (Szabi-szóda) – lábtenisz
Barátok Tiszabercelért Egyesület – abszolút bajnok
Malombajnok. 2002-ben ismét Szabó Zoltán

Trónfosztás a harmadik bajnoki cím elôtt.
Sakkbajnok Bartha Árpád Bujról

Hegedûs József, aki elsôként, végleg hazavitte az
asztaliteniszezôk vándorserlegét

Az Arany-Parmen BT. megfiatalítva is verhetetlennek
bizonyult

Másodszor is abszolút bajnok lett Hegedûs József

Olvasói Hyde-park
A Berczeli Napló novemberi számában megjelent „Újra diskurzus avagy hol vagytok régi? …” címû cikkel kapcsolatban szeretném megfogalmazni észrevételeimet.
BÁNTÓNAK és megalázónak
tartom az írás hangnemét és stílusát, amelyben az érdeklôdôket,
többek között az önkormányzati
képviselôjelölteket hiányolta az
elôadássorozatról.
Az érdektelenségnek számos
oka lehet, talán ezeket kellene
megvizsgálni!
A képviselôjelölteket már minôsítették a község lakói a szavazófülkékben, s nincs szükség arra,
hogy a cikk szerzôje a nagy nyilvánosság elôtt megalázza, s gúny tárgyává tegye bármelyiküket.
Talán nem mindannyian a
kukkoló mûsorokat néztük a tévében a november 7-i diskurzus idején, s talán nem a közélet iránti érdektelenségünk miatt maradtunk
távol.
Minden embernek szíve joga,
hogy mikor melyik rendezvényt
tiszteli meg jelenlétével.
Kifogásolom a cikk hangnemét
azért is, mert a tiszaberceli közélet
szereplôi közül oly sokan, pl. a
nemzeti ünnepeinken – március
15-én, október 23-án – sorozatosan
nem jelennek meg; pedig hosszú
elôkészítô munkával igyekszünk
ünnepélyessé tenni azokat, s elvárnánk, hogy jelenlétükkel többen is
megtisztelnék e jeles ünnepeket.
Ennek ellenére sohasem teszünk, tettünk ezért megjegyzést
sem a cikk írójára, s a közélet más
szereplôire sem.
Kérem, hogy a cikk szerzôje se
tegyen!
Stefánné Kiss Erzsébet
ÚJRA DISKURZUS, avagy hol
vagytok régi….? címmel megjelent cikkre kívánok pár mondatban
reagálni.

Dolgoztunk Zolikám, dolgoztunk!
Már második esetben jelent
meg a helyi újságban olyan tartalmú cikk, mely úgy érzem sértô a
tiszaberceli lakosokra nézve.
Tiszabercelen szorgalmas, becsületes munkából élô emberek
laknak.
A Halászléfôzô Verseny után
írott cikked, melyben „skót”-oknak
nevezted az itteni embereket igen
csak bántó és valótlan állítás. Ahhoz, hogy Bogár Ferenc a Vízügy
területén, Borbély Mihály a Tisza
partján fôzi meg a halászlevet és
tölt el egy kellemes napot senkinek
nincs beleszólása!
Hogy a zenét ne hallgassák ingyen, talán egy hangelnyelô fal
megépítésével megoldható lett volna. Sajnálom, hogy a konyha mellett ,,ingyen ételre sündörgô" embereket nem láttam, mert mi bôven
fôztünk, meg tudtam volna vendégelni.
Szép dolog, hogy sikerült elhessegetned ôket, de tulajdonképpen
mi volt az a fene nagy összeg, amit
tôled, illetve az egyesülettôl akartak elvenni, hisz a halat Radóczi
János adta, víz meg van a Tiszában
elég, azt a csipet sót, paprikát nem
kellett volna sajnálnod.
Még emlékszem az elsô versenyre, amikor hatalmas motorokkal, bôrszerkóban megjöttek a tetovált gyerekek, azonnal ki kellett
szolgálni ôket, még sörrel is és ôk
sem fizettek, igaz azóta nem is jöttek.
Zoltán!
Tiszabercel mezôgazdasági tevékenységbôl él. Az éves munka
februárban kezdôdik a fák metszésével és december elején fejezôdik

be a kukoricabetakarítással, szántással.
Az általad november 7-re szervezett összejövetelre az esôs idôszak következtében feltorlódott
mezôgazdasági munkák miatt nem
mentek el az emberek.
Dr. Karakó László is falun él, és
bízom benne, hogy nem sértôdött
meg a gyér látogatottság miatt, a
tél folyamán találkozhatunk személyével.
Zoltán!
Nem érzed úgy, hogy mostanában már nem a "Barátok
Tiszabercelért" szellem a jellemzô,
nem gondolod, hogy vissza kéne
fognod magad és végezni önként
felvállalt feladatodat, hogy senkire
nézve ne legyen sértô, ahogyan teszi ezt Garainé Nagy Éva, Száraz
Lászlóné, Homonnai Zoltán, László Antal és még sokan mások?
A képviselô-választással kapcsolatosan csak annyit, mérettesd
meg magad a következô alkalommal.
Miért feltételezed azokról az
emberekrôl, akik között több diplomás szakember is van (diplomájukat nem a Berceli bálban kapták), hogy azért nem mennek el a
Diskurzusra, mert arra kíváncsiak,
hogy Oki mikor ékeli meg már
Majkát?
Én fontosabbnak tartom azt a
kezdeményezést, hogy végre munkahelyteremtô létesítmény épüljön
Tiszaber-celen.
Részemrôl az ügyet lezártam,
választ nem kérek, a továbbiakban
is végzem feladatomat a község érdekében.
Tisztelettel:
Máté András

November 4-i alakuló ülését követôen november 18-án tartotta elsô rendes ülését az újjáválasztott képviselô
testület községünkben.
A képviselô testület meghallgatta a
polgármester elôadásában a két ülés
között végzett munkáról szóló tájékoztatót, ahol Hajnal András beszámolt a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról is.
Második napirendi pontként a képviselô testület a Bessenyei György Általános Iskola és Óvoda szervezeti és
mûködési szabályzatát módosította, hiszen az intézményhez már nem csak az
iskola és az óvoda hanem a könyvtár és
a közösségi ház is hozzátartozik.
Döntött a képviselô testület amellett, hogy december 20-ig valamennyi
az önkormányzatnál foglalkoztatott
közalkalmazott és köztisztviselô hozzájuthat 13. havi illetményéhez.
A képviselô testület a lakossági folyószámla vezetésének költségeihez
2000 forinttal járult hozzá dolgozónként, hiszen a folyószámla-vezetés

költségei nem terhelhetik a munkavállalót.
A képviselô testület 10 000 forinttal támogatta a sportnapot, mely azóta
sikeresen lezajlott, és a képviselô testület úgy foglalt állást, hogy ezt a hagyományt mindenképpen támogatni kell.
A Mozgáskorlátozottak Gávavencsellôi Egyesületét 20 000 forinttal támogatta a képviselô testület. Ebbôl karácsonykor szerveznek programot többek között tiszaberceli mozgáskorlátozottaknak is.
A képviselô testület támogatta a
Révközlekedési szakkonferencián történô részvételt, mivel tudjuk a szakkonferencia hozadéka évrôl évre a
komp felújításának támogatása.
A képviselô testület támogatta a Tini-show-t, majd döntött arról, hogy a
Berczeli Napló felelôs kiadója ezek
után Tiszabercel Község Önkormányzata lesz, mivel Hajnal András polgármester a választásokat követô új jogszabály életbe lépésével összeférhetetlen, a felelôs kiadói tevékenységekkel.

A Berczeli Naplónál maradva a
képviselô testület hozzájárult, hogy némi többletköltséggel a karácsonyi
szám két szín colorban jelenjen meg
és, valamennyi lakos hozzájuthasson a
Berczeli Napló naptárához, melyet reméljük valamennyi olvasó szívesen
forgat a benne található eseményeken
pedig minél többen vesznek részt.
Karácsonyi és újévi üdvözlôlapokat készíttet az Önkormányzat, melyet
társ önkormányzatainknak, vállalkozóknak és minden olyan személynek
megküldünk, akik munkája hozzájárul
önkormányzatunk és településünk jobbulásához, megjobbításához.
A képviselô testület döntött a tiszteletdíjakról, mely szerint az önkormányzati képviselôk tiszteletdíja egy
évben egyszer kerül meghatározásra,
az éves gazdálkodás függvényében,
így legközelebb 2003. októberében kerül ismét napirendre ez a kérdés, ahová
a jegyzô és a polgármester tesz javaslatot az egész éves eredmény tükrében.
A képviselô testület következô ülését lapunk lapzártája után december
16-án tartja, ahol éves értékelés is el
fog hangozni. Megköszönve egész
éves megtisztelô figyelmüket, kívánom
hogy békés, pihenéssel teli ünnepek
köszöntsenek mindannyiukra.

Tüdôszûrés

A TRANS-TOUR 90 Kft.

Értesítjük a lakosságot, hogy
2003. január 29-30-31-én valamint február 03-án lesz az éves
KÖTELEZÔ tüdôszûrô vizsgálat az Egészségházban.
Az egészségügyrôl szóló
1997. évi CLIV. tv. az 59–60.§a, valamint a 18/1998 (VI.
03.)NM rendelet a fertôzô betegségek és a járványok megelôzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrôl kötelezôvé teszi valamennyi 30 éven
felüli személynek a tüdôszûrésen való részvételt.
Amennyiben valaki nem tesz
eleget kötelességének, úgy az
ÁNTSZ hoz határozatot, mely
ismételt felszólítást tartalmaz és
egyben bírságot is kiszabhat.

autóbuszvezetõt keres!
Jelentkezési feltételek:
érettségi és B kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent az
autószerelôi szakma.
A nyertes pályázókat a buszvezetôi tanfolyamra
beiskolázzuk.
A jelentkezést és a rövid önéletrajzot személyi
igazolvány, iskolai bizonyítvány és jogosítvány
másolatával együtt a következô címre várjuk:
4400 Nyíregyháza, Búza tér 7.
További információ:

42-435-409.
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Év vége közeledtével megkísérli az
ember összefoglalni a történteket a teljesség igénye nélkül.
A lehullott csapadék és annak eloszlása mindenkor meghatározza annak az évszaknak a terméseredményeit. Ennek megfelelôen megállapítható,
hogy a talajmunkák elvégezhetôsége
miatt már számító március hónap elsô
fele csapadékos, késôbb már száraz
volt.
Az elsô jelentôs esô április 12–15
között hullott, késôbb már alig egészen
május elejéig.
A továbbiakban inkább száraz periódus következett, de az idônkénti 6–10
mm-es esôk megmentették a növényeket. A jelentôsebb esôk július 19-tôl
augusztus 9-ig voltak.
Az ezt követô száraz periódus után
szeptember közepétôl ismét csapadékossá vált az idôjárás, ami késôbb is

a
tô: T
c sk
arjányiné Dr. Jedl i

Il

Az ünnep édes ízei
A karácsony közeledtének egyik
biztos jele az adventi naptár, a Mikuláscsomag és a szaloncukor megjelenése az üzletekben és otthonainkban.
A történelem során mindig különleges
alkalom kellett az édességek és sütemények
elkészítéséhez, egy ünnep, mint például a
karácsony. Az advent idôszaka az ünnepekre való ráhangolódás, a készülôdés és a böjt
ideje. A gyerekek karácsonyi várakozását az
adventi naptár könnyíti meg, amely minden
nap egy apró ajándékkal, édességgel lepi
meg a gyerekeket. Készülnek a hagyományos illatos házi mézes sütemények, és elôkerül a szaloncukor is. A mézeskalács az
ajándékozás, az ünnepi szertartás része lett.
A karácsonyi édességek közül a szaloncukrot nekünk, magyaroknak köszönheti a
nagyvilág. Története a XIX. században kez-

tartott, akadályozva a betakarítás utáni
ôszi munkákat és talán soha nem látott
módon tönkretéve a mezôgazdasági
utakat.
A fent leírt csapadékviszonyok következtében a nyár folyamán azért egy
aszályos ciklus kialakult, mely az ôszi
búza termésén látszott meg leginkább
és csak részben a napraforgónál és kukoricánál. Az almatermés mennyiségére az aszály nem volt meghatározó,
mert az ôszi esôk sokat javítottak.
A termelôk nagy része a gazdaság
viteléhez szükséges feltételekkel rendelkezik, a talaj, az ápolási és növényvédelmi munkálatokat idôben elvégezték.
Mint ahogy többnyire lenni szokott, az értékesítés körül most is voltak
gondok. A felvásárlási árak a napraforgó kivételével nem elfogadhatók, alma
esetében pedig az alacsony ár szinte
megalázó. Az állam különbözô támodôdött, igazán divatossá pedig a századfordulón vált-mint ahogy a karácsonyfa se sokkal régebb óta van minden háztartásban.
Eleinte aszalt gyümölcsöket, mézesbábokat, papírból kivágott ékességeket, süteményeket aggattak a karácsonyfára, majd színes papírba csomagolt cukorkákat. A szaloncukrot igen nagy becsben tartották. Sokan meg sem ették, évekig ôrizgették az
újabb és újabb ünnepre, mások csak a papírjára vigyáztak, abba csomagolták a következô évben a saját maguk fôzte szaloncukrot. A híres fôvárosi cukrászdáknak saját titkos szaloncukorreceptjük volt, nem beszélve a rengeteg családi praktikáról.
Édesség, ami még egészséges is!
Napjainkban számos tudományos publikáció jelenik meg arról, hogy bizonyos
csokoládéfajták igen jó hatással vannak az
egészségre, a csokoládé egyik alapanyaga,
a kakaó antioxidáns tulajdonságának köszönhetôen. Az antioxidánsok fontos szerepet töltenek be az egészség megôrzésében,
mivel megvédik a szervezetet az oxidációs
sejtkárosodásoktól. A tudósok felfedezték,
hogy a kakaónak magas a flavonoidtartalma. A flavonoidok olyan antioxidánsok, amelyek nagyon változatos formában
fordulnak elô a növényvilágban. Eddig a
gyümölcs, a tea és a vörösbor voltak a legismertebb flavonoidforrások, de mára a kakaó és bizonyos csokoládéfajták-elsôsorban az étcsokoládé- is elismert antioxidáns

gatásokkal igyekszik kompenzálni
(földalapú támogatás, fagykár, aszálykár, léalma árkiegészítés, stb.). Problémát okozott viszont a mezôgazdasági
gépek vásárlásának állami támogatási
részének befagyasztása. A helyette
meghirdetett Sapard program követelményei pedig egyelôre kissé riasztóak.
Az ültetvénytelepítésre és egyebekre beadott pályázatokból nyilván keveset fogadtak el a mindig hivatkozási
alapként szolgáló „pénzszûke” miatt.
Nézetem szerint a földek eladásamegvétele miatt a mezôgazdaság koncentrációja községünkben is lassan folyik, megjáratva ezzel a jövôbeni nagyobb gazdaságok kialakulását és a túl
kicsik hanyatlását. A szövetkezet mindig is emlegetett elvárás volt. Meg kell
találni azonban a magyar ember lelkületének is megfelelô formákat, mert az
egyik legnagyobb gondot ebben látom.
A további szócséplések helyett végezetül én is kívánok minden mezôgazdaságban dolgozónak és olvasónak
kellemes karácsonyt és termésben bôvelkedô újévet
Eperjesy Ferenc
forrássá váltak. Nem kell ezentúl bûntudatot éreznünk, ha ellenállhatatlan vágy ébred
bennünk egy kis csokoládé iránt, hiszen ha
engedünk a csábításnak, egészségünknek is
jót teszünk.

Egészség az ünnepek idején is
Télen rövidebbek a nappalok, hûvösebbek az esték, kevesebbet mozgunk és általában többet eszünk. A lelki felüdülést legtöbbünknek az ünnepi készülôdés és a családi
ünnepek jelentik. Az ünnepi étkezésekkor
is ügyeljünk a nyersanyagok kiválasztására, a helyes étkezési ritmus betartására. A
karácsonyi asztalról nem hiányozhatnak a
hagyományos ételek, így az édességek
sem. Egyre többet tehetünk azért, hogy
egészségesebben készítsük el az édességeket is. A szakemberek a kiegyensúlyozott
táplálkozásra hívják fel a figyelmet: a tápanyagok arányának megváltoztatásával
könnyebb elkerülni ilyenkor is az elhízást.
Már tudjuk, hogy azok, akik sok szénhidrátot (például kekszet, süteményt és csokoládét) és kevés zsírt fogyasztanak, soványabbak, mint akik kevés szénhidráton és sok
zsíron élnek. Gondoskodjunk arról is, hogy
gyümölcs és zöldség feltétlenül kerüljön az
ünnepi asztalra! Az egészségünknek jót
tesz, ha télen is rendszeresen és mértéktartóan étkezünk, korlátozzuk a zsírfogyasztást, és nem feledkezünk meg a rendszeres
testmozgásról sem.

berceli lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánok a csapat vezetése és
játékosai nevében.

Gyengécske zárszó

KÉT FORDULÓ,
EGY PONT!

HA SZILVESZTER,
AKKOR TEREMFOCI

November 10-én csapatunk
szabadnapos volt. November 17én a vasmegyeri csapat megszûnését követôen, az erôsen megerôsödött Tiszatelek csapatához
látogattunk.
Ifjúsági játékosaink kitettek magukért, hisz 2:1 arányú gyôzelmet
arattak. A felnôtt mérkôzés nem
úgy indult, ahogy szerettük volna,
bár a futballberkekben járatosak
rögtön látták, hogy nem is indulhat
úgy, hisz a 7 vasmegyeri játékossal
megerôsített Tiszatelek csapata
vasmegyeri bíró személyében
újabb támogatót is kapott. A 10.
percben már kettôs emberhátrányban volt csapatunk, illetve jogos
11-est és szabályos gólunkat sem
adott meg a játékvezetô. „Szegény
embert, még az ág is húzza” elv
alapján Szûcs és Vedres komoly sérülést szenvedett, így csapatunk 7
fôre fogyatkozott. A vége 8:0 arányú vereség lett.
Az utolsó fordulóban hazai pályán fogadtuk Nyírtura csapatát. Ifjúsági csapatunk sokáig vezetett a
jó képességû ellenféllel szemben, a
végén azonban egyéni hibák miatt
3:2 arányú vereséget szenvedett. A
felnôtt csapatok mérkôzésén az ed-

dig még veretlen és elsô helyen álló bajnokesélyes Nyír-tura csapata
ellen fiaink úgy kezdtek, ahogy azt
hazai pályán illik. Rengeteg gólhelyzetet dolgoztak ki, azonban a
jobbnál-jobb helyzeteket is elhibázták, még 11-est is. 2:0 arányú
vezetésünk után a végén örültünk a
2:2 arányú döntetlennek. Ez egy
olyan mérkôzés volt, melyet gólokkal kellett volna megnyerni a csapatnak.
Összességében elmondhatjuk,
hogy az ôszi szezonban az erôsen
megfiatalított csapatunknak a játékvezetôkkel is meg kellett küzdeni
több mérkôzésen. Az ôszi szereplés
így a várakozástól egy kicsivel elmaradt.
A téli felkészülést a fiatal csapatunknak komolyan kell venni és tavasszal sokkal sikeresebben szerepelhetünk fôleg hazai pályán.
Bízva a sikeres tavaszi szereplésben, minden sportszeretô tisza-

Az idén sem marad el az önkormányzati Szilveszter Kupa. Elôzetes információink szerint 9 csapat
jelezte részvételi szándékát azzal
együtt, hogy az örökös esélyes és
rendszerint bajnok Arany-Parmen
BT. távol maradni látszik a tornáról.
Vendég együtteseket várunk
Balsáról, Ibrányból és Nyíregyházáról is, míg a hazai gárdák közül a
rendezô önkormányzaton túl, a
Fortuna és a Barátok SC, a Vendégkör, a Rongyláb FC, valamint a
CKÖ is jelezte indulási szándékát.
Nagy küzdelemre van kilátás a rendezvénynek december 28-án,
szombaton helyt adó Szakmunkásképzô Iskola tornatermében. A
mérkôzések 8.00 órakor kezdôdnek, a sorsolásra, 23-án 16.00 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal jegyzôi irodájában, melyre minden induló együttes csapatkapitányát elvárjuk. A csapatoknak
SPORTSZERÛ küzdelmet, a kilátogató közönségnek jó szurkolást
és igazi óév búcsúztató gólparádét
kíván a rendezô, Tiszabercel Község Önkormányzata.

KÖSZÖNET
Vágner László FIFA-játékvezetô ifjúsági és serdülôcsapatunkat 5 labdával

ajándékozta meg. Nagyon
nagy tisztelettel megköszönjük a támogatást és kívánunk

Vágner Úrnak magánéletében nagyon sok boldogságot,
erôt, egészséget.

Kiadja: Tiszabercel Község Önkormányzata. Felelôs szerkesztô: Papp János jegyzô.
Rovatvezetôk: Berencsi Csaba (Községünk szülötte), Zsíros Antalné (Nyugdíjasélet), Garai
Zoltán (Baráti oldalak), Papp János (A Képviselôtestület házatájáról, Színes oldal, Körkérdés) Hajnal András (Sport), Eperjesy Ferenc
(Mezôgazdasági Hírek), Tarjányiné Dr. Jedlicska Ilona (Egészségünkért), Száraz Lászlóné (A mi naplónk, Ezt írta az újság), Tarjányi
Ferencné (Óvodai hírek), Futkos Béláné (Könyvtári Lapozgató). Tördelés, nyomdai elôkészítés: Homonnai és Társa Kft., Pásztor István. Korrektor: Homonnai Zoltánné. Nyomdai munkálatok: Koncz Reklám Kft. Szerkesztôség: 4474. Tiszabercel, Fô út 40. Telefon: (42) 721-029, Fax: (42) 721-376. Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza! Megjelenik: havonta. Példányszám: 750.

