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TISZABERCEL 2005. ÉVI
BŐNÜGYI KRÓNIKÁJA

Az Ibrányi Rendırırsön kapott tájékoztatás szerint községünkben 2005-ben 17
bőncselekmény elkövetése vált ismertté,
23-al kevesebb mint az azt megelızı évben. 2 személy elleni bőncselekmény, 4
köznyugalom elleni bőncselekmény, 1
család –és ifjúság elleni bőncselekmény
valamint 10 vagyon elleni bőncselekmény
miatt indítottak nyomozást, folytattak büntetıeljárást. Ebbıl 9 esetben ismeretlen
tettes ellen indult a nyomozás. Kiemelkedı tárgyi súlyú, a lakosságot felháborító,
nyugtalanító bőncselekmények, szerencsére továbbra is kis számban követnek el
Tiszabercelen. A nyomozó szerv személyi
állományának hozzáértı, kitartó és lelkes
munkájának eredményeképpen az ismeretlen tettesek 58%-át sikerült kézre keríteniük, amely figyelemre méltó eredmény.
2005-ben az alábbi bőncselekményeket

követték el Tiszabercelen:
December 4-én az egyik italboltban két debreceni férfi az ÁNTSZ munkatársainak
kiadva magukat a tulajdonost azzal tévesztették meg, kötelezı csótányirtást kell
végezniük, 30.000,-Ft értékben, de a
sértett szerencsére nem dılt be, nem adta
át a pénzt részükre. 14 rendbeli csalás
bőncselekménye miatt kell a bíróság elıtt
felelniük, mivel ugyanezt még egy tucat
vendéglátóipari egységben megkísérelték,
jónéhány vállalkozót megkárosítva.
December 7-én U. A. helybeli lakos szintén
ittasan közlekedett, amikor 0 óra 5 perckor a rendırjárır a Szabadság utcán igazoltatta és vérvételre elıállította.
December 27-én éjszaka L. K. helyi lakos B.
M. szintén tiszaberceli lakos melléképületébıl 1 db kerékpárt lopott el, mely a
nyomozás során lefoglalásra került.
Január 1-én V. J. közepes fokú alkoholos
befolyásoltság alatt vezette kocsiját, amikor a Táncsics utcán egy villanyoszlopnak
hajtott.

Január 24-re virradóan ismeretlen tettes a
Táncsics úti élelmiszerbolt elıtt elhelyezett dobozról feszítette le a lakatot és
abból különféle tejtermékeket tulajdonított
el 2.405,-ft értékben.
Januárban egy Kft. telephelyérıl loptak el 6
sertést és 5 zsák tápot.
V. F.
gávavencsellıi és F. Gy. ibrányi lakosokat sikkasztás miatt hallgattuk ki gyanúsítottként, Sz. Gy. helyi lakosnak pedig, aki
a lopott dolgokat megvásárolta, orgazdaság miatt kell a bíróság elıtt felelnie.
V. I. februárban súlyos testi sértést követett
el, mivel feleségét lakásukon bántalmazta, egy fadarabbal a lábára ütött, azután
fojtogatni kezdte.
Március 3-án 20 órakor körüli idõben családi
veszekedés során B.L. az Esze Tamás úti
lakásukban puszta kézzel bántalmazta
fiát.
Március 12-én 01 órakor Sz. J. helyi lakos
egy Rózsa utcai magánlakásba hatolt be
(folytatás a 2. oldalon - a szerk.)

2006. február

Berczeli
dolog elleni erıszakkal és onnan mőszaki
cikkeket, élelmiszereket lopott 40.000,-Ft
értékben. A gyors felderítés eredményeképpen az elkövetı hamar rendırkézre
került és a bíróság elıtt kellett cselekményével elszámolnia.
Március közepén ismeretlenek, egy
álattenyésztéssel foglalkozó gazdasági
társaság telephelyének raktárhelyiségébıl
vittek el jogtalanul egy 80.000,-Ft értékő
motoros láncfőrészt.
Június elején ezidáig ismeretlen tettes, egy
helyi lakosnak a Tisza folyón lévı csónakját rongálta meg, tette használhatatlanná
oly módon, hogy annak alján több lyukat
ütött, 50.000,-Ft rongálási kárt okozva.
Június 11-én a délutáni órákban az egyik
presszó udvarán H. Z. helyi lakos egy
ugyancsak helybeli sértett zsebébıl eltulajdonította a pénztárcát, benne 18.000,Ft készpénzzel, valamint elvette a sértett
személyi igazolványát is.
Július 9-én délben amíg a tulajdonos a
Tiszaparton horgászott a szivattyú telepnél parkoló nyitva hagyott gépkocsiból
ismeretlen tettes ellopott egy pénztárcát,
abban szintén 18.000,- készpénz volt,

továbbá jónéhány személyes irat.
V. Á. nyírpazonyi lakos tett feljelentést a
jelenleg tiszabercelen lakó volt férje B.J.
ellen, aki korábban felbontott házasságukból született két gyermekük után nem
fizetett tartásdíjat
F. T. tarcali lakos egy helyi vállalkozót csapott be. 30m3 tölgyfát vitt el hitelben úgy,
hogy a 225.000,-Ft vételár kifizetése már
az elvitelkor sem állt szándékában.
Szeptember 23-án a kora délutáni órákban H.
Z. gyanúsított magatartása botránkoztatta
meg az egyik helyi presszó vendégeit,
mivel egy helybeli lakost ököllel több esetben arcon ütött.
Községünk bőnügyi krónikáját Dr. Kató Simon, rendır ırnagy, az Ibrányi Rendırırs
parancsnoka állította össze.

Lapunk szerkesztısége, valamint a település
lakói és önkormányzata nevében ez úton is
kifejezzük köszönetünket a parancsnok úr, a
körzeti megbízott, valamint a rendırırs valamennyi munkatársa felé, kitartó és eredményes munkájukért.

Pásztóhy András, a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium politikai államtitkára volt Tiszabercel vendége egy gazdafórumon, melynek a Tiszagyöngye étterem kultúrháza adott otthont. A Gazdafórumon résztvevıknek a mezıgazdaság aktuális kérdéseirıl
tartott beszámolót. Az érdeklıdık, nem csak
a településünkrıl érkeztek. Most a gazdáknak
még volt idejük meghallgatni az elıadást,
mert a közelgı tavasz már a földeken találja
majd ıket.

Berceli civilek az
1 %-ért

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról
Tiszabercelnek. A rendelkezı nyilatkozatot egy zárt borítékba téve, arra felírva
nevét címét és adóazonosítóját, csatolja
adóbevallásához, vagy adja át adóbevallását készítı munkáltatójának. Mindössze
ennyit kell tennie azért, hogy hozzájáruljon falunk felemelkedéséhez.

TISZAMENTI LOVASKLUB
Adószáma: 18804146-1-15

TISZABERCELÉRT
EGYESÜLET

Adószáma: 18804627-2-15
Január
27-én,
pénteken
a
Tiszagyöngye Étteremben tartotta évzáró
közgyőlését a Polgárır Egyesület. Melyen
részt vett a Megyei Polgárırszövetség képviselıje, Jászovics Ferenc, az Ibrányi Rendırırs képviseletében Dr. Kató Simán ırnagy, az
ırs parancsnoka, továbbá a rendırırs dolgozói, a Paszabi Polgárırség vezetıje és Tajthy
Péter Paszab község polgármestere, valamint a 64 berceli polgárır közül több mint 50en.
Sánta Mihály polgárırparancsnoka
beszámolóját követıen, Máté András elnökségi tag hozzászólásával, a tagfelvételeket, a
polgárırbeosztást, a melegedı szobát illetve
gépkocsi vásárlását vetett fel.
Dr. Kató Simon ırnagy úr, a rendırırs parancsnoka hozzászólásában elmondta,
hogy Tiszabercel községben nagyon jó a
közrend, közbiztonság. A polgárırszervezet-

tel a rendırség kapcsolata példaértékő.
Hajnal András polgármester megköszönte valamennyi polgárırnek az elmúlt év
munkáját, s a felvetett kérdésekre pedig a
melegedı megoldását ígérte (melyet az ülés
óta már meg is oldottak).
Jászovics Ferenc a Megyei Polgárırszövetség részérıl Borbély Mihálynak és
Kaldera Tibornak nyújtotta át kimagasló polgárır tevékenységéért az elismerést. Butyka
István, Oláh Béla, Oláh Zoltán és ifj. Vilmán
László, Sánta Mihály polgárır parancsnoktól
kaptak kiemelkedı polgárır tevékenységükért
elismerést.
A kitüntetések átadása után, közös
vacsorával zárult a Polgárır Egyesület 2005.
évi záró közgyőlése, melynek végén megfogalmazódott, hogy 2006-ban is, csakúgy, mint
a 2005. évben, az eredményes munka a cél

MODELLEZİ KLUB

Adószáma:19207463-1-15

TISZABERCELI
NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE
Adószáma: 18801590-1-15

TISZABERCELI ÖNKÉNTES
TŐZOLTÓ EGYESÜLET
Adószáma: 18811166-1-15

POLGÁRİR EGYESÜLET
Adószáma: 18812459-1-15

Ne dobja a közösbe, ha
Tiszabercelnek is adhatja!
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Január 28-án emlékeztünk azokra a hısökre, akik életüket adták a hazáért.
Köszönet a Doni Hısök Emléktúrája katonáinak, akik 17 településre, köztük Tiszabercelre
is eljöttek, hogy emlékezzenek a második
világháború áldozataira.
A korabeli egyenruhába és fegyverzettel érkezı honvédek és lovas huszárok,
akik katonai tiszteletadással emlékeztek a
hısökre. Akik ott voltunk, míg élünk nem
feledjük el ezeket a megható perceket. Amikor mindkét toronyban megszólaltak a harangok. 63 év múlva nekik szóltak és İket temették. De szóltak azokért a hadiözvegyekért is,
akik arcuk verejtékével nevelték fel az árvákat, akik tisztességes, becsületes emberek.
Ismerjük İket, itt élnek közöttünk.
Mi ezt az idıt gyermekként átéltük,
gyermekeimnek és unokáimnak ez már történelem.
A napokban olvasott idézettel fejezem be:
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„Emlékezetbıl él
az ember, s
Múltból él az
emlékezet.
Kinek nincs
múltja, nem
Lehet jelene, s
jövıje sem”
(Eötvös József)

„Vérnek ágyából mely kikél,
Áldott legyen már a kenyér,
És annyi mártír-sír felett
Süssön fel édes szent napod
Munka, Békesség, Szeretet.”
Nyugodjanak békében!

Hajdu Gusztávné
nyugdíjas

Dr. Karakó László a Tartalékosok Országos Szövetségének
elnökségi tagja, Országgyőlési
képviselı emlékmécsest helyezett el, a tiszaberceli Hısök
emlékmővénél.
Ötletes könyv / Dolányi Anna
A magyar operett története / Németh….
Nyuszi viccekre vadásztunk….stb
Rovatvezetı:
Futkos Béláné könyvtárvezetı

Az év elsı hónapjában közel 30 kötettel gyarapodott a könyvtár állománya. A kikapcsolódni vágyók és a tájékozódni, tanulni akarók
is találnak olvasnivalót az új kiadványok között.
Íme néhány ajánlat:
Múltidézı / Marafkó lászló
Meggyızı érvek / Joen Austen
Magyarországi mozaik / Filep Gabriella
Játszunk helyesírást! / Berényi N. Péter
Székelyföldi fürdık, gyógyhelyek

Az olvasókör tagja vagyok. Legutóbbi összejövetelen tartottam egy beszámolót A. J.
Croninról.
Fı mővei: Kalap király / Ebbıl film is készült/
Ezt látják a csillagok
Réztábla a kapu alatt
Júdás fia
Szent számőzetés
Északi fény

A többségét már elolvastam, kedvencem: A
körorvos. Ez a mő 13 novellát tartalmaz, mindegyik egy-egy állomás a doktor életében. Vannak viccesek, tanulságosak, meghatók.
Az utolsó 3 rész az elmaradhatatlan szerelemé,
amely a fıhıs révbe érését mutatja be.
Hegyes Józsefné
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A Tiszagyöngye étterem adott otthont, az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülı Tőzoltó bálnak. Az ÖTE parancsnoka és segítıi kitőnı szervezésének,
köszönhetıen, minden készen állt a 19 órai
kezdésre. Az elmúlt évek sikerein felbuzdulva
számos támogató az idén is kivette részét az
est terheibıl.
Az
1926-ban
megalakuló
Tiszaberceli Önkéntes Tőzoltó Egyesület
vacsorával, tombolával, élızenével, fergeteges táncmulatsággal és vetélkedıvel várta a
bálozni kívánókat. Az ünnepségen nagy megtiszteltetés volt körünkben üdvözölni Pernyák
Sándor tőzoltó ezredest, a Megyei Tőzoltószövetség Elnökét, valamint Kató Antalt a
Köztestületi Tőzoltóság parancsnokát.
Azok között, akik jótékonysági jegy
vásárlásával támogatták az egyesületet, egy
Merinói-gyapjú ágynemőgarnitúra lett kisorsolva, melyet immáron, a boldog nyertes
Gönczi Istvánné tudhat magáénak. A tombola
sorsolás fıdíját, a benzinmotoros láncfőrészt,
önkéntes tőzoltónk, Tatai István vihette haza.
A bál teljes bevételét a 80 éves
Tiszabercelen megrendezendı megyei tőzoltóversenyre fordítják.
És hogy mennyire jól éreztük magunkat a bálon … ezt híven tükrözi a Futkos
család levele:

„ A tőzoltóbált egyetlen mondattal is
véleményezhetnénk: Az a bál, ahol mindenki
jól érzi magát. A tizenévestıl a 70 éves korhatárig együtt tud mulatni falubeli és idegen
vendég.
A nyitótánc sikere minden évben
(most is) a „fiatal tőzoltók” érdeme. Az ízletes
vacsora, a talpalávalót szolgáltató zenekar –
megalapozták a jó kezdést.
S kvízjáték nélkül már el sem lehetne kezdeni a bált! Az idei játék gyıztesei
tánc-, és énektudásukat is felvillantották,
persze a társaság szórakoztatására és örömére. Észre sem vettük, és éjfélt mutatott az
óra. A tombola izgalma: - Vajon ki melegszik
a gyapjútakaró alatt? – Vajon megnyerem-e a
kinézett kaspót? – Ki, kinek hány puszit
adott? – 35-bıl 5-öt nyertem, jó arány!! –
ezek fokozták a jó hangulatot.
Végül a szőnni nem akaró tánc –
nekünk ötveneseknek cipıben, a fiataloknak
cipı nélkül – hajnalig.
Mi a siker titka? – Erre viszont nem
lehet egy mondattal válaszolni!: A Natkó család szervezése; a személyes megszólítás; a
„kis” emberek véleménye; az önzetlen segítség. A falu jegyzıje (nem Eötvös József regényére gondoltam); a technikai stáb; s végül a
jókedvő vendégek.”

Elnöki tánc. Pernyák Sándor ezredes a
megyei szövetség elnöke és felesége.
A karaoke-ban is szenzációs volt.

a Futkos család teljes létszámmal

Tatai István. Egy boldog nyertes ...

Az ovisok jelmezbálja, ahol a gyerekek mesehısöket alakítottak maskaráikban.

Az Idısek Klubja. Farsangi fánk és zenés bemutató. A jó hangulat sem maradt el.

… meg még egy … (Gönczi Istvánné)

… meg még egy. (Németh Sándor)
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Köszönjük………
Ismét túl vagyunk egy tőzoltóbálon, az egyesület 80 éves történetében az ötödiken. Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves támogatónknak az anyagi
áldozatot, a fáradságot, hogy
hozzájárultak a sikerhez. Felsorolni nehéz lenne, hiszen több
mint hetven nevet kellene ideírnunk, nem beszélve azokról, akik
nem tudtak eljönni, de jótékonysági jegyet vásároltak, ık kilencszázan voltak. Köszönjük!
Elismerés illeti a fiatal tőzoltókat,
akik négy héten át minden hétvégéjüket feláldozták a próbákra,
hogy nyitótánccal kedveskedjenek a vendégeknek. Szép volt!
Említést érdemelnek azok az
anyukák, akik a próbáról hiányzók helyett betegen is beálltak,
hogy a többiek tudjanak gyakorolni.
Köszönjük annak a házaspárnak
a segítségét, akik az elsık között
vették fel a telefont, hogy tavaly
igen jól érezték magukat, s szeretnének anyagi támogatást nyújtani, és újra ott lenni vagy annak
a vállalkozónak, aki eddig minden
bált nem kevés pénzzel támogatott. Hálásak vagyunk azoknak,
akik a sok-sok ajándékot hozták a
tombolához, s azoknak is akik a
tombolajegyet megvették. Elismerés illeti azt a személyt is, aki
bár szeretett volna, csak nem
tudott eljönni, de elküldte ajándékkosarát. A születésnapi gyertyás tőzijátékos torta, még a szervezıket is meglepte.
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... avagy öreg egyesület nem vén egyesület.

Parancsnoki asztal. Natkó László (jobb szélen) ÖTE elnök és vendégei.

Karaoke, az est fénypontja. Mindenki megkereste a neki leginkább testhezálló számot, majd
elıadta a közönség legnagyobb megelégedésére.
1. képünkön Szilágyi Sándor és felesége keres Czene István seítségével és Papp János aszszisztálásával. A 2. képen a gyıztes páros, Szabó Mónika és Futkos Attila.

Köszönjük azoknak is akik csak
szurkoltak, hogy jól sikerüljön
minden, és köszönjük az ellendrukkereknek is, hogy megpróbáltak borsot törni az orrunk alá
(mert ilyen is volt ) de nekik köszönhetıen legalább beszéltek
rólunk, s mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ennek az
egyesületnek ne csak múltja és
jelene, hanem jövıje is legyen.
Natkó László
ÖTE parancsnoka

És a jókedv a tetıfokára hág.
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Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök

FARSANG

A község farsangi sorozatának egyik láncszeme a Tiszaberceli Nyugdíjasok egyesületénél
A Tiszagyöngye Étterem adott otthont
farsangi rendezvényünknek február 17-én.
Bár egész nap esett az esı, de 60-an
győltünk össze a hangulatos teremben. A
„Farsangot” mindenki szereti. İsi örömünnep,
gyökerei nagyon régre nyúlnak vissza. A
hosszú tél alatt az embereknek nagyon kevés
fény, meleg, friss táplálék jutott. Nem csoda,
hogy várták, hogy vége legyen ennek az évszaknak, s megérkezzen az új tavasz.
A télbúcsúztatás olykor két hónapon
át tartó idıszakát farsangnak nevezzük,
amely vízkereszttıl (január 6.) húshagyó
keddig, azaz hamvazószerdáig (idén március
8.) tart. A három utolsó nap a „farsang farka”,
az igazi öröm és mulatozás ideje.
Sok-sok szokás, népi játék hagyományozódott fel a századok során, amely vidé-

tulált a jelenlévık nevében. Az óriási
„menyasszonyi torta” képviselte a család
köszönetét.
Tizenöt szál gyönyörő kála talált gazdára a köszöntık közepette, hiszen a januárban, februárban, márciusban névnapjukat
ünneplık részesültek „kitüntetésben”. (Az İ
hálájuk a sok-sok sütemény volt, amit mindannyian köszönünk.)
Köszönetet mondunk Tarjányi Istvánnak és
családjának a szívélyes fogadtatásért, a házigazdai fáradozásért, anyagi támogatásukért.
Még József Attilát is megihlette a
farsangi eszem-iszom hangulata, pedig İ
elsısorban komoly hangulatú verseirıl híres.
(Keretes részben.)
Hé, vendégek, a begyetek,
Nehogy mindent megegyetek!

tot, majd bővészmutatvány szerepelt, s végül
„egy öregasszony példamutató tevékenységérıl” szóló novella zárta volna a sort, de
örömünkre a „100 éves” öreg bácsi ismét
megtalált bennünket az étteremben, akit rajongással fogadtunk.

Kínálgató
Ne feledd, hogy régi szabály:
Csak mértékkel egyél, igyál,
Kövérség korai vénség,
Tehát móddal, ó, vendégség,
Az angyalok sose esznek,
Mégis gyönyörőek lesznek.
Étkek áradata
(részletek alcímek nélkül)

E levestıl mennek falnak,
Kik belıle sokat falnak.

Cúgot kapsz a halevéstıl,
Nemcsak soktól, de kevéstıl.
Majonézbıl bármily kevés,
Harmadnapos hideglelés.
Hajh! A tojás nehéz falat!
Ezt mondja a tapasztalat.

Pulykamelltıl hull a hajad,
Jobb, tehát ha tálban marad.

kenként más és más volt. Magyarországon a
bálozás a 19. Században terjedt el.
A mi rendezvényünk nem bál, de
tréfás, hangulatos volt. Mősorunkban farsangi, felelgetıs dalcsokor indította a jó hangula-

A rendezvény egyik kiemelkedı eseménye, Hullár Imréné (Vass Etelkáék) köszöntése volt. 50 éves házassági évfordulójukat ünnepelte egyesületünk, együtt, közösen.
Polgármester Úr és az egyesület elnöke gra-

Szeplıt szaporít a kappan,
Nem viszi le semmilyen szappan.
Lúdtalpat kapsz uborkától,
Ne is égy belıle mától.

A fekete török átok –
De hát úgyis megisszátok.

Megmondták az apostolok:
Nem innivaló a borok.

Ím hát, aki mértékkel
Szórakozott az étkekkel,
S nem roggyant meg keze-lába,
Jöhet a táncoskolába.
Járjuk, mint a szél a pusztán,
Fölfrissülünk majd káposztán,
Káposztának is a levén,
Mint a beduin a tevén.
(E hasonlat egyéb híán,
Nem történt csak a rím mián.)
S ha még fogát feni falánk, Frissen sül a farsangi fánk,
Kívül piros, belül foszlik,
Míg a vendég el nem oszlik.
S aki panasszal van baja,
Menjen a sóhivatalba!
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Egy gyıztes elıadó.
A vetélkedı ahol csak gyıztesek voltak.

Hagyományainkhoz
híven
ismét megrendeztük a Ki-mittud? versenyünket. Meseverses-mesevers-ének kategóriában léptek fel a gyerekek, adták elı kis mősoraikat.
Nehéz helyzetben döntött a
zsőri, de senki sem ment
haza üres kézzel, minden kis
elıadó oklevéllel s az elengedhetetlen zsákba-macska
húzással térhetett haza. Lázasan készülünk a farsangra is,
énekeket, verseket tanulunk,
készítjük az állarcokat, díszítjük a csoportszobákat. Készülnek a jelmezek is a gyerekek kívánságai alapján. Mindegyik mősor a Berczeli Televízió képernyıjén az érdeklıdı
számára megtekinthetık.

A tiszaberceli disznótor

A tiszaberceli hagyományok megörökítésének keretében hagyományos disznótorosra került sor 2006. január 27-én a
Tiszagyöngye étterem udvarán.

Ez se úgy kezdıdött, ahogy valaki ma elképzeli: fogtuk magunkat, felkeltünk egy hideg
téli reggelen, és levágtuk a disznót. Mennyi
minden elızte azt meg!
Maga a tor, mint mulatság régi kelető. A disznó elmúlását is meg kellett ünnepelni, akár
hajdan a medvéét. A medve elmúlását siratóénekekkel kellett ünnepelni, a disznó elmúlását csak nagy evésekkel, poharazgatásokkal.
De míg a medvét csak le kellett nyilazni,
csapdába ejteni, addig a disznót tartani kellett
és hizlalni is. Nem történt ez másképp
Bercelen sem, így már nyár elején hízóba
állították a disznót.
A tort megelızı napokban is rengeteg volt a
munka. Rendbe kellett szedni a zsírosbödönöket, tálakat, teknıket, késeket, húsdarálót
és a hurkatöltıt. Meg kellett tisztítani egy
nagy tál foghagymát, és sor került a rizs fonynyasztására is.
27-én eljött az idı… Már korán reggel egymásra találtak a szervezık, miközben az elsı
kupica pálinkával koccintottak a malac halála
elıtt. Hamarosan megérkezett a böllér, a
disznóölı is, mert azt tartja a mondás: „saját
disznaját senki sem vágja le szívesen.” A
fogás, a szúrás után, nagy lihegések közepette következett a perzselés. A disznót a böllér
a hasára fektette, lábait begyőrte, és behintette szalmával. Legalább arasznyi vastagon. Az
elsı tőz leégése után már vékonyabb réteg
került a szalmából, aztán fordítottak a disznó
testén. Amikor a sertés minden részét leperzselték, akkor egy kaszadarabbal letakarították a disznó bırérıl a leégett szırt. A perzselés után megkezdıdött a mosás. Mosás után
a disznót egy deszkalapra fektették, s ilyenkor már mindenki kóstolgathatta a disznót, ki

a fülébıl, ki a farkából ehetett egy-egy kis
darabkát. Ezután került sor a hasításra, ahol
már az egész stáb, a vendégsereg nézte,
leste, hogy milyen vastag a szalonna.
Mi a lényeg egy disznóvágáson manapság?
Egyrészt az állat mérete. Régen annál jobb
volt a tor, minél nagyobb mérető volt az állat,
hiszen akkor kitartott a zsír, a szalonna, a
kolbász a következı ölésig. Manapság a
százhúsz kiló körüli „karcsú” állatokat szeretik
a legjobban, mert azoknak még nem zsíros a
húsuk.

Míg a böllér elkezdte a disznót bontani tarjára és orjára – amit meg kell jegyezni, hogy
keskenyre fent, csillogó késeivel, megfontolt,
de villámgyors mozdulatokkal pillanatok alatt
gızölgı hússá szeldeste a sertést - addig a
vendégek és a szervezık, az ilyenkor szokásos hagymás pirított vért és sült szalonnát
reggeliztek. Melyet finom forralt borral és
teával öblítettek le.
A böllér szépen megszedte a sonkát, de közben a kondérban már forrott a víz. Ebben a
belsıségeket abárolták, hogy könnyebben fel
lehessen aprítani, darálni a hurkába. A két
jókora hátsó sonkát szépen kifaragva félretették, hogy páclében érlelıdve várják a füstölést és a húsvéti ünnepeket ... Már ha marad
addigra belıle ... A sonkák után a szalonna-

darabok elkészítése következett. Mindenféle
szalonna formálására sort került, majd a levagdalt részeket felaprították ujjnyi kockákra,
s ezekbıl olvasztották a zsírt. A szalonna
után jöttek a húsok. A füstölni való oldalas, a
füstölnivaló tarja, majd a karaj került kivágásra. Továbbá húsokat tett félre a gömböcbe, a
kocsonyába, az orjalevesbe és a toroskáposztába. Egyedül csak a bél maradt ki egy
nagy fazékba. Azt kimosták, kifordították,
majd vizet öntöttek hozzá. Ez volt a leggusztustalanabb munka egész nap. A bél tisztítását asszonyok végezték. Külön vették a vékony – a kolbásznak való – és külön a vastag
– a hurka töltésére alkalmas beleket. A
kolbászbélt húrolni kellett. A deszkán a kés
fokával kikaparni, lekaparni az erıs külsı
hártyarétegrıl mindent. A kapargatást addig
kellett végezni, míg a bélbe levegıt fújva
átlátszó nem lett. A vastagbél megtisztítása
nehezebben ment, mivel azt elég sokáig darált kukoricakásával kellett dörzsölni. A sertés
gyomrának a megtisztítása egyszerőbb mőveletnek bizonyult, csak kifordították, és a
belsı réteget sóval fejtették le. Ebbe aztán
feldarabolt szalonnával, húsokkal kevert rizst
töltöttek. Ez az úgynevezett gömböc… Igen,
az a mesebeli, amelyik le-felgurult a padlásra,
bekapott, akit akart. Túlnyomórészt húsdarálóban kötött ki a néhai malac, hogy némi zsiradék, paprika, bors, só és egyéb titokzatos
főszerek hozzáadásával kolbásszá alakuljon.
Amire elkészült a májas és véres hurka, már
ott gızölgött az asztalon az orjaleves és a
toroskáposzta is. A nap végére mind a szervezık, mind a vendégek kellemesen emlékeztek vissza gyermekkoruk rendhagyó
„ünnepére”. Emlékeikben felelevenedtek a
régi kor emlékei, amikor összegyőlt a család
apraja-nagyja. Emlékeztek a hideg hajnalokra, a szalmával pörzsölt malacbır illatára, a
kunkori disznófarkra, a forró malackörmökre,
melyeket az ujjaikra húzhattak.
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Lovas szánkózás a BIKE szervezésében

A Berceli Ifjúsági Kulturális Egyesület egy
újabb sikeres rendezvényt tudhat magáénak.
Az elmúlt hét szombatján került megrendezésre a lovas szánkózás, a berceli sportpályán.
Ezzel a szervezık egy régi szép hagyományt
szerettek volna feleleveníteni, a tiszaberceliek
egy téli napját elvarázsolni, az igazi régi telet
idézve.
A szánkózás délelıtt 10 órától kezdıdött a
BIKE tagjai, a gyerekek és szülık nagy izgalommal várták a lovakat. Két szán, egy kisebb
és egy nagyobb állt a rendelkezésre, akik megállás nélkül szórakoztatták az odalátogatókat.
A várakozóknak sem kellett a nagy hidegben
fagyoskodniuk, hisz forralt bor, meleg tea, sütemény és főtött helyiség várta ıket.
Ezen a csodálatos napon gyerek és felnıtt
egyaránt jól érezte magát, hisz a faszánkó
hangja, ahogy ropogott végig a hatalmas hóban, a csengettyők hangja a lovak nyakában, a
fahéj illata és íze a finom borban, és a meleg
tea íze kicsiknek és nagyoknak felejthetetlen
pillanatokat ajándékozott.

Az országgyőlési képviselıi választások
április 9-én zajlanak. Az alábbi kérdésre
vártuk a válaszokat: Ön, fontosnak tartjae, hogy részt vegyen a választásokon?

Csikós József önkormányzati képviselı
Igen. Nagyon fontosnak tartom, mert demokratikus jogaim igen jelentıs részét csak a
választott képviselıkön keresztül gyakorolhatom. Szavazataimmal – még ha kis mértékben is – befolyásolhatom családom, szőkebb
és tágabb hazám sorsának alakulását. Hogy
helyesen dönthessek, figyelemmel kísérem
az országban és a világban zajló eseményeket, igyekszem sokoldalúan informálódni, a
szerzett ismereteket egybevetni tapasztalataimmal. Nem engedem magam hazug ígéretekkel megtéveszteni, sem riogatással megfélemlíteni. Felelısségteljes döntésre és a választásokban való részvételre buzdítom kedves honfitársaimat is.
Fekete Béla, a Szakmunkásképzı igazgatója
Életem során minden alkalommal részt vettem a választásokon, így most is el fogok
menni. Véleményem szerint, az jó lenne, ha
mindenki elmenne és akkor azok kerülnek
vezetı pozícióba, akit a többség akar. A választás végén sportszerően kell viselkedni.
Gyıztesként örülni kell a gyızelemnek, vesztesként gratulálni a gyıztesnek. Sportszerő
nem az, ha a vesztes kivonul az utcára, új

szavazást követel, és csalással
vádaskodik.

Hegedős Józsefné a Szavazatszámláló bizottság elnöke
2006. április 9-e jelentıs nap hazánk életében, hisz országgyőlési képviselıket választunk. Fontos, hogy minél többen járuljunk az
urnákhoz, mert mindenki véleményére szükség van. Ne hárítsuk el a döntés felelısségét
– „Nekem mindegy.” „Én nem értek a politikához.” „Én már öreg vagyok.” – kijelentésekkel.
Senkinek sem mindegy. A politikához én sem
értek, meg öreg is vagyok, de a szavazati
jogommal élek. Megismerve a programokat,
arra adom voksomat, aki szerintem leginkább
tudja képviselni körzetünket, országunk érdekeit, hogy gyermekeink, unokáink ne csak
földrajzilag éljenek Európában. Remélem,
sokan gondoljuk így Tiszabercelen, s a leadott érvényes szavazólapokkal sok munkája
lesz a szavazatszámláló bizottságnak mindkét szavazókörben.
Leskó Andrásné a Szavazatszámláló bizottság elnöke
Köszönöm, hogy elmondhatom véleményemet a szavazás fontosságáról.
Igen, fontosnak tartom, hogy a korábbiakhoz
hasonlóan ismét részt vegyek a választásokon, és szavazatommal támogassam azt a
jelöltet, aki megfelelıen képviseli az érdekeinket az Országgyőlésben. Erre buzdítom

Tiszabercel lakosságát is! Ne higygyék az emberek azt, hogy nem
számít a véleményük! De igen is
számít! Ha meg vannak elégedve a
jelenlegi országgyőlési képviselıvel, támogassák továbbra is, ha változást szeretnének,
menjenek el azért! Azt javaslom mindenkinek,
éljen a szavazójogával! Én mindenképpen ezt
teszem!

Lakatos Dezsı
Tisztelt Szerkesztı Úr!
Véleményem a választással kapcsolatban a következı: minden embernek
kötelessége elmenni szavazni. Mindenki arra
a pártra és képviselıre tegye le a voksát, akit
a legmegfelelıbbnek tart érdekeink képviseletére. Az országban igen nagy a munkanélküliség, ezért nagyon sok ember a létminimum
alatt él, a megélhetıség nincs biztosítva. A
javulás reményében buzdítom a falu polgárait, menjenek szavazni, hisz a megválasztott
képviselık segítségével tudjuk magunkat
érvényesíteni!
Szendrei Renáta elsı szavazó
Évek óta figyelem a környezetemet, s kíváncsian vártam, hogy én is részese lehessek
ennek a fontos társadalmi eseménynek. Figyelemmel kísértem az eddigi politikai fordulatokat, s most remélem, hogy az én szavazatom is segíti az országot, hogy megfelelı
irányba folytassuk utunkat.
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Rovatvezetı:
Timku Rita
Ez alkalommal riportomat községünk igen nagy tiszteletben álló emberével
készítettem el.
Tiszabercelen, 1934. szeptember
28-án született középparaszti családban.
Hatan voltak testvérek. Szülei 15 hold saját és 10 hold bérelt földterületen dolgoztak. Ez biztosította a család megélhetését,
s kiegészítésképpen az állomás közelsége,
pedig a fuvarozás lehetıségét. Érdekes
módon általános iskolai tanulmányait 5.
osztályig a református elemi iskolában
végezte, majd részese lehetett az államosítás folyamatának, melynek elızményeként
a 6. osztályban 3 napot a református, 3
napot a katolikus iskolába járhatott. A 7.
és 8. osztályt már az állami általánosban
folytatta. 1950 és 1954 között Nyíregyházán a Közgazdasági Technikumban tanult,
ahová minden nap a „kisvonat”
diákkocsijával jutott be, s sok kedves élmény főzi ehhez az idıszakhoz.
Ezt követıen rádiós katonai szolgálatot teljesített Szolnokon. Hazakerülve
a Községi Malomnál Hudák Ferenc vezetésével általános ügyintézıként lépett munkába, melyet három évig folytatott. Öt évet
töltött a Vencsellei Gépállomáson, fél évet
bérelszámolóként, majd üzemgazdászként. Ez az idıszak jól felkészítette a késıbbi teendıire, mivel a szövetkezetek
ekkor kezdtek el fejlıdni, bıvülni, s nagy
volt az átszervezési gond. 1963. március 1jén, egy kedvezı ajánlatot kapott községünktıl, áthelyezéssel került a helyi Bessenyei MGTSZ-be. 28 évig végezte ezt a
nehéz munkát. Idıközben szakirányúan
fejlesztette magát (mérlegképes könyvelı)
állandóan.
1961-ben került felesége, Németh
Ilona falunkba, pedagógusként. Két év
ismerkedés után 1963 júliusában kötöttek
házasságot. Két fiúgyermekük született, s
büszkén mesélték, hogy a középiskola és
a fıiskola elvégzése után, mindkét fiú
díszszázadban teljesített katonai szolgálatot, s ma is jó eredményeket érnek el magánéletükben.

kabér kifizetésére. A termelıszövetkezet
évrıl-évre fejlıdött, s több mint 300 fıt foglalkoztató tevékenységő üzemmé váltunk.
- Milyen kitüntetést szerzett ez idı alatt
sikeres tevékenységéért?
- 1974-ben Budapesten vehettem át a Munka
Érdemrend ezüst fokozatát.

- Mi történt a szövetkezet felbomlása
után?
- A helyzet úgy hozta, hogy Bujra kerültem az
Újerı TSZ-be, azonos fıkönyvelıi tevékenységbe. Nagyon szerettem ott lenni. Itt fejlett
ipari és eredményes melléküzemi tevékenységet folytattunk 1990-ig.
Majd innen is ment nyugdíjba 1994-ben.
Milyen
volt
a
helyzet
Tiszabercelen a rendszerváltás után?

- A helyi szövetkezet felszámolás alatt állt. A
100 hektáros gyümölcsöst mővelni, ápolni,
kezelésbe kellett venni. Erre alakult egy betéti
társaság, melynek én is alapító tagja lettem
1993-ban. Szakirányú képzettségemet itt
kamatoztatom a mai napig tovább. Az AranyParmen Bt. azóta is eredményesen mőködik,
gazdálkodik, habár január 2-val KFT-vé szervezıdött át. Ebben a formában korszerőbb
vállalkozássá válhatott.

- Mi a véleménye a mezıgazdaság
helyzetérıl az UNIO-ba lépésünk óta? Vane még jövıje ennek?
- A felvásárlási árak, lehetıségek, bizonytalanságot keltenek. Az EU-s csatlakozás nem
váltotta be a reményeket, ami elvárható lett
volna az agrárgazdálkodás területén. A támo-

- Hogyan emlékszik vissza a TSZ
idıszakra?
- A szövetkezetben fıkönyvelıi beosztásban
töltöttem be nagy szerepet. Nem voltam sem
én, sem munkatársaim „népszerőek”, hiszen
nekünk kellett a pénzt megfogni. Nem kis
gondot jelentett, hogy minden hónap 12-re 23 millió forint álljon rendelkezésünkre a mun-

„1961-ben került felesége, Németh Ilona
falunkba, pedagógusként. Két év ismerkedés után 1963 júliusában kötöttek házasságot.”

gatási rendszer méltánytalan, mert az EU már
meglévı tagállamainak csak a 25 %-t kapjuk
és csak 5 %-al emelkedik évente. Ezt követıen intervenciós felvásárlási rendszer alakult ki
- talán hosszú távra – tulajdonképpen ez jelent
egy kis segítséget. A jelenlegi helyzet nem
kedvez a kistermelıknek, kisvállalkozásoknak,
mégis azt tanácsolom, türelemmel, kitartással
folytassák. Reméljük, több lesz a földalapú
támogatás, és ez biztosítani fogja a gazdálkodást.

- Mivel tölti szabadidejét, illetve
nyugdíjas éveit Anti bácsi?
- Itthon regisztrált családi gazdaságot alapítottam négy taggal, és egy alkalmazottal, 43
hektáros területtel. Ebbıl 8 hektár gyümölcsös, a többi szántóterület. Ez szinte minden
szabadidımet leköti, de azért jut idı utazgatásra is. Nagyon szeretek utazni. Bejártam a
régi Szovjetuniót, a Fekete-tengert, Isztambult, és egy nyugat-és dél-európai körutazással is büszkélkedhetek. Eljutottunk a környezı
országokba is, feleségemmel, a Nyugdíjas
Egyesület szervezésében, melynek én is tagja
vagyok. Szívesen emlékszem a krakkói a
felvidéki a kárpát-aljai, az erdélyi utakra, vagy
a horvátországi tengerpartra. Ugyanakkor
szeretnék még négy unokámnak sok éven
keresztül örülni, s minél több idıt velük eltölteni.
- Köszönöm a beszélgetést, és további jó
egészséget, erıt kívánok!
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Rovatvezetı: Papp János jegyzı
Legutóbbi lapzártánk óta 3-szor ülésezett a
Képviselıtestület. A januári ülést követıen az
igen korai határidıs pályázatok miatt február
14-én újra üléseztek a képviselık. A január
30-ai ülés legfıbb pontja a közbiztonság kérdése volt. (Beszámolónk az 1. oldalon.) Megalkotta a testület a költségvetési rendeletét,
majd a térítési díjak emelését határozta el. Az
emelés keveseket érint valójában, mivel a
gyermekek csaknem 90 %-a valamilyen kedvezménnyel veheti igénybe azt. Átlagosan
6%-os emelésre került sor. Az óvodában 236,
az iskolában 321 ft-ot kell fizetnie annak, aki
a 3-szori étkezést veszi igénybe. (Az ebéd az
ár 70%-a minden esetben.) Az idısek Klubjában az egy fıre esı jövedelemtıl függıen
169 és 228 Ft között kell fizetni. Ezt követıen
a pályázatok kerültek napirendre. Ezeknek
köszönhetıen 2005-ben megépült a játszótér,
valamint megújult a sportöltözı, április 30-ig
pedig a Teleház épülete újulhat meg. Nagy
reményeket főzünk az idei régiós pályázaton
az óvoda felújításához és az ebédlı megépítéséhez, valamint beadásra kerültek útfelújítási pályázataink is. Több ízben szóba került
már egy olyan emlékmő, vagy emlékpark
kialakítása,mely a szabadságharcaink szimbóluma lehet. A testület tovább vizsgálódik az
ügyben, hogy hová helyezhetı el olyan emlékmő, mely méltó emléket állítana a 48-as,
56-os hısöknek. Most a Trianonra való emlé-

BORBAN AZ IGAZSÁG
EGY ASZTALNÁL FIDESZ ÉS MSZP
EZ TISZABERCEL

A Berczel TV eddigi egyetlen, de annál népszerőbb önálló beszélgetıs mősora a Borban
az igazság, melynek mősorvezetıje Futkos
Attila, merész ötlettel állt elı. Egy asztalhoz
ültette a helyi két „nagy” párt elnökét, hogy a
közelgı választások kapcsán egy pohár bor
mellett mondják el, mi is az igazság az ı
olvasatukban, a politikai kérdésekben. A helyi
médiák semlegességét tükrözve, a mősorvezetı remekül tartotta mederben a beszédfolyamot, melyet rövidesen, még a választások
1. fordulójáig megtekinthetnek a TV nézık.

kezés kapcsán vetıdött fel a képviselık
között ez a kérdés.
Tájékoztató hangzott
el a 2006. évi bérfejlesztésekrıl is, mely
szerint, április 1-tıl a
közszférában, átlagosan 4,5%-os béremelésre kerül sor, mely
önkormányzatunk
költségvetését is alapvetıen meghatározza. A képviselık megtekintették a buszmegállók prototípusát, melyet
Meghallgatták a képvi- az önkormányzat közhasznú (szak)munkásai készítettek el. A
selık a közmeghallga- szemre is tetszetıs és stabil felépítménybıl még legalább öt kétás tervezett napirendjeit, melyre a február szül majd el, hogy esztétikus küllemük hozzájáruljon egy elfogad27-én kerül majd sor hatóbb településképhez.
az általános iskola
napközis termében. Amint arról képünk is Napirendre került még a választások során a
árulkodik, a képviselık megtekintették a helyi médiák szerepvállalása. A testület arra
buszvárók elsı mintapéldányát. A vasszerke- az álláspontra jutott, hogy minden jelölt kizázetre esztétikus átlátszó borítás kerül és egy rólag egyforma nagyságú és egyszeri megjeszép festéssel valamint a kihelyezéskori te- lenést kaphat az önkormányzat hivatalos
reprendezéssel egy igazán esztétikus kép lapjában. A téma kereszttüzébe került a helyi
fogadja majd a tömegközlekedést igénybe TV is, mely szárnyait bontogatva eddig semvevıket. Február 14-én a testület az útpályá- legességet tanúsított, és nem kétséges, minzatok miatt ült össze. A Bessenyei, Rákóczi den jó szándékú berceli és paszabi, aki nézi a
és Zrínyi utak felújítására ad be pályázatot. mősort el is várja ezt annak szerkesztıitıl.
Sikerük esetén a további terv, hogy a Vásár- A testület következı ülésére a falugyőlést
tér egész szakaszára is benyújtja pályázatát. megelızıen kerül majd sor.

ÚJRA KÉPVISELİI
FOGADÓÓRA VOLT

Juhász Ferenc Honvédelmi miniszter aki
2002-ben a megyei listán szerzett mandátumot, - és 2006-ban az MSZP képviselıjelöltje
Választókerületünkben, képviselıi fogadóórát
tartott február 4-én a Polgármesteri Hivatalban.
A fogadóórán több mint 20-an kérték meghallgatásukat. A javarészt tiszaberceli emberek mellett Paszabról, Nyíregyházáról, de
még Sátoraljaújhelyrıl is érkeztek. Az emberek mindennapi problémáikra a kampány
idıszakában is választ várnak, -tájékoztatott
Humicskó József.

LAKOSSÁGI FÓRUM
Községünkbe látogatott február 3-án Csabai
Lászlóné, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármestere, Juhász Ferenc Honvédelmi
miniszter társaságában. Az MSZP
tiszaberceli alapszervezete meghívásának
tettek eleget, ahol lehetıség nyílt a lakosságot érdeklı kérdések megvitatására. Így kérdésként merült fel a nagypolitika mellett olyan
helyi érdekeket érintı kérdés, mint az ebédlıépítés, vagy a kisvasút fennmaradásának
kérdése. Ezekrıl biztató válaszok hangzottak
el. A pályázataink már 2005-ben is elıkelı
helyen lettek rangsorolva, illetve a kisvasút
problémája valójában gazdasági kérdés.
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Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnök

Szélkerekek a határban

Mottó: „Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom”

Szinte minden nap találkozunk a híradókban
a jelenlegi, ú.n. fosszilis energiahordozók
leváltásáról.
Az olaj, szén és gáz elégetése ugyanis nagy
mértékő szén-dioxid és egyéb káros gázok
levegıbe kerülésével jár, ami a környezetünket terheli. Túl nagy készlet nem is áll már
ezekbıl rendelkezésre, vagy a gazdaságos
hozzáférhetıségre. Különösen vonatkozik ez
a kıolajkészlet véges voltára.
Ezért is írja elı az EU a tagországok felé a
megújuló energiaforrások fokozatos bevezetését. Magyarország számára 2010-re 10 %ot akartak elıírni ebbıl, melyet sikerült lealkudnunk 3,6 %-ra.
A megújuló energiaforrásokról a múlt havi
cikkben is írtam. Most szélenergia hasznosításáról írnék néhány gondolatot.
A cikk elején idézett kedves népdal sorai
utalnak arra, hogy a régi idıkben már befogták a szelet malomipari tevékenységre. Tudtommal most már csak ipari mőemlék az említett szélmalom.A szélenergia nagyipari hasz-

nosítása az áramfejlesztés. Az ez által megtermelt áram külön technikával bevezethetı a
nagyobb áramellátó rendszerbe is. A gond
az, hogy Magyarországon a szélerımővek
hatásfoka csak 20-25 %. Átlagban 11 olyan
24 órás nap van egy évben, ez a hatásfok
100 %. A rapszodikus, megbízhatatlan üzemelést Ausztriában, de Romániában is úgy
oldják meg, hogy vízierımővekkel kapcsolják
össze, így kiegészítik egymást. Magyarországon a megépült nagy szélerımővek száma
nem éri el a húszat. Az így elıállított áram
költsége a Paksi Atomerımő által megtermelt
áramnak több mint duplája. A megépítési
költsége drága, fıleg a kelepcék különleges
anyaga miatt, mert azoknak a nagy viharokat
is kell állnia. Oda érdemes ezeket építeni,
ahol 10 m magasban a szélsebesség éves
átlaga meghaladj a 4 m/sec értéket.
Próbálkozások vannak kisebb erımővek
megépítésére, melyek környezettanulmányt
sem igényelnek egyébként. Az így termelt
áramot, akkumulátor telepeken tárolják. Fıleg
állattenyésztı telepekre gondolnak.
Más hasznosítási módjuk is van, a leendı
szélkerekeknek. Malomipari felhasználásuk

nemigen látszik elıre, viszont van, ami igen.
Ez, pedig víznyerés kutakból.
Már 40 évvel ezelıtt sorozatban gyártottunk olyan szélkerekeket, melyek vezetékes áramforrástól távol erı legelıkön a jószágok ivóvízellátását oldották meg. Valamiért
mégsem terjedt el.
A víznyerést illetıen próbálkozások
vannak, és nem kell messzire menni. Nagyon
sokan nem is tudják, hogy a berceli határban
is mőködik egy. A Zoltán-tagban, közvetlen
szomszédomban Erdei Ferenc épített egy
vizet kútból kiszívó szélkereket. A forgó szélkelepce egy szivattyú segítségével, fúrott
kútból szél esetén, ujjnyi vastagon nyomta a
vizet, melyet egy föld medencében összegyőjt, amit öntözésre kíván felhasználni. Tudtommal egy erıs szél leszakított valamit a
berendezésbıl. Ismerve Feri kitartását és
elszántságát, biztos módosít majd rajta valamit, és az tovább fog üzemelni. A kezdeményezı készség mindenesetre becsülendı.
Görögországban, Kréta szigetén, egy
hegyvidéki fennsíkon saját szememmel láttam üzemelni nagyon sok szélkereket, egymáshoz közel megépítve. Minden gazdának
volt egy. A kútból szélenergia által felhozott
vizet, nagy betonmedencében összegyőjtötték, innen végezték a növények öntözését.
Szóval ez nálunk még gyerekcipıben jár, de
hiszem, hogy a dorozsmai szélkelepce késıi
utódai képében be fog indulni, mert szél azért
van, néha még sok is. A kényszer nagy úr, az
fogja meghozni a magas szintő „szélkerék
kultúrát” nálunk, ez ellen aztán tényleg fölösleges lesz a Don Qijote féle szélmalom harc.

A szilveszter Kupa után a Jubileumi
10. Arany-Parmen Farsang Kupát is beseperte a BT. (Vagyis KFT, ugyanis Tiszabercel
örökös bajnoka az Arany-Parmen BT. Ezen a
tornán már Arany-Parmen KFT. néven indult.)
A döntıt azzal a Szakiskolával játszotta, akikkel a Szilveszter Kupán is döntıt meccseltek.
Az igen tartalékosan felálló Szaki, így is komoly ellenállást fejtett ki, bár a mérkızés
végére kijött a különbség, mellyel felırölte
ellenfelét.
A nap legjobbjának az AranyParmen Kft. színeiben játszó Németh Zoltánt
választották. A torna gólkirálya a szakiskola
színeiben játszó Bernáth Ferenc lett. Díjazták
a legjobb kapust (Jánvári Krisztián), és a
legtechnikásabb játékost (Tarjányi Tibor) is.
Különös gesztus volt az az ebéd,
mellyel az Arany-Parmen KFT vendégül látta
a jubileumi tornán résztvevıket.
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Disznóvágás a
Berczel TV - vel

Folytattuk hagyományırzı sorozatunkat,
ezúttal a disznóvágás hagyományos formáját
próbáltuk felidézni. Megpróbáltuk bemutatni
hogyan is zajlott egy disznóvágás a múltban.
Sajnos nem tudtunk felidézni minden eredeti
pillanatot, hisz nagyon nehéz már a régi kellékeket beszerezni (pl.: fatüzeléses perzselı),
ennek ellenére megpróbáltuk a lehetetlent.
Ez elsısorban köszönhetı Tarjányi Istvánnak
és családjának, akik rendelkezésünkre bocsátották a Tiszagyöngye Étterem udvarát,
konyháját, személyzetét, s megteremtettek
minden lehetıséget, hogy jól érezzük magunkat. Szeretnénk megköszönni Tarjányi Ferencnek a disznóvágás egykori technikájának
a bemutatását. Természetesen mindez nem
jöhetett volna létre anyagi támogatás és
anyagi segítség nélkül, s ezúton szeretnénk
megköszönni Tiszabercel Önkormányzatának, a Híd a Jövıbe Egyesületnek, Kozma
Istvánnak és a Tiszaberceli Nyugdíjasok
Egyesületének anyagi támogatását. Végezetül, de nem utolsó sorban mindenkinek szeretnénk megköszönni, aki valamilyen formában segédkezett a munkálatokban. Nagyon
sok segítséget kaptunk a következı nyugdíjas tagoktól: Zsíros Antalné, Hegedős
Józsefné, Farkas Gézáné, Molnár Antalné,
akik segítettek a hagyományok felelevenítésében, melyet megpróbáltak átadni a fiatal
generációnak, Újhelyi Ritának és Geréné
Varga Beátának. Továbbá köszönjük mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével az eseményt.
Hagyományırzı sorozatunkat szeretnénk
folytatni, szívesen vesszük az ötleteket. Ezeket a felvételeket - miután a Berczel TV-ben
bemutattuk - archiváljuk, és a könyvtárban
DVD formában eltesszük, ahonnan kölcsönözhetıvé válnak és így bármikor megtekinthetık.
Sánta József
(operatır {többek között} – a szerk.)

Az áldozat.

A Nyugdíjas Egyesület tagjai átadták mindazt, amit már gyermek koruk óta oly jól
tudtak

Aki tud az tud. Tarjányi Ferenc hentes.

Igazgatói töltés. László Antal feszült neki.

Jó kedv az elején. Humicskó József, Máté
András, Sánta József és László Antal koccint.

TOVÁBB ROBOG A TÉVÉNK

A stáb meggyızıdése, hogy csak elıre felé
menetelhet. Hogy a környezı települések
vajon örülnének-e egy ilyen összetartó és
szabadidejét áldozó csapatnak? Bizonyára.
Az elismerı szavakat köszönjük, az építı
kritikákat megfogadjuk, a többit pedig... ha
komolyan vennénk, bizonyára már rendezvényeink sem lennének. De vannak és lesznek.
- Papp János fıszerkesztı -

… és jó kedv a végén. Vendégeink, akiket
az önkormányzat invitált az eseményre. İk
évek óta számottevıen részt vesznek a
berceli események szervezésében. Az elvégzett munkát is köszöntük meghívásunkkal.

ÁLLÁST AJÁNL

A Funny Trans Bt. számlázó-pénztáros munkakörbe
munkatársat keres paszabi telephelyre.
Érdeklıdni lehet a 02-20-9370-641 telefonszámon.

Berczeli
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.

