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együtt kellemes környezet fogadja az ide gyermekeiket 
elkísérı anyukákat és nagymamákat is. 
Hajnal András polgármester arra a kérdésre, hogy az ı 
gyermek korában milyen játékok voltak, elmondta, ját-
szóteret még filmen sem igen láttak, így külön öröm 
számára, hogy a XXI. század követelményeit minden-
ben kielégítı játszóteret építhettek a gyermekeknek. 
Annak idején a karika, az icke, a bige, és a rongylabda 
jelentette a fı foglalatosságot. Reményét fejezte ki a 
tekintetben is, hogy a gyerekeket az új létesítmény újra 
a szabadba hozza a televízió és a számítógép képer-
nyıi elıl. 
A hogyan továbbról azt is elmondta, ez a játszótér egy 
nagy gondot vett le az önkormányzat válláról, mivel az 
igen korszerőtlen és elavult játékokkal felszerelt óvoda 
az idén kötelezı felmérések után egy hasonló beruhá-
zást kívánna. A még megfelelı udvari eszközök kijavítá-
sa sem tette azokat szebbé, ugyanakkor az ovisok egy 
rövid séta után bármikor kilátogathatnak ide és élvezhe-
tik a játékok nyújtotta örömöket. 
 
Mindez persze csak akkor igaz, ha mi berceliek védjük 
és óvjuk a második gyermekkorukat élıktıl.  

(BN.) Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselıtes-
tülete nevében 2005. június 3-án Hajnal András polgár-
mester adta át az önkormányzat legújabb beruházását.  
 
A település központjában, a Bessenyei György Általá-
nos Mővelıdési Központ (iskolánk új hivatalos nevével 
még nekünk is barátkoznunk kell - a szerk.) szomszéd-
ságában az összesen mintegy 2,6 millió forintból meg-
valósult játszóteret. A megvalósításhoz közel 1,6 millió 
forint támogatást nyert az önkormányzat az Észak-
Alföldi Regionális Tanácstól, melyhez saját erıként 
közel 1 millió forintot tett az önkormányzat. 
Az átadáskor az Európai színvonalú – a mai kor köve-
telményeinek mindenben megfelelı és valamennyi mi-
nısítési követelménnyel rendelkezı – játszótér megır-
zését tekintette kulcsfontosságúnak. A megnyitót köve-
tıen két óvodás társaságában vágta át a nemzeti színő 
szalagot, ezt követıen az óvodások, majd az iskolások 
zenés mősora színesítette az avató mősorát. 
Az ünnepélyes játszótéravató után a gyerekek birtokuk-
ba vehették a játszóteret. A játszótér kialakításánál arra 
is tekintettel voltak a kivitelezık, hogy a parkosítással 
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Kedves tiszaberceli Általános Iskola 1965-
ben végzett növendékei és volt munkatársak!  
Szeretettel köszöntelek benneteket a követ-
kezı szavakkal: 
„ A nap ma nagyon fényesen ragyog  és én 
azt suttogom; 
Boldog osztálytalálkozó napot!” 
Éljetek szeretet, boldogság és egészségben 
eltöltött sok számos éveket.! 
 
Nagyon sok szeretettel: 

Nyugd. Tanító nénitek 
Szemán Józsefné 

 
Pedagógusnap alkalmával köszöntöm a volt 
és a jelen tanítókat, tanárokat. 
Sok szép napot kívánok nektek! 
Köszönöm a szervezık fáradtságát és meghí-
vását! 
Gondolatban veletek ünnepelek, itt helyben 
még betegen is elmennék közétek! 
Jó mulatást mindnyájatoknak! 

Miskolc,2005.06.01      

Szavak, hangfoszlányok egy nemrég volt eseményrıl  Már megint emlegette: megszervezzük? Jó, majd ha kerek évforduló lesz! Most lesz. Meg-szervezzük? Hát persze! Mikor? Hol? Jó, legyen az iskolában! Megvannak a címek? Nem hagyunk ki senkit? Ja, hogy kell egy szervezıbizottság? Akkor te ezt intézed, én azt, elküldted min-denkinek. Telefon Amerikából: Jövök. Már alig várom. Tudod, harminc éve nem voltam otthon. Mit fızzünk? Jó lesz üstben? Hát persze! Zene kell? Hát hogyne! Sütünk sütitit: én is kettıt, te is, te is. Szép a terítés? Egy vonalba a székeket! Anyu szólt, ad pünkösdi rózsát a vázába. Mi az, hogy megyei tőzoltóverseny és „ott kell lennem”. E volt elıbb! Jó, itthon leszek, mire kell! Igen lesz ajándék. Emlék-lap, újság, naptár, képeslap. Elég sós, elég ízletes? Te jó ég, mindjárt két óra, még haza kell mennem átöltözni. Ide kell jönni? Ugye, te … Pisti vagy? Majd-nem, én az Imi vagyok. Te voltál a nádszál kisasszony? Hogy már van két unokád? Gye-rekek, én annyira boldog vagyok! Én hetek óta erre várok! Hogy mondtad, hol is laksz? Na, erre inni kell! Nekem is fáj a hátam, a lábam, és tudod, ezek a plusz- kilók! Hogy is volt amikor órán szakfelügyelı volt és a G. ahogy kinyitotta a táskáját kirepült a veréb? Hogy féltünk T-tıl, és az ı körmösei-tıl? És amikor órán D. a szerelmeslevelet küldte J-nek! És a szegény osztályfınök! Negyvenhatan voltunk, mégsem volt velünk annyi baj, mint most feleannyi gyerekkel! Négyen sajnos már nem jöhettek el. Köszö-netek, hálás szavak. „ Tudjátok én évek óta nem voltam sehol.” „ Évek óta nem táncoltam.” „ hetek óta tervez-

getem, hogy lesz, mint lesz.” Aláírások. Te még nem, én már aláírtam. „ Ezért érdemes volt átrepülni az óceánt!” Meghatódottság. Könnyek. Mosolyok. Egy kis politika.( Egy kis Gyurcsány, egy kis Or-bán.).Mindenki egyszerre beszélne mindenki-vel. Rövid, tımondatos életutak. Tanulás, család, munka. Örömök, tragédiák. Becsüle-tes életutak. Most az öröm percei, órái. A találkozás, a viszontlátás öröme. Egy kis önfelest tánc, sok-sok ígéret, hogy legköze-lebb is. Mikor is? Öt év múlva? Tíz év múlva? Menni kell. Jó volt veletek, köszönet minden-kinek. Fáradt elégedettség. Talán nem volt hiábavaló a munka. Másnap: Takarítás, véle-mények, még egy sör. Jó volt? Jó volt!... Töredékek, szavak, gondolatok egy 40 éves osztálytalálkozóról, amely 2005. június 4-én volt a tiszaberceli általános iskola 1965-ben végzett tanulói részvételével. Ami maradt: egy közös fénykép, s még vala-mi, amit elrejtünk jól a szívünk mélyére. 
A találkozón részt vettek: 

Kurucz Istvánné Hegedős Julianna Horváth Mária, Csotka Erzsébet Száraz Lászlóné Hullár Margit Humicsló Józsefné Bodnár Erzsébet Molnár Andrásné Kiss Veronika Koleszár Gyuláné Andrikó Katalin Ács Mihályné Vass Lilla Broda Andrásné Ribár Katalin Harsányi Simonné Molnár Veronika Vargáné Varga Éva Barna Andrásné Ocsenás Anna Hegedős Józsefné Pongrácz Istvánné Németh Veronika Berencsi Mihályné Kató Piroska Munkácsi Mihály, Szőcs Lajos, Plósz András,  Vajóczki Sándor Hullár Gusztáv, Séra Zoltán  Kovács István, Vass István Humicsló András,  Hajnal András, Kovács Imre, Angyal János. 



VI. Rétközi Kulturális és Tu-
risztikai Napok 

 
Tiszabercel 

 
2005. augusztus 6 - 13. 

 
 
A Tiszabercelért Egyesület és Tiszabercel 
Község Önkormányzata ebben az évben is 
megrendezi a településsel már hagyományo-
san összeforrt Kulturális és Turisztikai Napok 
eseménysorozatát. Az idén több támogatóval 
sıt elsı ízben egy olyan esttel, melyet egy 
vállalkozás nem csak támogat de rendez is. 
 
A 8 napon át tartó rendezvények bıséges 
kínálatot nyújtanak az ide érkezı és helyi 
vendégeknek. A szórakozási és mővelıdési 
lehetıségek széles palettáját kínáljuk fel eb-
ben az évben is a festıi szépségő Tisza-
parton. És most nézzük részletesebben az 
eseményeket: 
 

2005. augusztus 6-án (szombaton)  
a Gátszínházzal nyitunk 

 
A Kassai Thália Színház elıadásában az 
Anconai szerelmesek címő, vidám zenés 
vígjátékát láthatják az ide látogatók. 
Az elıadás 20.00 órakor kezdıdik. Nézıtér a 
gát, de kisszéket, plédet mindenki hozhat 
magával. Gyermekelıadást ebben az évben 
nem szervezünk. Az elızı évek alacsony 
nézettsége alapján döntöttünk így. 
 

2005. augusztus 7-én (vasárnap)  
Film a Gáton! 

 
Magyar Vándor Vidám könnyed és nem utol-
só sorban kellemes kikapcsolódást hozó 
könnyed film történelmi elemekkel ötvözve.  
Kezdési idıpont 20.00 óra. 

2005. augusztus 9-én (kedden)  
Népzenei est 

 
A Mezıgazdasági kiállítás és vásár program-
jában még csak ízelítıt kaphattunk a 
Mezıkeresztesi Férfikórus és citerazenekar 
programjából. Akkor a kórus 6 tagja 
valamennyiınket elkápráztatott. Most a teljes 
27 tagú kórus és citerazenekar látogat hoz-
zánk. 
Kezdési idıpont 20.00 óra. 
 
 

2005. augusztus 10-én (szerdán)  
Musical est 

 
A Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesület 
bemutatja a „Musical Koktél” címő mősorát. 
Közremőködnek a Móricz Zsigmond Gimnázi-
um és Szakközépiskola, valamint az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola és Mővészeti 
Iskola táncosai Ibrányból. Az est igazi kurió-
zuma számunkra rendezık számára az, hogy 
a Sánta József és Tóthszegi Zoltán nevével 
fémjelzett vállalkozás, valamint Ifj. Andrikó 
Istvánné vállalkozó azonosulni tudott törekvé-
seinkkel és nem csak anyagiakat, de a rende-
zés súlyos terhét is magukra vették.  
Kezdési idıpont 20.00 óra. 
  
 

2005. augusztus 11. (csütörtök)  
Rétközi Regionális Nyugdíjas Találkozó  

és Gáti vásár. 
 
A korábbi kezdeményezést és évek tapaszta-
lataiból okulva a rendezık a két eseményt 
egymás mellé és egymás szolgálatába állítot-
ták. Így egy látványossággal több a nyugdíja-
soknak az, ami jóval nagyobb számú érdeklı-
dı a vásározóknak. Reményeink szerint a 
nyugdíjas csoportok fellépıi mellett, tapsolha-
tunk majd a hazai  mősorszámoknak is, így 
az iskolai csoportjaink szereplésének. 
Kezdési idıpont: 10.00 óra 
 

2005. augusztus 12. (péntek)  
Kötélhúzó Viadal a Tiszán át 

 
Tiszabercel - Tiszakarád különbözı korosztá-
lyú férfi és nıi csapatai között. 
Kezdési idıpont: 14.00 óra 
 

2005. augusztus 13. (szombat)  
 

Országos Felsı-Tiszai  
Halászléfızı Verseny 

 
Kezdési idıpont: 12 óra 
 
A színpadon non-stop mősor az esti fımőso-
rig, amely a Mikroszkóp Színpad elıadása, 
melyet Szalai Antal és népi zenekarának 
mősora követ Kalmár Magda közremőködé-
sével. 
A Halászléfızı Verseny nevezési díja: 
Tiszabercelieknek: ingyenes 
A máshonnan érkezı nevezıknek: 5.000 Ft. 
Nevezni lehet: 
- Homonnai Zoltán, Nyíregyháza, Kossuth u. 
35. szám (Tel: 42/407-040) 
- Polgármesteri Hivatal Tiszabercel, Fı u. 40. 
(Tel: 42/204-606) 
A megfıtt halászleveket szakértıkbıl álló 
zsőri értékeli, a legjobb 10 halászlé fızıje 
értékes jutalomban részesül. A fıdíj: 150.000 
Ft értékő utazási utalvány. 
A csapatok számára 8 fıre asztalt és padot, 
valamint a fızéshez szükséges tőzifát, folyó 
vizet a rendezık biztosítják. 
Parkolási lehetıség korlátlan számban bizto-
sított. 
Minden mősor megtekintése ingyenes, de 
szívesen elfogadunk adományokat egyesüle-
tünk támogatására. A rendezvények teljes 
idıtartama alatt a helyszínen büfé üzemel. 
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Kábel TV az Idısek Klubjában  Örömmel számolhatunk be újabb hírrıl, mely szerint a kitartó közös munka meghozta újabb gyümölcsét. Jó ügyet támogatott mind az a segíteni szándékozó ember, aki gipsz képet vásárolt tılünk, így lehetıségünk volt a bevé-telbıl egy Samsung televíziót vásárolni, és hogy a lelkesedés megmaradjon Polgármester Úr ígéretét megtartva, bekötette a kábel TV-t, hogy gondozottaink számára is lehetıvé vál-jon a Berczel Tv megtekintése - mely által betekintést nyerhetnek a település életébe. Polgármester Úr ! – Köszönjük.  Teadélután Farkas Antalnénál  Kedves meghívást kaptunk Erzsikétıl, hogy közösen látogassunk el otthonába és tekint-sük meg az általa összegyőjtött „kincseket”. A meghívásnak szívesen tettünk eleget bár az idı igen kedvezıtlen volt, de mi az esıben is útnak indultunk – melyet nem bántunk meg. A „TÁJHÁZ” megtekintése után Erzsike valamennyiünket vendégül látott.  Gondozottaink és dolgozóink nevében ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a meg-hívásért és a vendéglátásért.  90 éves szülinap  Az Idısek Klubja egyik cél kitőzése, hogy az élete alkotmányt élı idıs ember napjait szeb-bé vidámabbá tegye. Immáron harmadik alka-lommal ünnepelhettünk 90 éves születésna-pot. Mihalik András gondozottunk május 28-án töltötte be a 90 évet. Szép idı ez – az ember éltében az élet során számtalan jó és rossz dolog is történik. Egy közösséghez való tarto-zás mindig jó és nagy öröm. Nagy öröm egy ilyen szép kort, jó egészségben megérni, egy közösséggel ünnepelni. Az ünnepségen jelen voltak Bandi bácsi gyerekei és hozzátartozói is. A köszöntıkön és a jókívánságokon túl, az ünnepséget az iskolás gyerekek mősora tette még színvonalasabbá, melyet ezúton is kö-szönünk Igazgató Úrnak, a gyerekek és a felkészítı pedagógusoknak. A konyha dolgo-zói által készített ízletes ebéd után az emele-tes torta sem hiányzott melyet a 90-es szám és a tőzijáték díszített. Az egész napos ün-nepségre a jókedv, a vidámság és a szeretet volt a jellemzı. „a szeretet melybıl minél többet adunk, annál több marad”. Reméljük, hamarosan újra ünnepelhetünk!  Gliba Lászlóné 

Tarjányi Ferencné óvónıtıl 

adtak át. A kis-középsıs csoport is kedvesen, bájosan adta elı kis mősorát, táncát annak ellenére, hogy 25-30 fıvel gyakoroltak nap mint nap. Itt szeretném  leírni és nem ünneprontás vele a célom, de nem csak a magam nevében be-szélek illetve írok. Az óvoda nem csak akkor jó, mikor nem tudom a gyerekem hova tenni, s mikor eljön a nap s ki kellene állni egy ün-nepélyen és nincs kivel.  Egy kicsit elgondolkodtató a szülık ilyen ér-dektelensége, közömbössége leszámítva a betegséget illetve kitörı járványt. Köszönöm a kartásnım nevében , hogy a nagycsoporto-sok ilyen létszámmal megjelentek, s azt hi-szem, hogy emlékezetes marad számukra az évzáró napja. 

Kirándultunk Gyermeknapi kirándulásunkat a Sóstói Vadasparkba, s a Múzeumfaluba terveztük. Kisvonattal utaztunk ami nagyon hangulatos volt. Sok állatot, madarat láttunk, közkedvelt most a zebra volt. Nagyon jól éreztük magun-kat. Visszafelé a nyitott kocsin jöttünk, s ez igazán emlékezetes marad gyerekeink szá-mára, fıleg azoknak akik nem szunyókáltak el. Másnap is folytattuk még a szórakozások lehetıségeit, rajzversenyt, zenés tornát, me-se-vers mondást rendeztünk. Fokozta még  hangulatunkat Májer Dézi anyukája aki igazi meglepetéssel szolgált, hiszen egy órára rendır napot varázsolt gyermekeink körében. Röpke pillanatra élvezhették a rendırautó szirénáját, s az egyéb eszközöket. Ajándékot is kaptak, mely a karjukra helyezett világító szalag. Ehhez a naphoz, hogy sikeres legyen hozzá-járult az Ibrányi Struktúra Kft., Nagy István, Kriston Mercédesz, Gyuris Vivien anyukája, s Falatovics Gyuláné akik édességgel kedves-tek gyerekeinknek.  Köszönjük!  Játszóteret avattunk Felkérést kaptunk, örömmel tettünk eleget. Szorgalmasan tanultuk a szép verseket, s persze a vidám parkról szóló szép kis táncun-kat (A Címlapon óvodásaink mősor közben láthatók.) Ballagtunk Ismét eltelt egy év. Elérkezett a várva várt nap, hogy ismét felcsendüljön a dal: „ Iskolá-ba íratott édesanyám.” Tarjányi Istvánnak köszönhetıen a Kultúrházban tartottuk ün-nepségünket. Szerintünk a hangulaton ez mit sem rontott, mivel a próbáinkat az óvoda udvaron gyakoroltuk nap, mint nap.  Nagyon ügyesek voltak gyerekeink szépen adták elı mősorukat, a vásári jeleneteket, majd vonatba szálltunk, s minden évközi gondjainkat feledve remek táncunkkal kis vasutasok lettünk, melyet igazán élveztek felnıttek, gyerekek egyaránt. Búcsúverseikkel elköszöntek óvodájuktól, óvonéniktıl, majd a kis-középsı gyermekek ajándékot, virágot 

Ibrány és Vidéke Körze-
ti  Takarékszövetkezet 
50 éve a lakosság szol-
gálatában olcsó szám-
lavezetés, bankkártya 
szolgáltatás kedvezı 
betételhelyezési lehetı-

ség gyors hitelügyintézés, kedvezı hitelka-
matok 
Az Ibrányi Takarékszövetkezet a család bankja. 

 
A K C I Ó       A K C I Ó        A K C I Ó 
Iskolakezdési hitel, kezelési költség  

és számlanyitás nélkül.  
(100.000,- Ft hitel  1 évre 10.500 Ft/hó törlesztés-

sel, a THM 23,46 %) 
Keresse kirendeltségeinket Ibrányban, 

Tiszabercelen, Bujon, Kótajban, Kemecsén, Sóstó-
hegyen és Nyírszılısben. 

További kedvezmények: 
Ha az iskolaszereket a Szabolcs Papír Kft. üzleté-
ben vásárolja meg a hitelbıl, a Szabolcs Papír Kft. 
további 5 %  kedvezményt ad a vásárláskor. 
Vásároljon áruhitelre iskolaszereket a Szabolcs 
Papír Kft. Ibrány, Árpád út 71. szám alatti üzleté-
ben. 
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Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök 

R ö v i d e n 
 

Színházban jártunk 
 

Közel 40-en néztük meg a Móricz Zsigmond 
Színházban Bertold Brecht darabját: A 
szecsuáni jólélek címőt. 
 

Gyermeknap 
 

Szerény ajándékkal köszöntöttük Gyermek-
napon a Bessenyei György Általános Iskola 
tanulóit. 
 

Születési  évforduló 
 

90. születésnapja alkalmából tortával köszön-
tötte egyesületünk nevében Rézmőves 
Istvánné Mihalik András bácsit. Erıt, egész-
séget kívánunk. 
 

Megyei nyugdíjas találkozó 
 

Július elsején a Megyei Nyugdíjas Találkozó-
ra, Tarpára 40-en megyünk. 
 

Regionális Nyugdíjas találkozó 
 

Augusztus 11-én lesz nálunk a Regionális 
Nyugdíjas Találkozó. Egyesületünk közös 
munkával segít be a rendezvénybe. 
 

Virágosítottunk 
 

A virágosításban kivettük részünket. Köszön-
jük a szorgalmas munkát asszonyainknak. 

Május 18-án Hidasnémetinél átléptük a ma-
gyar határt. Nyugdíjas egyesületünk közös 
kirándulása 44 taggal  a Felvidékre, Szlováki-
ába szervezıdött. Nagy élmény volt, hiszen 
elıször jártunk együtt „külföldön”. Úticélunk: 
Kassa, Rozsnyó, Krasznahorka és Betlér volt. 
 Az idıjárás nem fogadott kegyeibe bennün-
ket, de a sok-sok látnivaló kárpótolt minde-
nért. 
Élmény volt minden. Élmény a kényelmes 
panorámabusz, élmény a határátkelés izgal-
ma, élmény a pipáló hegyek látványa, és 
öröm volt, hogy a Múzeumi Világnap alkalmá-
ból belépıdíjakat nem kellett fizetnünk. 
Gazdag látnivalót nyújtott Betléren az 
Andrássy-Kastély, mely a teljes körő rekonst-
rukció után EURÓPA NOSTRA elismerésben 
részesült. Andrássy István a 18.sz. elején 
épített kastélya 1886-ban kapta az átépítés 
során a mai arculatát. 
Nem véletlenül célpontja a felvidéki turizmus-
nak ez a kastély, az idelátogató életre szóló 
élményt szerez. A kastélyban „ A nemesség 
lakáskultúrája a 18-19. században” címen 
látható állandó kiállítás. Győjteményeiben a 
családtörténeti emlékek mellett jeles képzı-
mővészeti alkotások (Madarász Viktor, Ben-
czúr Gyula és mások), a XV.-XIX. századi 
bútorgyőjtemény, üveg és porcelánkészletek 
(köztük kínai, japán, holland és herendi szár-
mazásúak) és egyéb lakásbelsı-tartozékok, 
egzotikus tárgyak, vadásztrófeák láthatóak. 
Barokk stílusú könyvtárterme több mint 18000 
kötetet tartalmaz. A kastélyt körülvevı 70 
hektáros parkot a XVIII. sz. végén alakították 
ki, épített vízesésekkel, barlangokkal, kerti 
házakkal. 

Kedves, magyar idegenvezetınktıl elbúcsúz-
va Krasznahorka várát csodáltuk meg, sajnos 
oda nem mentünk fel, hiszen a nyugdíjas 
korúaknak az nehéz lett volna, Mi is elénekel-
tük „ Krasznahorka büszke vára” c. dalt, mely 
1906-ban született, mikor Rákóczi hamvainak 
hazahozatala történt. Ez a vár adott védelmet 
a Sajó-völgyén keresztül húzódó kereskedel-
mi útvonalnak. 
Az elsı Andrássy a XVI. sz. végén jelent meg 
a vár történetében. A kuruc idıkben egy dara-
big Rákóczi Ferenc is itt lakott. Olvashatunk a 
várról Jókai: A lıcsei fehér asszony címő 
regényében is. 
Az idelátogató keskeny lépcsıkön bejárhatja 
az egész erıdítményt. Termeiben az egykor 
használatos fegyvereket, korabeli bútorokat, 
az évszázadok során használt eszközöket 
láthatjuk. A turistát csodálatos panoráma 
fogadja. 
Rozsnyótól Kassa felé haladva különleges 
látnivaló az Andrássy Mauzóleum. 1903-ban 
építette Andrássy Dénes maga és felesége 
számára. A mauzóleum épülete fehér, Buda-
pest környékérıl, Sóskútról származó homok-
kıbıl épült. A kupolát 8 oszlop támasztja. 
Díszítésére féldrágaköveket, a világon min-
denfajta föllelhetı márvány egy-egy darabját 
felhasználták. A szecessziós épület müncheni 
mővészek alkotása. Benne Andrássy Dénes 
és neje Franciska díszkoporsója látható. Ér-
dekesség a mauzóleum mögött az Andrássy 
család szeretett kutyájának „emlékmőve”, 
melyet Strób Alajos készített. 
Alighogy buszra szálltunk, egy óra múlva a 
Kassai Dóm altemplomában felhangzott a mi 
ajkunkon is a Himnusz. Felemelı érzés volt a 

A  Felvidék „egy darabját” ismertük meg 

Rákóczi kripta megtekintése. A történelmi 
ismeretek felidézése csak fokozta ezt. 
Kassa már sokunk számára ismerıs volt. 
Megbámultuk a szép fıutcát (Hlavna ulica), 
melynek sok magyar vonatkozása van. Gyö-
nyörő az állami színház, történelmi múltja van 
az Orbán-toronynak, látványossága a szökı-
kútnak. (A zene ütemére változik az egyes 
szökıkutakból feltörı víz mennyisége.) 
A félórás vásárlásra szánt idı kissé lehangoló 
volt, de kárpótolt bennünket egy kis település 
ABC-boltja Kassa után, ahol apróságokat 
vehettünk unokáinknak, családtagjainknak. Jó 
hangulatban dalolva értünk haza, gazdagodva 
sok-sok élménnyel. 



A mi Rovatvezetı: Száraz Lászlóné ig. h. 
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Bemutatkoztak ...  
 

... mővészeti csoportjaink. Május 20-án nagy 
sikerő bemutatót tartottak az egy éve immár 
helyi iskolai keretben mőködı néptáncosok, 
társas-tánc és mazsorett-csoportok, a képzı-
mővészeti csoport, a színjátszók és a furulya 
csoport tagjai. Képes beszámolónk itt az olda-
lon. 

Gyermeknap 
 

A hagyományoknak megfelelıen – mivel a 
gyerekek azt kérték – zajlottak a gyermeknap 
eseményei. Az évfolyam legjobbja kitüntetı 
oklevelek átadása után akadályverseny volt, 
majd finom babgulyás és jégkrém várta az 
akadályok leküzdésében elfáradt gyerekeket. 
Az idén Papp János jegyzı úr a legjobbak 
legjobbjának, Falatovics Evelynnek nyújtotta 
át különdíját. 

Kirándulások 
 

A felsısök Lillafüred, Sirok, Miskolc és kör-
nyéke nevezetességeivel ismerkedtek, a 
kisebbek Sárospatakon voltak, egy osztály 
pedig Sóstón töltött egy fürdızéssel kibıvített 
napot. 

Hírek iskolánk életébıl 

Örömhírt Kaptunk az elmúlt év egyik Besse-
nyei Díszoklevéllel kitüntetett és önkormány-
zati ösztöndíjban részesített volt diákunktól, 
aki az oklevél tanúsága szerint országos 
fizika versenyen ért el kiemelkedı sikert és a 
dobogó harmadik fokára állhatott. GRATULÁ-
LUNK! 

... alpolgármesteri vizit. Nekik tetszett ... 

Polgármesteri és ... 

... pom-pomokkal a kézben. 

Zászlókkal és ... 

... és a közönségnek is. 

Férfiasan ... 

... és nıiesen. 

... hangszeresen ... 

Forró fejjel ... 

... és együtt. 
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„ Ha csekélységekben nem vagyunk szigorú-ak önmagunk iránt, nagy dolgokban, ha aka-runk, sem lehetünk.”  Széchenyi István gondolataival kezdıdött a 2004-2005-ös tanév 181 napjának értékelése a tanévzáró ünnepélyen a Bessenyei György Általános Mővelıdési Központ iskolájában. Ha a nyitógondolatra önmagunkban és önma-gunknak megadjuk ıszinte válaszainkat, gya-korlatilag számot adhatunk a közösen végzett munkáról. Ha megvolt a kellı elszántság, a tudás iránti vágy, akkor a kézhez kapott bizonyítvány igazolja azt, hogy érdemes volt az elmúlt hónapokat az ismeretszerzéssel eltölteni. Az eredményes munkavégzéshez ebben a tanévben is megfelelı személyi és tárgyi feltételeket tudott biztosítani iskolánk. Ebben a tanévben is számos olyan rendezvé-nyünk volt, ami lehetıvé tette az érdeklıdık számára a közös élményszerzést, egymás megismerését, a másoktól tanulás lehetısé-gét. Bízom benne, hogy sokáig emlékezete-sek maradnak a színházlátogatások, az év végi kirándulások éppúgy, mint a községi és iskolai ünnepélyek, rendezvények.  Új színfoltot jelentett iskolánknál az önálló mővészeti csoportok mőködése.  Ebben a tanévben a 109 tanuló bebizonyítot-ta, hogy a mővészet egyes ágaiban milyen ügyesen tud dolgozni. A csoportok eredményes munkájának szem-tanúi lehettünk az iskolai, községi ünnepélye-ken, a jótékonysági bálon, a karácsonyi kon-certen és kiállításon, illetve az év végi mővé-szeti gálán. Köszönet érte mindazoknak, akik segítették gyerekeinket abban, hogy a tanítási órák 

sokszor fárasztó és nehéz percei mellett is ilyen programokat mutathattak be az érdeklı-dık számára.  Iskolánk 199 tanulója közül 9 kitőnı, 10 jeles eredménnyel zárta az évet.  22 gyereknek nem sikerült teljesíteni a tanter-vi követelményeket a júniusi zárásig. Közülük 17-en még javíthatnak az augusztusi vizsgán. Kérem ıket, a nyár folyamán igyekezzenek pótolni a hiányosságokat, hogy a jövı tanév-ben is a jelenlegi társaikkal dolgozhassanak tovább. A megmérettetésre számos lehetıség adó-dott ebben az évben is. A különbözı iskolai és könyvtári vetélkedık, az évfolyam legjobb-ja versenyek, a 8. évfolyamosok záróvizsgája során adódott többek között erre lehetıség. Büszkék vagyunk azokra a tanulóinkra, akik kiemelkedı tanulmányi eredményükkel, sike-rükkel hírnevet szereztek önmaguknak, isko-lánknak, községünknek. A tanév során neve-lıink 120 szaktanári, osztályfınöki, 24 igazga-tói dicsérettel jutalmazták a tanév során sike-resen tevékenykedı tanulóinkat. A tanévzáró ünnepélyen örömmel nyújtottam át a jutalom-könyveket a tanulmányi eredmény, a verse-nyek, a sportteljesítmények alapján iskolánk tanulóinak.  A búcsúzó nyolcadikosaink eredményesen fejezték be általános iskolai éveiket. A 25 tanuló közül 9-en gimnáziumban, 9-en szak-középiskolában, 6-an szakmunkásképzıben folytatják tovább tanulmányaikat. Bízom ben-ne, hogy az iskolai évek alatt a nevelıitektıl kapott értelmi, érzelmi útravaló birtokában eredményesen tudtok eligazodni bonyolultnak tőnı világunkban.  

AKTUÁLIS NYÁRI HÍREK 
 

Tanszerek 
 

A 2005-2006-os tanévre a Képviselıtestület 
biztosítja minden iskolánkba járó tanulónak a 
tankönyveket. Köszönet a közel 1 millió Ft-os 
támogatásért. A tanszereket a szülıknek kell 
megvásárolni. A listát minden tanuló megkap-
ta, az ott felsoroltak egész évre vonatkoznak. 

 
Könyvtár 

 Leltározás, selejtezés miatt a könyvtár jelenleg 
zárva tart. Nyitás augusztus 16-án, nyitva 
tartás kedden és pénteken 14 órától-18 óráig. 

 
Óvoda, konyha 

 Az óvodai foglalkozások július 18-tól - augusz-
tus 19-ig szünetelnek. Augusztus 22-tıl vá-
runk minden felvételt nyert gyereket a foglal-
kozásokon. A konyha augusztus 1-tıl - au-
gusztus 19-ig tart zárva. 

 
Ügyelet 

 A nyári szünet ideje alatt iskolai, óvodai ügyek 
intézésére ügyeletet tartunk a Fı u. 19. sz. 
alatt szerdán 9 órától- 12 óráig. 

László Antal iskolaigazgató: 

Szülıi köszönet a ballagás napján. 

Ballagó nyolcadikosaink egy csoportja. İk búcsúztak és elmentek ... 

Köszönet a támogatásért! Köszönet a szülıknek az elvégzett munkáért, az „együttmunkálkodásért”, a jó példáért min-denkinek, aki ebben tevékeny részes volt. Köszönjük a jótékonysági bál, gyermeknap, és egyéb rendezvények során nyújtott segítségü-ket. Köszönjük a Polgármester Úrnak, Jegyzı Úrnak, a Képviselıtestület tagjainak, hogy egész évben számíthattunk támogatásukra. Köszönjük a mindenki számára biztosított ingyen tankönyveket, a játszóteret, az iskolai környezet szépítéséhez a folyamatos segít-ségnyújtást.  Kedves Gyerekek! Eljött a várva-várt szünidı. Vigyázzatok maga-tokra, különösen a vízi és magaslati helyzetek-ben, miközben tudnotok kell, hogy mennyi más lélek- és életölı helyzet veszélyezteti ma emberi életünket. Örüljünk! Maradjunk emberek, szülık, neve-lık, jó barátok, s Ti maradjatok Gyermekek! Így kapcsolódjunk ki, de ne a jóból, s így talál-kozzunk újra szeptemberben. 
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Körkérdésünk a nem-
rég átadott játszóteret 
célozta. Kinek mi a 
véleménye errıl az új 
és meglehetısen 
„hangos” létesítmény-
rıl? 

 
Száraz Lászlóné, szomszéd 
 
Tisztelt Szerkesztı Úr! 
 
Kérdésére, hogy a játszótérrel, mint új beru-
házással hogy vagyok megelégedve a követ-
kezıket szeretném elmondani: 
Mint „ felhasználó” nem tudom minısíteni, 
mert még nem próbáltam ki. 
Komolyra fordítva a szót: Természetesen, 
örülök, hogy egy szép, új létesítménnyel gaz-
dagodott a községünk. 
Jó látni, hogy az „alapellátás” biztosítása után 
olyan beruházások is megvalósulhatnak, 
amelyek a lakosok – jelen esetben a gyere-
kek – jobb közérzetéhez, a szabadidı kultú-
ráltabb eltöltéséhez járulnak hozzá. 
Az elsı napok kaotikus állapota után, mára 
lecsendesedett a környék. Bár azt hiszem a 
hétvégi és nyári nyugalmamnak vége, mert 
egyenlıre úgy tapasztalom, a játszóteret a 
játék mellett az indulatok, érzelmek hangos 
megnyilvánulása színterének is tekintik egye-
sek (s nem mindig a gyerekek!). 
Remélem a parkosítás, kertépítés – s a ké-
sıbbiekben a játékpark bıvítése – után egy 
csendes, ligetes, nyugalmas kis sziget lesz a 

most átadott létesítmény. Olyan hely, ahol 
megbecsülik a fákat, nem tördelik szét a fajá-
tékokat, ahol nem szemetelnek, s ahol nyu-
godtan lehet az unokákkal játszani, a nagy-
mamákkal beszélgetni. 
 
Kissné Máté Brigitta, szülı 
 
Tisztelt Szerkesztı Úr! 
 
Köszönöm a felkérést! 
Nagyon örültem a játszótérnek, hiszen közsé-
günk egy újabb szép hellyel gyarapodott. 
Véleményem szerint szépek és korszerőek a 
játékok, viszont a hintából lehetne több, mert 
a gyerekek sorban várják egymást, hogy 
beleülhessenek. Sajnos egyes gyerekek nem 
vigyáznak kellıképpen a játékokra emiatt 
rongálódnak. Ha odafigyelünk és vigyázzunk 
rá, akkor sokáig megmarad gyermekeink 
örömére. 
 
Gencsiné Kató Irén, a játszótér felügyeletét 
felvállaló, Bessenyei Gyermekszervezet ve-
zetıje 
 
Egy játszótér igazán szép gyermeknapi aján-
dék. A kicsinyek és a nagyobb gyerekek egy-
aránt örömmel vették birtokba az új létesít-
ményt. Jó érzés látni az önfeledt csúszkálás, 
hancúrozás, mászókázás, ugrándozás hevé-
ben kipirult mosolygó gyermekarcokat. Isko-
lánk Diákönkormányzata vállalta a játszótér 
feletti védnökséget, de a játékok épségének 
és a terület tisztaságának megırzésében a 

lakosság segítségére is szükségünk lesz. 
Védjük közösen községünk új beruházását, 
hogy sok-sok évig örömet nyújthasson hasz-
nálóinak, a gyermekeknek! 
 
Laubné Molnár Krisztina, szülı 
 
Tisztelt szerkesztıség, 
Nagy meglepetésben részesültem amikkor 
olvastam, hogy a Berceli Napló szerkesztısé-
ge megtisztelt azzal a kérdéssel: Mi a véle-
ményem  játszótért avattunk, az elkészült 
beruházásról. 
Nagy örömömre szolgál, hogy most már mi is 
büszkélkedhetünk játszótérrel a gyerekek 
nagy örömére. De sajnos úgy láttam több 
alkalommal még az avatás elıtt is, hogy nem 
igazán a kisebb gyerekek játszhatnak rajta, 
hanem sajnos tinédzser gyerekek is ott tar-
tózkodnak, de nem játszani hanem 
randalirozni. Találkoztam már olyan szülıkkel 
akik figyelmeztették ıket, de igen csúnyán  
válaszoltak vissza. 
Játszótér avatással kapcsolatban csak annyit, 
több résztvevı gyerek, szülı is tiszteletét 
tehette volna. Beruházásról csak annyit a mai 
szők gazdasági helyzetben igen nagy lehetı-
séget biztosítottak a gyerekek számára. Egy 
igazán szépen kialakított játszótér. 
Köszönöm, hogy kérdésével megtisztelt. Vi-
dám, gyerek zsivajtól hangos, balesetmentes 
játszóteret a gyerekeknek. 
 
Fıszerkesztıként és a rovat vezetıjeként, 
köszönöm, megtisztelı válaszaikat 

Hajnal András polgármester a korábbi évek szokásainak megfelelıen a tanév vé-
geztével dolgozó szobájában látta vendégül a legsikeresebb tanulókat. Az osztályok 
legjobbjai eleinte félénken, de a beszélgetés végére már igencsak oldottan beszél-
tek a tanév nehézségeirıl, örömeirıl és nem utolsó sorban terveikrıl is. Gratulálunk 
a legjobbaknak, akikkel jövıre is találkozunk majd. 

„Kijózanodás” 
 Örült a szívem, mosolyogtam, és álmodozni kezd-tem, mert eszembe jutottak gyermekkorom emlékei. És, hogy mi váltotta ki belılem ezt az érzést? Ott ültem a ját-szótéren, azon a szép játszótéren és lóbáltam a lábam a hintában. Ragyogott a nap, és gyönyörő volt az idı, és néztem annak a két kislánynak az arcát, akik boldogan és élvezettel próbálgatták az új játékokat. Egyszer csak azt mondta az egyik kislány az ıket kísérı nagymamájának: „Mama!- de jó, hogy már Bercelen is van ilyen!” Hát igen, ez a tiszaberceli játszótér! Most már nekünk is van ilyen!- de hogy meddig, az számomra kérdéses...  A kalandozás után jött a kijózanodás... Elindultam haza és észrevettem, hogy az egyik újonnan ültetett kisfa elkezdett száradni, gondoltam letépem az elszáradt levele-ket és meglocsolom. De kár volt a fáradtságért. A kisfa a tövénél el volt vágva, s azt már csak a melléje állított karó tartotta. Aztán észre vettem, hogy egy másik kisfával is ugyanez a helyzet. Csak az éppen, a tövénél nem vágva, hanem törve volt. Hazafelé menet azon gondolkodtam, hogy ki tehette mindezt, és hogy miért?  A napokban jártam megint arra, és megnyugod-tam, mert láttam, hogy a kisfák mind megvannak és épek. De most az új kerítés volt megrongálva... A vezérdrótról le voltak szedve a kampók és a drótháló több helyen össze-vissza volt hajlítgatva.  Nem furcsa ez? Az ember azt hinné, oly természe-tes, hogy megvédjük a falu értékeit, a mi értékeinket. Én nem tudom milyenek itt az emberek!? Egyszer azt hallom, hogy a szomszéd településen már ez is van, itt meg még nincs semmi. Ezek után azt kérdezem. hogy  ide talán nem is kell ? ...   (Név és cím a szerkesztıségben.) 



(BN.) Ahogyan arról képeink is árulkodnak egy nagyobb, és egy kisebb—de annál hasznosabb—beruházást valósít meg napjainkban önkormányzatunk. Épül a Tisza és Szabadság utakat összekötı járda, mely az orvosi rendelı kényelmesebb és gyorsabb megközelítését teszi lehetıvé. Több évtizedes  álma volt ez a Tisza úti lako-soknak. Egy-ben a rendelı bejárata elıtt egy a kerék-párok és baba-kocsik kényel-

mesebb elhelyezését szolgáló platz is épült. Megszépül a sportöltözı is, ahová több nagyszabású eseményt tervezünk az idei Lovasnap után. Bár a focicsapat „feltámadására” még várni kell, - a fiatalok tavaszi ilyen jellegő törekvése meghiúsult,-  de a pályázaton elnyert támogatást felhasz-nálva ide várja jövıre a 80. születésnapát ünneplı ÖTE. a Megyei Tőzoltó versenyt, de  nincs kizárva, hogy a sokkal kulturáltabb és kényelmesebb kiszolgálás érdekében néhány rendezvény is itt honol 2006-ban. 
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Rovatvezetı: Futkos Béláné könyvtáros 
Új könyveink bı választékából (36 
db) ajánlok néhány szak és szépiro-
dalmat: 

Népszerő jószágtan 
Bömbi (Romhányi József) 
A növényszaporítás ABC-je 
A világ természeti csodái és 
kultúrkincsei 
A csodálatos idıjárás és klíma-
változás 
Magyarország története a XX. 
Században (Romsics Ignác) 
A falusi életforma és változá-
sai…. stb. 

 
Könyvtárunk is részt vett (vesz) A 
NAGY KÖNYV játékban. Két fordu-
lón vagyunk túl, közel 100-an sza-
vaztak Tiszabercelen a legkedve-
sebb könyveikre. Büszkék lehetünk, 

Gávavencsellın  
voltunk 

 Nagy meglepetés érte a katolikus hittanos tanulókat. Május 14-én szombaton, Gávavencsellıre hívtak bennünket, játékos sportvetélkedı-re. Megérkezésünket nagy szeretet-tel fogadták. Majd elkezdıdtek a játékok. Volt békaügetés, pályakör-befutás plusz pontért, számháború, kukoricafőzés, szneslap keresés a bozótban. A lányok koszorút készí-tettek, addig a fiúk fociztak, majd célbadobás volt. Legnagyobb örö-münkre a papbácsi is focizott ve-lünk. Mősor végén megvendégeltek bennünket szendviccsel és üdítıital-lal. Nagyon jól éreztük magunkat, reméljük jövıre is megrendezik ezt a játékos sportvetélkedıt. Köszön-jük a hitoktatóknak és a katolikus egyháznak ezt a szép rendezvényt.        Tisztelettel: 
Korsoveczki Gyula 3. b. tanuló   

KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNY !  Kedves Fı úti, Vásártér úti, Tisza úti lakosok! 
 Ha a lakásuk elıtti villanyoszlop tövében egy kis kunkoro-dó növénykét látnak, az nem a véletlen mőve! Az általános iskolások vetették oda az a „hajnalka” nevő virágot, ami tavaly szépen befutotta a szakiskola-környéki oszlopokat. Kérjük a virágot szeretı jó embereket (mert mint tudjuk, ki a virágot szereti …) segítsenek ennek a kis növénynek a kapaszkodásban egy szál damil vagy ma-dzag felkötésével, s néha egy kis öntözéssel. Köszönjük 

A tiszaberceli fogászatot egész 
évben látogatja a tiszaberceli és a 
paszabi lakosság. 
Napi 15-20 beteg ellátására van 
igény. 
Szeptembertıl júniusig, a tanévzá-
rásig megtörténik az Általános isko-
lák és a Szakiskola gyerekeinek 
szőrése, lehetıség szerinti ellátása. 
A nyári hónapokban azonban a 
szezonális munkákkal és az iskolai 
tanítási szünet kezdetével a beteg-
forgalom jelentısen lecsökken. 
Mi azonban továbbra is dolgozunk, 
és a nyári szünet alatt is várjuk a 
gyerekeket. 
Használják ki a nyári szünet alatti 
többletidı lehetıséget, és jöjjenek el 
fogászatra. Hogy ne az iskola rová-
sára kelljen hozzánk járniuk. 
Hasonlóan jó lehetıség a nyári 
idıszak kihasználása fogászati 
célból a nyugdíjasoknak, hiszen 
nem kell a téli csúszós utakon keze-
lésekre eljárniuk. 
A fogeltávolítás, gyökérkezelés, 
tömések továbbra is ingyenesek. 
A fogpótlások különbözı kedvezmé-
nyekkel vehetık igénybe. 
Várjuk kedves betegeinket, és kelle-
mes nyarat kívánunk mindenkinek! 

A Fogászat dolgozói 

hogy TOP 100-as listán szereplı 
könyvek közül 86 megtalálható a mi 
könyvtárunkban is, ebbıl a „befutó” 
12 mő szintén a polcokon van. Örü-
lök, hogy az olvasók gyakran néze-
getik a kifüggesztett listát, és errıl 
választanak olvasnivalót. A játék 
lényege, hogy népszerősítse az 
olvasást, a TV segítségével fejlesz-
sze az olvasáskultúrát, megismerjük 
a hazai olvasóközönség irodalmi 
„ízlését”. 
A harmadik fordulóra szeptember 
közepén kerül sor, ahol a 12 mő 
közül lehet szavazni 1-1 külföldi és 
hazai szerzı könyvére. 
A nyári nyitva tartás idejében lehet 
ajánlani és nem ajánlani egymásnak 
a könyveket és jókat beszélgetni: 
Nekem miért tetszett, és miért nem? 
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A Berczeli Napló májusban megjelent 
10. évfolyam 4. száma óta kétszer ülése-
zett Tiszabercel Község Önkormányzatá-
nak képviselıtestülete. A képviselık elsı 
alkalommal 2005. június 7-én üléseztek. 
Ezen az ülésen 20 napirendi pontot tár-
gyaltak meg. Jelentést hallgattak meg a 
lejárt határidejő határozatok végrehajtá-
sáról illetve tájékoztatót a polgármester 
két ülés között végzett munkájáról. Dön-
töttek arról, hogy az Ibrány-Rakamaz 
közötti kerékpár út építésében részt vesz 
Tiszabercel Község Önkormányzata is és 
külön szakaszt kíván megépíteni a 
Tiszabercel buji keresztezıdéstıl a Bes-
senyei György Szakmunkásképzı Intéze-
tig, illetve a Lónyai hídtól a tápkeverı 
telepig. A Észak-Alföldi Regionális Te-
rületfejlesztési Tanácshoz pályázatot 
nyújtanak be az óvoda étkezı építésére, 
illetve az óvoda teljes külsı-belsı felújí-
tására. Döntés született az általános isko-
la 2. sz. tantermének padlócseréjérıl is. 
Az egészségügyi szolgáltatás terén a tel-
jesebb ellátás érdekében nıgyógyászati 
szakrendelésre kerül sor havi 1 alkalom-
mal. Módosította a képviselıtestület a 
2005. évi költségvetési rendeletét. A 
sportöltözı felújításának mőszaki ellen-
ırzésével a Nyírber Kft. ügyvezetı igaz-
gatóját bízta meg a képviselıtestület. A 
Kistérségi Társulás keretén belül 16 tele-
püléssel közösen pályázat benyújtása 
mellett voksolt a testület. Az önkormány-
zati dolgozók kötelezı orvosi vizsgálata 
is szerepelt a napirendek között. Az 

Újfehértói Kutató Intézet által kezdemé-
nyezett Nagy Sándor részére szobor állí-
tása mellett is döntés született. A ravata-
lozóba padok vásárlása mellett tették le 
voksukat a testületi tagok. A napirendi 
pontok között szereltek még a következı 
témák, melyekben a képviselıtestület 
támogató döntést hozott: pályázati figye-
lésre adott megbízást, pályázat útján bér-
be adta a volt vásártér területét, jóvá-
hagyta az óvoda nyári nyitva tartását, 
fontos feladatának tekinti a község terü-
letén a parlagfő mentesítését, döntött az 
Amtel díjcsomag megrendelésérıl, mely-
nek következtében a közintézményeknél 
olcsóbb lett a telefonbeszélgetés. A me-
zıgazdasági utak felújítása tárgyában a 
képviselık egyöntető döntése alapján 
2005. évben pályázat nem kerül benyúj-
tásra. 
2005. július 11-én tartotta meg a képvise-
lıtestület a soron következı rendes ülé-
sét, mely a képviselık, az intézményve-
zetık és civil szervezetek vezetıi marato-
ni testületi ülésként szokták emlegetni. 
Évek óta gyakorlat, hogy a júliusi képvi-
selıtestületi ülésen számolnak be az ön-
kormányzathoz tartozó intézmények 1 
éves munkájukról. Így beszámolót hall-
gattak meg a képviselık a Bessenyei 
György Általános és Alapfokú Mővészeti 
Iskola és Óvoda munkájáról. Az egész-
ségügyi intézmény munkájáról 
Tarjányiné Dr. Jedlicska Ilona, intéz-
ményvezetı, háziorvos számolt be. A 

Rovatvezetı: Papp János jegyzı 

képviselık részérıl kérdések hangzottak 
el az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelettel 
kapcsolatban, melyet eddigi tapasztalatai 
alapján a háziorvos jónak minısített. Papp 
János jegyzı beszámolt a Polgármesteri 
Hivatal éves munkájáról. Tájékoztatót 
hallgatott meg a képviselıtestület a 
Teleház munkájáról Stefán János Teleház 
vezetıtıl. A Nyugdíjas Egyesület éves 
munkájáról Zsíros Antalné, a Nyugdíjas 
Egyesület elnöke számolt be. A Modelle-
zı Klub mőködésérıl Pertó Béla klub 
elnök adott számot. A Tiszamenti 
Lovasklub tevékenységérıl és a Berczeli 
Lovasmajálisról Kolozsi László Klub el-
nöke mondta el véleményét. Az Önkéntes 
Tőzoltó Egyesület tevékenységérıl Natkó 
László a Tőzoltó egyesület vezetıje szá-
molt be, illetve elmondta azt is hogy 2006 
évben az Tiszaberceli Önkéntes Tőzoltó 
Egyesület szervezi a Megyei Tőzoltó Ver-
senyt. A legfiatalabb egyesület a Híd a 
Jövıbe Egyesület munkáját Humicskó 
József egyesületi elnök elıterjesztésében 
ismerték meg a képviselıtestületi tagok. 
A Tiszabercelért Egyesület munkájáról 
illetve a 2005. évi Rétközi Kulturális és 
Turisztikai Napokról Homonnai Zoltán 
egyesületi elnök tartott ismertetıt. A Tisz-
telt Olvasóknak feltőnhet, hogy a Polgárır 
Egyesület munkájáról nem szólnak hírek. 
A Polgárırség az Ibrányi Rendırırs tájé-
koztatójával, a Tiszabercel Község köz-
rend, közbiztonság helyzetérıl január 
hónapban tárjékoztatja a képviselıtestüle-
tet. Döntést hozott a képviselıtestület a 
Gátszínház támogatására, a III. Regionális 
Rétközi Nyugdíjas Találkozó szervezésé-
rıl és támogatásáról, a Gáti vásár szerve-
zésérıl, a Kötélhúzó verseny megrendezé-
sérıl, valamint a VI. Országos Felsı-
Tiszai Halászléfızı Verseny szervezésé-
rıl és támogatásáról. Döntés született ar-
ról is, hogy a rendezvényeken nem lesz 
belépıjegy árusítás, csak úgynevezett 
becsületkassza kerül kihelyezésre. A be-
nyújtott pályázatokról ezen a testületi 
ülésen is tájékozódott a képviselıtestület 
és örömmel állapíthatta meg, hogy újabb 
sikeres elbírált pályázataink vannak. Dön-
tött a képviselıtestület a Vesebetegek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesü-
letének támogatásáról. Döntés született 
arról, hogy augusztus 20-án nem lesz köz-
ségi ünnepség. Nem született döntés a 
Kossuth út 23. szám alatti ingatlan értéke-
sítés tárgyában. A döntést az augusztusi 
testületi ülésre napolták el a képviselık. 
Zárt ülés keretén belül határoztak a képvi-
selık arról, hogy 2005. augusztus 22-én is 
kiadásra kerül a Díszpolgári cím a 
Tiszabercelért kitüntetés és a Köz Szolgá-
latáért kitüntetı cím. 
A képviselıtestület legközelebb 2005. 
augusztus 22-én ülésezik. 



A mőködı mezıgazdaság örökös nagy prob-
lémái mellett most annak egy könnyebb válto-
zatáról, a kertekrıl írok néhány sort. 
Tiszabercel, beépítettségét illetıen elég laza 
szerkezető, többnyire nagy kertekkel, elıker-
tekkel, mely a lakóház és az utca között he-
lyezkedik el. A nagy kertben többnyire almát 
telepítettünk a család jövedelmének kiegészí-
tése céljából. A kiskert pedig mindig díszkert-
ként mőködött ezelıtt is. Az almafák kiörege-
dése, nem megfelelı fajtája és a rapszodikus 
piac miatt a jövıben szerintem nem lesz már 
jelentıs jövedelemforrás. A család friss gyü-
mölccsel való ellátására viszont meg kell 
hagyni, vagy ültetni mindenféle gyümölcsfát, 
de ne túlzásba, mert a fölösleg nagy része 
tönkre fog menni. Ugyanilyen szükség van a 
zöldségfélékre is. 
A haszonkert fogalma ily módon azonban a 

Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnök 

jövıben át fog értékelıdni, hiszen a pénzbe-
vétel helyett a friss és egészséges táplálko-
zást fogja szolgálni. Ezzel párhuzamosan már 
meg is indult de fel fog gyorsulni kertünk át-
rendezıdése a díszkert irányába, ami elsı-
sorban a család pihenését jelenti egy virágok-
kal, díszfákkal, díszcserjékkel, nyírott gyeppel 
borított szép környezetben. A faluban máris 
kialakult néhány olyan házikert, ahol kerti 
házikó, grill és pecsenyesütı, kerti tó, kis 
szökıkút, csobogó vagy fürdımedence is 
látható. Igaz, hogy ezek már a kertkultúra 
magasabb fokát jelentik. A legtöbb helyen 
viszont még az alapokról kell kezdeni. 
A díszítı kertet teljesen el kell választani a 
zöldséges vagy gyümölcsös kert résztıl. A 
díszcserjék és díszfák ültetésénél a túl sőrő-
séget kerüljük, mert késıbb ki kell a felét a 
vágni.  Feltétlen összefüggı gyepfelületet kell 

Haszonkert helyett díszkertet !? 

Gazdálkodók figyelmébe! 
 Néhány mondatban össze szeretnénk foglalni a 28/2005. (IV. 1) FVM rendeletben meghirde-tett anyatehén támogatással kapcsolatos leg-fontosabb tudnivalókat: Minimum három darab nyolc hónaposnál idı-sebb nıivarú egyed támogatható. Támogatható minden húshasznú és kettıs-hasznú szarvasmarha fajta (magyartarka is), melynél jellemzıen hústípusú, illetve magyar-tarka tenyészbikák, illetve termékenyítı anya-got használnak. Nem támogatottak a speciálisan tejelı fajták: holstein-friz, jersey, aysire. Nem támogatható azaz állomány, ahol az igénylı nevén 120.000 ezer kilogrammnál több tejkvóta van. A támogatás igénybevételéhez szükséges a szabályos apaállat használat (inszeminátor által kibocsátott fedeztetési jegy, vagy hivata-los lajstrom számmal ellátott bika). Az igénylıknek gondoskodni kell a szarvas-marha állományokra vonatkozó ENAR jelölés-rıl, illetve nyilvántartásról – 99/2002.(XI. 5.) FVM rendelet szerinti állomány nyilvántartás vezetése kötelezı !!!! Az állatok fülében a szabályos (2 pár) krotália megléte kötelezı. Ha hiányos a füljelzı akkor az ENAR felelıs állatorvossal meg kell rendeltettni a pótlást! A medrendelelı lapot fénymásoltatni kell, és meg kell ırizni, mivel a füljelzık nem biztos, hogy megérkeznek a helyszíni ellenırzésig így a termelı ezzel a másolattal bizonyítja, hogy a pótlás folyamat-ban van! Ha a marhalevélen nem szerepel a szarvas-
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hagyni. Legyen a kertben napfény, de árnyék 
is. Vitatott a sziklakertek létesítése, mert al-
földön lakunk. Szerintem, ha ízléses, lehetı-
leg lejtıs területre kerül, helye van a kertben. 
A kerti figurák (kertitörpe, stb.) viszont kerü-
lendık. Összességében legyen a díszkert 
ezért természetutánzó, amit magas fokú 
kúltúr állapotban kell tartani. Kert létesíthetı 
nyáron is, hiszen földlabdás, konténeres nö-
vényekkel ez megoldható. Egy biztos, hogy 
amíg a pihenı kertet tényleg pihenésre és 
szórakozásra szeretnénk használni, igen sok 
elızıleg a munka, hiszen a fő nyírása és az 
öntözés, a virágok gondozása mindennapos 
feladat és pénzbe is kerül. Mégis utat fog 
törni magának. Segíti mindezt az utcák egyre 
fokozottabb virágosítása és rendbetétele is. 
Sok idegen számára Tiszabercel már most is 
egy szép Tisza menti falu. Mi még nem így 
látjuk, de ha összefogunk, egy kis akarattal 
akár már a közel jövıben egy kis kertváros 
szerő településsé válhatunk, hiszen a gáz, 
telefon, kábel TV, Internet lehetıség, szenny-
víz elvezetés mind megvan, jobban mint né-
mely városnak becézett településen. Kertkul-
túránk magasabb fokra emelésével mi ez, ha 
nem a falu polgáriasodásának is egyik jele? 

marha fajtája akkor a fajta beazonosítását az ENAR felelıs állatorvossal el kell végeztetni a 2011 módosító nyomtatványon. Mielıtt az állatorvos leadná ezt a nyomtatványt az ENAR központba, a termelınek le kell fénymásolni a leadott marha levelekkel együtt, mivel a te-nyésztı szervezet helyszíni ellenırzéséig nem biztos, hogy megérkeznek az új marha leve-lek, és a termelı ezzel bizonyítja, hogy a pót-lás folyamatban van. A tenyészetben lévı állománynak gümıkor, brucellózis- és leukózis mentesnek kell lennie, melyet az arra jogosult állatorvosnak támoga-tás kérelmen igazolnia kell. A támogatási kérelmen kell igazolni a tenyész-tı szervezetmegbízottjának a támogatható állatlétszámot. Az igazolt állatokra 6 hónap tartási kötelezett-ség áll fenn, mely a támogatási kérelem be-nyújtásától kezdıdik. 
A támogatási kérelmek formanyomtatványát 
az MVH – igéretük szerint- július 1. után bo-

csátja rendelkezésünkre. Néhány olyan fontos kérdés mely nem szere-pel a rendeletben, de a tenyésztı szervezetek szóban felhívták rá a figyelmet. A tenyésztıszervezeti igazolás kiadásának díja 2.000 Ft+ÁFA/db, de ez nem lehet több egy állomány esetén 50.000 Ft+ÁFA-nál ösz-szesen. Az összeg kiszámításának alapja a tenyésztıszervezeti igazolási kérelmen sze-replı állatlétszám és nem a leigazolt állatlét-szám. Ha tehát valamely állapot vagy állatokat ( a kérelem ellenére) nem igazol le a tenyész-tı szervezet, mert nem felel meg az elıírt feltételeknek azután is ki kell fizetni az ellenır-zési díjat. A tenyésztı szervezeti ellenırzés tárgyát nem 

képezi a tenyésztési hozzájárulás befizetésé-nek ellenırzése (ettıl függetlenül a fizetését az állattenyésztési törvény kötelezıen írja elı). Ha egy gazdálkodónak több különbözı fajta támogatható szarvasmarhája van, akkor az ellenırzési kérelmet függetlenül a fajtáktól egy tenyésztı szervezethez nyújtsa be. Azok a termelık, akiknek saját lajstromszá-mos bikájuk van az ellenırzési kérelmen a „termékenyítési jegy sorszáma” oszlopba a bika lajstromszámát írják be (a tenyészbika használat esetén is kötelezı nyilvántartást vezetni a fedeztetésekrıl melyek nyomtatvá-nyáról és módjáról a tartónak tájékozódni, és tudnia kell). A támogatás igénylésének elvi lépései: - Az ellenırzési kérelem pontos kitöltése és fénymásolás után ajánlott küldeményként postai úton kell benyújtani a tenyésztı szerve-zetek felé. Közben a marha levelek ellenırzé-sét végre kell hajtani, hogy a fajta rá van-e írva, ha nem akkor a fent említett módon a hiányt pótolni kell. - A támogatást igénylı lapot megjelenése után a termelınek át kell venni a falugazdásztól, és értelemszerően ki kell tölteni, mivel a tenyész-tıszervezet – elızetes idıpont egyeztetés után – a helyszíni ellenırzés során ezen iga-zolja a támogatható állatlétszámot. Ezt követı-en a támogatás igénylı lapon az állatorvossal igazoltatni a hármas mentességet. Ha a kére-lem ki van töltve, alá van írva, illetve a fény-másolása megtörtént, fel kell adni az MVH megyei kirendeltségére (4401 Nyíregyháza, Pf: 422) ajánlott küldeményként. A támogatás beadásának ideje: 2005. július 1-31.    



Pedagógusnap, Semmelweis nap, Köz-tisztviselık napja. Ünnepnapok, melye-ken a közszolgálatban tevékenykedık felé fordulunk. İk azok, akik mindennapi ügyes bajos dolgainkon igyekszenek segíteni, legyen az akár az iskola, az óvoda, az egészségügy, vagy az idısek gondja. De ık segítenek a hivatalokban is, amikor más hatósághoz kellene for-dulni, és ezzel sokaknak sokszor meg-spórolnak egy-egy nyíregyházi utat. Tud-juk, sokszor bosszankodnak sokan a bürokrácia útvesztıi miatt, de egy ilyen kistelepülésen közalkalmazottnak, köz-tisztviselınek lenni szó szerint szolgálat. A Berczeli Napló ezúton is köszönti ıket és köszöni fáradságukat Tiszabercelért. 

Tiszabercel Község Önkormányzatának  
hivatalos lapja.  

Fıszerkesztı: Papp János jegyzı 
Szerkesztıség: 4474. Tiszabercel, Fı út 40.  

Tel / Fax.: (42) 204-606.  
E-mail: info@tiszabercel.hu.  

Kéziratot és elektronikus leveleket nem ırzünk 
meg és nem küldünk vissza.  

Megjelenik: havonta. Példányszám: 800.  
Lapunkat megtalálja a  

http//: www.tiszabercel.hu internetes oldalon. 

Berczeli 

Hajnal András polgármester:  
 

A normatív lakásfenntar-
tási támogatásról 

 
Nagyon sok kérelem érkezett az 

elmúlt hónapokban a Szociális Egészségügyi 
valamint Etnikai és Kisebbségi Bizottsághoz, 
normatív lakásfenntartási támogatási igényre. Az 
alábbiakban a Polgármesteri Hivatal ügyintézı-
jének, Andrikó Istvánnénak a segítségével 
igyekszünk tájékoztatni a lakosságot a támoga-
táshoz jutás feltételeirıl. 
 
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult 
az a személy, akinek a háztartásában az egy 
fıre jutó havi jövedelem, nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 150%-át, ( 37.050.Ft.-ot) feltéve, hogy a 
lakásfenntartás elismert havi költsége a háztar-
tás havi összjövedelmének a 20%-át meghalad-
ja.  
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében 
a lakásfenntartás elismert havi költsége az elis-
mert lakásnagyság és az egy négyzetméterre 
jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzet-
méterre jutó elismert havi költség 2005. évben 
425.Ft.  
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében 
elismert lakásnagyság: 
ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 
ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 
ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 
ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 
ha négy személynél több lakik a háztartásban a 

d.) pontban megjelölt lakásnagyság és 
minden további személy után 5-5nm, de 
legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagy-
sága.  

A normatív lakásfenntartási támogatás egy hó-
napra jutó összege:  
a lakásfenntartás elismert havi költségének 

30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 
fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 50%-át, (12.350.Ft-ot)  

az a.) pont szerinti mértéket  meghaladó egy 
fıre jutó havi jövedelem esetében a lakás-
fenntartás elismert havi költségének és a 
támogatás mértékének ( a továbbiakban 
TM) szorzata, de nem kevesebb mint 
2.500.Ft. A támogatás összegét 100 Ft.-ra 
kerekítve kell meghatározni. 

A támogatás mértékének a kiszámítása követke-
zı módon történik: 
TM = 0.3 J-0,5xNym x 0.15         
                       Nym 
ahol a J a jogosult háztartásában egy fıre jutó 

havi jövedelmet, az Nym pedig az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli 
( 24.700.Ft.) A TM-et századra kerekítve 

kell meghatározni. 
A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre 
kell megállapítani. 

Berczeli 2005. július 

Többször hangsúlyt kapott már írásainkban, 
hogy jövıre 80 éves lesz az Önkéntes Tőz-
oltó Egyesületünk. Ennek megkoronázására 
készülünk, hiszen jövıre a születésnap 
alkalmából ide várjuk a megye Tőzoltó 
Egyesületeit a megyei tőzoltó verseny kap-
csán. De mi hír az idei versenyekkel kap-
csolatosan? 
 
Hajnal András polgármester az Öte elnöke 
elmondta, hogy Natkó László tőzoltó pa-
rancsnok vezetésével vonultak csapataink a 
nyíregyházi bujtosi tóhoz, ahol az idei me-
gyei versenyt rendezték. Versenyzıink kul-
túrált viselkedésükkel és igen színvonalas 

... avagy beszámoló a 79 éves ÖTE  
Megyei Tőzoltóversenyen elért idei sikereirıl 

szerelésekkel szolgáltak rá az idei eredmé-
nyekre, melyek biztatóak nem csak a verse-
nyek, de a jövı tőzoltó utánpótlás szem-
pontjából is. A versenyt Tőzoltó horgászver-
sennyel is színesítették, ahol szintén ered-
ményesek voltunk egy elsı és egy harmadik 
helyezéssel.  
 
A versenyen elért eredményeink: 
Gyermek fiú raj: I. hely. 
Gyermek leány raj: III. hely. 
Ifjúsági leány raj: II. hely. 
Ifjúsági fiú raj: V. hely. 
Felnıtt nıi raj: II. hely 
Felnıtt férfi raj: II. hely. 

Hajnal András polgármester köszöntıje a közszolgálat napján, Zsíros Antalné alpolgármes-
ter, címzetes igazgató asszony, Tarjányiné Dr. Jedlicska Ilona az Egészségügyi intézmények 
vezetıje, háziorvos és László Antal A Bessenyei György Általános Mővelıdési Központ igaz-
gatója társaságában. 


