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Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök
1997. november 26-a
régen volt. Tíz év telt
el azóta, hogy megalakultunk- és sikeresen dolgozunk.
Milyen jó, hogy 34 tag 65-re,
majd 70-re fejlıdött, a vele
együtt az összetartás, az életmódváltás, a közösséggé válás
nemcsak fogalom, hanem élet
lett.
Nehéz leltárba szedni azokat a tevékenységeket, rendezvényeket, kirándulásokat, melyet a
10 év alatt megéltünk kellemesen, szórakozva,
okulva, tanulva egymástól. Egymás mellé állva
jóban, rosszban, bánatban, örömben. Megélni
és ünnepelni a generációk együttlétét, jó kapcsolatokat kialakítani a település civil szervezeteivel, az intézményvezetıkkel, a község képviselıtestületével, a polgármester úrral, a szomszédos és most már rétközi kistérségben megalakuló nyugdíjas egyesületekkel.
2008. február 15-én Tiszabercelen a
Tiszagyöngye Étteremben rendezett nagyszabású együttlét ennek bizonyítéka volt. Ünnepre,
köszöntésre győltünk össze közel 200-an, ahol
75 tagtársunk fogadta a kedves vendégeket.
Fogadta Balsa, Buj, Gávavencsellı, Ibrány,
Nagyhalász, Rakamaz, Szabolcs, Tiszatelek
A gazdag
decemberi
program után (karácsonyi asztaldíszek, gyertyaöntés, szeretetkarácsony) a 2008-as év is jól kezdıdött.
Januárban remek színházi elıadáson voltunk. A
Móricz Zsigmond színházban láttuk a Csárdáskirálynı címő operettet, majd a Kellemes húsvéti
ünnepeket c. vígjátékot néhányan.
Emlék – és koszorúzási ünnepségeken vettünk
részt. A református egyház szervezésében a II.
világháború Hıseire emlékeztünk, azokra, akik a
doni ütközetben vesztették életüket.
Február 25-én az ÁMK Bessenyei –hét zárónapján együtt koszorúztuk a tanulóifjúsággal és az
önkormányzattal.
Szívesen látogattunk el a kiállításokra – most isaz ÖNO –ban rendezett üvegfestı különleges
mestermunkáit csodálhattuk meg.
Tavaszodik. Várjuk a Nınapot és ünnepeljük a
Március 15-ét.
Köszönet Mindazoknak, akik a 2007-es rendezvényeinket segítették valamilyen módon, hozzájárultak azok sikereihez.
Köszönjük a 2007-ben kapott SZJA 1%-t, melynek
összege 65. 000 Ft-volt. Színházlátogatásra és a
10 éves jubileumi rendezvényre fordítottuk.
Szeretnénk, ha egyesületünket továbbra is támogatnánk a SZJA 1%-val.
A Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületének
adószáma: 18801590-0-15 KÖSZÖNJÜK.

képviselıit és a Szabolcs-Szatmár - Bereg
Megyei Nyugdíjas Szövetség elnökségét. De ott
voltak a helyiek is. A segítı patronáló vállalkozók, a képviselıtagság, az intézményvezetık a
tanulóifjúság „küldöttei” is.
Hajnal András polgármester üdvözlı szavai
után, a Himnusz hangulata máris emelkedetté
tette az ünnepet, amit a 18 tagú énekkar folytatott dalos, verses, zenés összeállításban. Különös hangulatot sugárzott a narrátor /Zsíros
Antalné/ visszaemlékezései a jelesebb eseményekre, kirándulásokra, az egyesület hétköznapjainak szépségeire, az együttlétek örömére.
A szöveghez jól megválogatott dalok, nóták,
versek, zenei betétek felemelıvé tették a soksok csodát.
Ehhez hozzájárult Száraz Lászlóné pedagógus
készséges és bátorító segítsége.
A Bessenyei György ÁMK tanulói „virágos üdvözlettel” fejezték ki az évekbeli közös együttmőködést.
Az alapítótagok Emléklappal gazdagodtak, de
emléklapot vehettek át Hajnal Andrástól Gyúró
Imre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szövetség elnöke és Makrai László elnökségi tag,
valamint Zsíros Antalné egyesületi elnök, Szabolcs – Szatmár - Bereg Megyei Szövetsdég
titkára.
Beindult a köszöntık, gratulációk sora. Virágok,

Tarjányi Ferencné óvónı
Egy pár gyerek
gondolata
a farsangról
Vedres V. /nagycsoport/:
- Nagyon jól éreztem magam, mert volt
kamera zenész és szép ruhák.
Hullár B. /kiscsoport/
- jó, mert jól viselkedtem.
Szatmári V. /nagycsoport/
- Jó volt, mert kellemes volt, jó volt táncolni.
Kerekes B. /nagycsoport/
- Nagyon jól éreztem magam, mert itt volt a
zenész néni.
Csépe Z. /nagycsoport/
- Azért volt jó mert lehetett pörögni.
Folytatva még másnap az ünneplést, ugráló volt felállítva a csoportszobába ahol
mozgásigényüket kedvükre levezethették
gyerekeink.

mosolyok, kölcsönös szeretettolmácsolások, a „szomszédolók” ıszinte öröme
követték egymást.
Hajnal András polgármester a 10 éves
egyesület tartalmas életét és az egyesület
községbeli közösségformáló erejét emelte
ki.
Gyúró Imre elnök……. „Így élünk mi”
bekezdéssel szólt az ország, a megye, a
települések nyugdíjas egyesületeinek
munkájáról, elégedettségét fejezte ki az itt
folyó sikeres munkának, a színvonalas
rendezésnek. /”A Gundelban nincs különbül terítve, indította mondókáját./
Zsíros Antalné ıszinte hálával köszönte
meg a sok segítséget, melyet 10 év óta
folyamatosan kapnak.
A pohárköszöntık után az estebéd következett, az étvágyat a szépen terített asztal csak fokozta. Külön
köszönjük Tarjányi István
és feleségének dicséretes helytállását, valamint
Hajnal András polgármester igazi házigazda
szerepét.
A jó hangulat hamar elıhozta a táncot, a vidám
szórakozást és a közös
öröm csak este ért véget.
Zsíros Antalné
egyesület elnöke

Óvodánkban megtartottuk a farsangot is.
Ötletes jelmezek sorakoztak fel, többek
között királylányok, tavasztündérek, pókemberek, egér, robot, cicák.
Énekeltünk, táncoltunk, jól éreztük magunkat a délelıtt folyamán. Óvónéni köszöntıjében elbúcsúztatta a telet:
„elegünk van már a télbıl
hóból, fagyból, hideg szélbıl
Jöttünk vígan maskarában
Tél bosszantó maszkabálba”
Bálkirály és bálkirálynı nyitotta meg a
mulatságot szép köszöntıvel, utána kezdetét vette a dínom – dánom, eszem –
iszom, melyért köszönetet mondunk az
ibrányi Struktúra Kft-nek, akiktıl a finom
pogácsát és süteményt kaptuk. Erre az
alkalomra ismét meghívtuk kedves zeneismerıseinket, a Romwalter – duót, akik
igazi hangulatot teremtettek rövid idı
alatt. Farsangi, tavaszi dalokat adtak elı
zenés feldolgozásban, s gyerekeink velük
együtt énekeltek, tapsoltak az elıadás
folyamán. Igazi kis fergeteges délelıttben
volt részünk.
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Tiszabercel Község Önkormányzata versenytárgyalás útján történı együttes értékesítésre - munkahely-teremtési céllal- meghirdeti a kizárólagos
tulajdonában álló, per-, igény- és tehermentes
Tiszabercel belterületi 846/4 hrsz-ú, 9 ha 4756 m2;,
Tiszabercel belterületi 846/2 hrsz-ú, 7 ha 3499 m2 és
Tiszabercel belterületi 846/3 hrsz-ú, 4 ha 1991 m2 területő,
összefüggı, frekventált helyen lévı ingatlanait, komplex szabadidıközpont létesítése céljából.
(a volt téglagyár területe )
A terület rekultivált, és kiváló adottságokkal rendelkezik. (Tisza folyó közelsége, bányatavak...)
Az ingatlanok minimum induló ára 50.000.000, Ft + Áfa.
A versenytárgyaláson részt venni a terület minimum ára 10 %-nak megfelelı bánatpénz –versenytárgyalás megkezdését megelızı – az önkormányzat Otp Bank Rt.-nél vezetett 11744003-15404668-06530000 számú letéti számlájára teljesített átutalás megtörténtét követıen lehet. A
bánatpénz összege a vételárba beszámításra, akik nem jártak eredménnyel, azoknak a szerzıdéskötést követı 15 napon belül visszafizetésre
kerül.
A résztvevık ajánlati kötöttsége a szerzıdéskötésig – legfeljebb az eredményhirdetéstıl számított 60 napig - fennáll.
Ha a szerzıdéskötés a nyertes érdekkörében felmerülı ok miatt meghiúsul, vagy a vételárat, a szerzıdéskötést követı 8 napon belül nem fizeti
meg, a bánatpénz nem jár vissza. Ebben az esetben az eljárás nyertese az az ajánlattevı lesz, aki a soron következı legmagasabb összegő
vételárat kínálta.
Az önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a versenytárgyalást - az eredményhirdetésig bármikor - eredménytelenné nyilvánítsa,
ebben az esetben a bánatpénz valamennyi ajánlattevınek 8 napon belül visszafizetésre kerül.
Helyszíni bejárást biztosítunk, ideje: 2008. március 14. 10.00 óra ;
gyülekezı helye: Polgármesteri Hivatal, Tiszabercel, Fı u. 40
A versenytárgyalás ideje: 2008. március 28. 10.00 óra
A versenytárgyalás helyszíne: Polgármesteri Hivatal ,Tiszabercel, Fı u. 40.
A licitálás 3 fordulós, melyek során a minimum árat 50.000,- forintos léptékben lehet emelni. A területeket az önkormányzat a minimum árnál
alacsonyabb áron nem értékesíti.
További felvilágosítás kérhetı: Hajnal András polgármester úrtól, vagy Dr. Szilágyi Norbert jegyzı úrtól a 42/204-655, vagy 42/204-606-os telefonszámokon.

Rovatvezetı: Váraljai Jánosné védını

Nap, mint nap hallani a híradásokból, hogy folyamatosan
emelkedi az influenzás, illetve influenzaszerő megbetegedések száma.
Az influenza hordozója az influenza vírus, amelynek több
típusa is ismeretes. Ez az ısi vírus már 80 millió évvel
ezelıtt megjelent a bolygónkon. Jellemzıje a változékonyság, ezért gyakran kell változtatni a védıoltást is. A vírus
súlyos járványt is okozhat, mint pl.: 1918-ban az úgynevezett spanyolnátha /ami annyi áldozatot követelt, mint az
elsı világháború/. Az 1968-as hongkongi vírus is igen
veszélyes volt.
Hazánkban szerencsére az influenzavírus az elmúlt években nem okozott súlyos járványt.
Jellemzı az influenza tüneteire:
Hírtelen magas láz /ami akár 40 ◦C fölé is mehet/és
több napig is eltarthat.
Erıs fej és izomfájdalom
Hírtelen fellépı erıs levertség, gyengeség, ami ágy-

ba dönti a beteget.
A köhögés eleinte száraz, erıs, gyakori és rohamszerő.
Az influenza illetve szövıdménye a tüdıgyulladás, életveszélyes is
lehet, fıleg idıs legyengült betegeknél.
Fokozottan veszélyeztetettek az idısek, az asztmában és krónikus tüdıbetegségekben szenvedık, krónikus betegek, valamint azok, akik munkájuk során sok emberrel érintkeznek, zsúfolt, zárt helyen tartózkodnak.
Megelızésként, lehetıleg kerüljük a tömeget, szellıztessünk gyakran.
Ne köhögjünk, prüszköljünk másra, tartózkodjunk minél többet a
friss levegın, erısítsük immunrendszerünket.
Adassunk évente védıoltást /ahhoz, hogy a védettség kialakuljon
legalább 2 hét kell/.
Öltözködjünk rétegesen, az idıjárásnak megfelelıen.
Fogyasszunk minél több C-vitaminban gazdag gyümölcsöt,
savanyúkáposztát, amit még naponta kiegészíthetünk 300mg
C-vitamin készítménnyel.
Az influenza tüneteinek észlelésekor minden képen csillapítsuk a lázat,
és forduljunk orvoshoz.
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tartanunk. A jövıben is számítunk azokra, akiknek lehetısége van az 1 % felajánlására, köszönettel fogadja az
egyesület. Adószámunk: 18811166-1-15.

2008 január 28-án tartotta évi rendes közgyőlését a Tiszaberceli Önkéntes Tőzoltó Egyesület.
Naprenden szerepelt a 2007 évi költségvetés végrehajtása, a pénzügyi
helyzet áttekintése, és a 2008 évi terv, a szakmai munka értékelése és
az egyesület titkárának megválasztása.
Az egyesület 85 fı taglétszámából jelen volt 50 fı.
Meghívottak közül részt vett a Megyei Tőzoltószövetség képviseletében
Kovács Szabolcs Tő. İrnagy osztályvezetı, Magyar Csaba tő. Százados
osztályvezetı-helyettes, aki Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságot képviselte, valamint Ibrányi köztestületi Tőzoltóság részérıl
Kató Antal parancsnok Úr.
Hajnal András az egyesület elnöke
megnyitója után beszédében kiemelte
a tőzoltó egyesület munkájának fontosságát és hatékonyságát. Nagy
szükség van a tőzoltókra úgy a tőzoltásban, mint a katasztrófa elhárításban, településünkön a gyakori belvízszivattyúzásban. Elmondta, az egyesület akkor végzi jól a munkáját, ha
nincs munkája, mert akkor jó a megelızı tevékenység.
Közremőködünk a környezı településeken is ( Ibrány-Paszab-Buj-Gávavencsellı) , kiemelkedıen jó a kapcsolatunk az ibrányi köztestületi tőzoltósággal, akikkel együttmőködési
megállapodás aláírására is sor került. Szólt a versenyeken való helytállásról, bár az utóbbi idıben nem minden elsı hely lett a mienk, de ez
nem a mi hibánk, igaz javítani valónk még van, hanem a többi egyesület
is igyekszik jól felkészülni. Megköszönte az egyesület elmúlt évben végzett munkáját, felhívta a figyelmet az önképzésre, minél többen éljenek a
40 órás alaptanfolyam elvégzésével.
Natkó Lászlóné a pénzügyi helyzetet értékelve szólt az egyesület gazdálkodásáról, mely stabil, anyagi gondjaink nem voltak. Köszönhetı ez a
jótékonysági báloknak, a pályázati lehetıségeknek, a személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlásának, és az önkormányzat anyagi támogatásának.
Pályázatot nyújtottunk be a MTSZ-hez, mőködési feltételek javítására, az
elnyert támogatás 350 ezer forint volt. Szintén pályáztunk a Nemzeti Civil
Alapprogramhoz mőködési költségekre, a támogatás összege 300 ezer
forint. A magánszemélyek személyi jövedelemadó felajánlása ( 1 % ) 86
ezer Ft, önkormányzatunk 250 ezer forinttal támogatta munkánkat. Az
egyesület felszereltsége jónak mondható, majdnem minden eszközünk, a láncfőrésztıl a bozótvágóig - megvan ahhoz, hogy bármilyen helyzetben segítséget tudjunk nyújtani.
Remélhetıleg 2008 évben sem lesznek mőködési gondjaink, de igyekszünk minden pályázati lehetıséget kihasználni, hogy felszereléseinket
korszerősíteni tudjuk, mert a technikai fejlıdéssel nekünk is lépést kell

Natkó László az egyesület parancsnoka megköszönte az elmúlt évi
munkát, s kéri hogy a jövıben is ilyen lelkesedéssel végezzék ezt a
nehéz de szép feladatot. Az egyesületben az általános iskola 7-i
osztályától a felnıtt 85 évesig minden korosztály megtalálható, csak
úgy lehet jó munkát végezni, ha a felnıttek jó példával járnak elöl,
átadják tapasztalatukat, tudásukat a fiatalabb korosztálynak.
Az Ujfehértón megrendezésre került versenyen elért l. helyezett
ifjúsági fiú raj tagjainak jutalmul vásárlási utalványokat adott át: ifj
Szendrei Gyula, Kovács Szabolcs, Gégény Béla, Kocsis Mihály,
Kırösi Attila, Czetı Imre és Laczi Zsolt önkéntes tüzoltóknak.
Külön köszönetet mondott Krajnyikovics Róbert önkéntes tőzoltónak, aki a 28 fı hallgató közül kiválóan végezte el a 640 órás tanfolyamot.( Ketten végeztek kiválóan.)Jó szívvel ajánlotta a hivatásos
állományba, ahová felvételét kérte.
Kérést fogalmazott meg a helyi önkormányzat felé, ha a közmunkaprogram keretében nyer az önkormányzat, részesítsék elınyben a
munkanélküli önkéntes tőzoltók alkalmazását.
Kovács Szabolcs (MTSZ) Gratulált az elismerésekhez, ismeri az
egyesület munkáját, volt alkalma versenyeken is találkozni, sok
sikert kívánt a 2008 évi munkához.
Kató Antal az Ibrányi Köztestületi Tőzoltóság parancsnoka megköszönte az egyesületnek azt a segítséget, amit a tiszaberceliek eddig is nyújtottak munkájukhoz, szólt az
együttmőködési megállapodásról, amit nem
lesz nehéz betartani, hiszen eddig is számíthattak egymás segítésére. Felajánlotta támogatását ahhoz, hogy aki az alaptanfolyamot
el akarja végezni, Ibrányban minden lehetıség adott, éljenek vele minél többen, mivel e
nélkül tőzoltási munkában nem lehet részt
venni. Biztatott mindenkit arra, hogy utoljára
van lehetıség 640 órás tanfolyam elvégzésére, ami OKJ-s szakmát ad, munkanélkülieknek nagyon ajánlott.
A közgyőlés utolsó napirendjeként került sor
a titkár személyének megválasztására, mivel Papp János volt jegyzı Úr új munkakörbe került, a településrıl elköltözött, titkári teendıit
nem, vagy nagyon nehezen tudná ellátni. Az egyesület elnöke köszönetét fejezte ki az egyesületben 10 éven át végzett munkájáért,
maradandó alkotást hagyott maga után.
A közgyőlés új titkárának Balogh Aliz önkéntes tőzoltót választotta
meg egyhangúlag, aki az eddigi munkájával kiérdemelte e fontos
megbízatást. Az általános iskola 7-ik osztályától végigdolgozott a
gyermek, ifjúsági rajban, s jelenleg a felnıtt nıi raj tagja, akire mindig lehet számítani.
A közgyőlés vacsorával és kötetlen beszélgetéssel ért véget.
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„Vannak festık, akik a Napot sárga folttá alakítják át.
És vannak mások, akik Nappá alakítanak át egy sárga foltot.„

Rovatvezetı: Gliba Lászlóné
Pablo Picasso ezen sorait olvashattuk azon a meghívón
mely február 18-ra Petrócziné Rácz Mária amatır üvegfestı
kiállításának megnyitó ünnepségére szólt az Idısek Klubjában.
Az idısek Klubja településünk egyik legkisebb intézménye,
de igyekszünk élni a meglévı lehetıségeinkkel, így lehetıséget tudunk biztosítani amatır mővészek bemutatkozásának. Hagyományokat elevenítünk fel – megırizzük azokat,
és új lehetıségeket tárunk fel. Rohanó világunkban, ha
megállunk és szétnézünk, felfedezhetjük, hogy mennyi
értékes ember él közöttünk. Jelen esetben is egy értékes
ember csodálatos „kincseit” mutattuk meg egy megnyitó
ünnepség és kiállítás formájában. A kiállított darabok teljes
képet adtak egy csodálatos emberrıl és az ı munkájáról.
Marika elkalauzolta a jelenlévıket az üvegfestés rejtelmeibe.
És mi is az üvegfestés?
Az üveg átlátszó, átjárható tisztasága, a színek találkozása

a fények játéka. Úgy tőnik az „értékes” embereken a kiállítón túl, nagyon sok érdeklıdı ember is van – ez azt mutatja, van igényük a szépre, a kultúrára. A kiállítást a
három nap alatt közel 430 látogató kereste fel. Köszönetünket fejezzük ki a helyi
látogatóknak, iskoláknak, valamint a környezı települések látogatóinak, hisz érkezett hozzánk, Tolcsváról, Balsáról, Gávavencsellırıl, Bujról, Kótajból és Nyíregyházáról is.
Köszönjük az érdeklıdést, hogy megtisztelték jelenlétünkkel mind a kiállítót és a
szervezıket egyaránt!

Hol volt, hol nem volt, hogy egy kedves család
Tiszabercelen, akik évekkel ezelıtt úgy döntöttek szüleik
gondozását az Idısek Klubjának két szép gyökeres kis fenyıfával köszönik meg. A kis fenyıket a Klub bejáratához ültettük, gondoztuk hosszú éveken keresztül, ırizve gondozottaink és
a család emlékét.
A fenyıfák nem csak emlékeket ıriztek, hanem szépítették, ékesítették az Idısek Klubja udvarát és a település fıútvonalát. Ám
egy hideg decemberi reggelre a kis fenyıfa egyike -, melynek
különös értéke volt – gazdát cserélt, nem díszíti többé az Idısek
Klubját, és csak a féloldalas üres hely és a levágott törzs ırzi
tovább gondozottaink és a család emlékét. Vajon milyen meleget
és szeretetet sugárzott a kis fenyıfa annak a családnak, aki az év
legszebb ünnepén így értékeli mások munkáját? Szomorú, hogy
ilyen emberek is élnek közöttünk. İk így építik Tiszabercel jövıjét!

Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok.
Tisztelettel: Stekli József

Tisztelt Jegyzı Úr!!
Nagyon megköszönöm, hogy ezzel a kérdéssel
megtiszteltek és a véleményemet kinyilváníthatom.
Nagyon szépek voltak a régi húsvéti hagyományok
és népszokások, mert akkor felkerestek a rokonaink
a szomszédok és a barátaink, és sok gyerek jött
locsolkodni, szebbnél-szebb verseket mondtak,
akiknek festettük a hímeseket. Mindenkit szeretettel,
terített asztallal vártunk. Én személyszerit nagyon
szeretném, ha visszatérne ez a szép népszokás, de
sajnos ez már kiment a divatból, szeretném, ha újból
felelevenedne és unokáink is látnák, hogy milyen
volt a húsvét régen.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket és sok locsolkodót
kívánok mindenkinek.
Tisztelettel: Hegedős Béláné

Tisztelt Jegyzı Úr!
Köszönöm, hogy megtisztelt a felkérésével.
Úgy gondolom, hogy a húsvéti hagyományok és
népszokások lassan-lassan elfelejtıdnek. A régi
korok szokásai, hagyományai csak néhány településen maradtak fenn, a hagyományırzı csoportoknak
köszönhetıen. Korunk szokásai már eltérnek a
régiektıl. Sokan nem otthon töltik a húsvéti ünnepeket, hanem kirándulással, kikapcsolódással. Véleményem szerint a régi sajátosságokat nem lehet összehasonlítani a XXI. századi szokásokkal, mert minden
változik, és így a népszokások is csak kevés helyen
maradnak fenn. Néhány évvel ezelıtt településünkön és a szomszéd falvakban is a locsolkodás eléggé népszerő volt a gyerekek körében, de már ez is
lassan elmúlik.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenki számára!
Szabó Szilvia

Tisztelt Jegyzı Úr!
Elıször is köszönöm a bizalmat és a lehetıséget,

hogy véleményt nyilváníthatok.
A
feltett kérdésre elıször is igennel tudok válaszolni.
Mert sajnos ebben a rohanó világban a
húsvéti szokások is feledésbe merültek.
Elmúltak a készülıdések, amik már a
téli estéken elkezdıdtek. A szomszéd
asszonyok összegyőltek és készítették a
finom csigatésztát, ami nélkül elképzelhetetlen volt a húsvéti tyúkhúsleves.
Nagyszombaton fızték a füstölt sonkát
és kolbászt, amit a téli disznóvágásokkor elıkészítettek. Készítettek sárgatúrót és fıttojást, amiket húsvét elsı napján elvittek a misére, ott megszentelték,
majd a misérıl hazamenve a család asztalhoz ült és
elfogyasztották a szentelt eledelt. Délután a lányok
nagy szorgalommal készítették a szebbnél-szebb
hímeseket. Másnap reggel korán keltek a fiúk és a
lányok egyaránt. A fiuk versenyeztek ki ér hamarabb
a lányokhoz locsolni, és kinek lesz több hímese,
mert a lányok a hímessel fejezték ki a köszönetüket.
A lányokat jól meglocsolták kit kútvízzel, kit kölnivízzel, egyeseknek még át is kellett öltözni. A felnıtt
férfiak is elmentek a rokonokhoz, ismerısökhöz,
barátokhoz meglocsolni a háziasszonyt és a családdal beszélgetni. De sajnos ez már kihalóban van,
mert a fiatalság elmegy otthonról, csak a locsolókat
ne kelljen fogadni. Én és a családom próbáljuk ezt a
régi szép szokásokat tovább vinni, amit az ıseinktıl
láttunk és tanultunk. Gyermekeinkkel és unokáinkkal
is megtanítjuk ezt a régi hagyományt. Mert ha ezek
feledésbe kerülnek, azzal az emberekbıl a szeretett
és az egymáshoz való ragaszkodás is kihal.

Tisztelt Jegyzı Úr!
Köszönöm megtisztelı megkeresését, kérdésére
örömmel válaszolok.
Minden szokás korhoz és életformához kötıdik, az a
régi világ, amiben a húsvét népszokásai kialakultak,
már elmúlt, a szokások pedig átalakultak. Így a régi
hagyományok visszatérése nem csupán attól függ,
szeretnénk-e azt. Ennek ellenére, fontos, hogy ismerjük a köztudatban megırizzük ezeket a szokásokat, hiszen egyedülálló magyar sajátosságok, mindannyiunk közös kincsei. Fontosnak tartom azt is,
hogy ne feledkezzünk el a húsvét igazi lényegérıl,
Jézus Krisztus feltámadásának ünnepérıl sem.
Tisztelettel: Görömbei Lajosné
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1. A nagy sikerő Mogyi Póker Open I. 2. A sakk bajnokság elsı (Budaházi Anita) és második (Kovács Szabina) helyezettje. 3. A
csocsó bajnokság gyıztesei Ifj. Ujhelyi Pál és Ifj. Polyák Lajos, a csocsó-vándorserleg felajánlójával, Ifj. Kakukk Istvánnal. 4. Összesen négy asztalon pattogott a labda. 5. Az eredményhirdetésre várva. 6. Sarokba szorítalak! 7. A kispályás foci gyıztes csapatának
(BIKE csapata) kezdı rúgása. 8. Vass Tamás tanár úr vezényletével a számítógépes párbaj is izgalmasra sikeredett. 9. Mindösszesen hat csapat lépett pályára, a gyıztes pénznyereménnyel, az Önkormányzat serlegével és mogyis termékekkel térhetett haza.
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Ha december, akkor Sportbarátok
Napja! December 8-án ismét megmozdult az „általános iskola”, hiszen ekkor rendezte meg a Berczeli
Ifjúsági Kulturális Egyesület a már
hagyományosnak nevezhetı Sportnapot. Az eddig Sportbarátok Napja néven futó rendezvényt 2007ben elıször a nap fıtámogatójáról
a Mogyi Kft.-rıl Mogyi Sportbarátok Napjára kereszteltük át. Nem
csak a név lett új, de két új sportággal is bıvült a nap programja,
így a versenyzık csócsóban és
pókerban is összemérhették tudásukat a már jól megszokott asztalitenisz, darts, lábtenisz, kispályás
foci, sakk, malom és számítógépes
párbajon kívül.
Lássuk a nap eseményeit. Reggel a
ping-pong és malom küzdelmekkel
kezdıdött a sportnap. A malomnak
az iskola földszinti terme, míg az asztalitenisz bajnokságnak a tornaterem
adott otthont 9 órától. A nyolc nevezı
közül Ifj. Ujhelyi Pál lett a malom bajnokság gyıztese, maga mögött hagyva Kató Bélát és Mészáros Katát. Az
asztalitenisz bajnoka a verhetetlen,
és egyben a tavalyi év gyıztese Id.
Gulyás István lett. A második helyezett Angyal Attila, míg a harmadik
helyezett a berceli Szabó Zoltán lett.
A sakk bajnokának járó címet a szintén tavalyi gyıztes Budaházi Anita
tudhatta magáénak, aki fölényes gyızelemmel vihette haza az elsı helyezettnek járó díjat, Kovács Szabina és
Eperjesy Ferenc elıtt. Az egyes terem adott otthont a számítógépes
párbajnak, ahol az utolsó pillanatokig
szoros volt a küzdelem, de végül
Szendrei Bélának sikerült felülkerekedni és elvinni a kupát, a pénznyereményt, és a sok-sok mogyis finomságot. A lábtenisz óriási küzdelmet hozott Ifj. Ujhelyi Pálnak és Ifj. Hajnal
Andrásnak, akik a csata gyıztesei
lettek, így legyızve Ifj. Timku Sándort

és barátját Makkai Robit, valamint a
harmadik helyezett Gribovszky Gergelyt és Eperjesy Zoltánt. A remek
hangulatú tornán úgy tőnik kialakulni
látszanak azok a párok, akik évrıl
évre visszatérnek hozzánk, és nagy
küzdelmet vívnak a bajnoki címekért.
A földszinti 3. terem adott otthont a
darts-bajnokságnak, amely iránt ebben az évben is óriási volt az érdeklıdés. Mintegy 18 pár, tehát összesen
36 versenyzı szállt ringbe az elsı
helyért. Az idén Budaházi Emil és
felesége lett a bajnok, második helyen Leskó Evelin és Kovács Szabolcs, míg a harmadik helyen
Eperjesy Zoltán és Gribovszky Gergely végzett. Az idén elıször megrendezésre kerülı csocsóban is számos
nevezı mérte össze tudását. Ifj. Polyák Lajos és Ifj. Ujhelyi Pál lettek a
bajnokság gyıztesei. Mogyorósi Ferenc és Angyal Attila páros lett a második, míg Vattamány Zsolt és
Kisvárdai Zsolt a harmadik helyezett.
Ezen eseményeket már csak két
nagy összecsapás követett a nap folyamán: a póker és a kispályás foci.
Talán elıször a fociról, hiszen a póker
akár egy külön számot is megérdemelne lapunk hasábjain. A fociban
összesen 6 csapat nevezett és a késı esti órákig tartó küzdelemben a
BIKE csapata vitte el a gyıztesnek
járó serleget. Második helyen a Barcelona, míg harmadik helyen a Strong
nevezető csapat végzett.
Ebben az évben elıször megrendezésre kerülı Mogyi Póker Open I.
bajnokság az általános iskola 5 termében zajlott, ami már-már kicsinek
bizonyult, hisz nem csak a faluból, de
a környezı településekrıl
(Nagyhalászról, Ibrányból, Paszabról,
Bujról, Gávavencsellırıl) is érkeztek
pókerozni szeretı idısek és fiatalok,
mindösszesen 31-en. A nevezık óriási küzdelemben mérhették össze pókertudásukat. A játék végeredménye-

A nap fı támogatója: a Mogyi Kft .
„Mogyi! Magosan a legjobb!”

ként a póker bajnoka Ifj. Stekli Gyula
lett, a második Szentesi István, a dobogó harmadik fokára Ifj. Gulyás István lépett. A negyedik helyezett Molnár Antal, az ötödik pedig Lovácsi
János lett. A mezıny egyetlen nıi
játékosa Stekli Zsuzsanna, aki férfiakat megszégyenítı játéktudását is
bemutatta.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindazoknak, akik nélkül ez a nap
nem jöhetett volna létre: Mogyi Kft;
Tiszabercel Község Önkormányzata,
Dr. Szilágyi Norbert jegyzı, Hajnal
András polgármester, László Antal a
Bessenyei György ÁMK igazgatója,
Gliba Lászlóné, Görömbeiné Dr.
Balmaz Katalin, Görömbei Vilmosné,
Homonnai és Társa Kft; Kozma és fia
Bt; Kovács János Szabi-szóda, Mészáros Lajosné önkormányzati képviselı, Natkó László - Önkéntes Tőzoltó Egyesület, Budaházi Emil, Ifj. Kakukk István, Németh Sándor, Kovács
Szabolcs, továbbá köszönjük a helyezetteknek, egyesületünk részére felajánlott támogatásaikat, és végül de
nem utolsó sorban a megjelent versenyzıknek, szurkolóknak, akiket
jövıre is szívesen viszontlátunk!

2008. március 29.
Tiszagyöngye Étterem
4474 Tiszabercel Fı út 23.
Jelentkezési határidı:
2008. március 28. 12.00 óra.
Jelentkezni: a tiszaberceli
Polgármesteri Hivatalban lehet,
személyesen, vagy a 42/204-606-os
telefonszámon Újhelyi Pálnénál.
Nevezési díj + ebéd: 3000 Ft.
Regisztráció: 08.30 órától,
kezdés: 09.00 órától.
További információ a
06-30/422-82-81
telefonszámon!

A mi

Rovatvezetı: Száraz Lászlóné ig. h.

Az oldal mottója:

„Vigyél a suliba tölcsért.
Hogy a tudást a fejedbe töltsék,
Mert ha mellé megy, az költség.”

Lezártuk a félévet. Volt, aki örült, volt, aki szomorkodott, de sajnos, találkoztunk olyan gyerekekkel is, akik közömbösen
fogadták az ellenırzıben sorakozó jegyeket.
Pedig sok múlik rajta, csak még most nem tudják, vagy eleve a szüleik életmódját akarják követni.
Mi, pedagógusok hiszünk abban, hogy kellı szorgalommal, akaraterıvel, minden gyerek képes a tovább tanulásra, egy keresett, jó szakma megszerzésére.
Amibıl meg lehet élni, amibıl családot el lehet tartani. Mert valós veszély, hogy az a nagy közös kassza egyszer kiürül, és
akkor hiába várják majd a pénzes postás.

Farsangoltunk
Bár kisebb tanulói lelkesedéssel, annál több nevelıi segítséggel – de idén is megrendeztük az iskolai farsangot.
Láttunk ötletes jelmezeket, szülıi segítséget, önfeledten táncoló, mulató szülıket, gyerekeket, szép nyitótáncot.
Minden szükséges kellék megvolt a jó hangulathoz, mégis azt éreztük, ez már nem az „igazi”. Ki tudja, miért?

Ismét sikerekrıl számolhatunk be
A Rétközi Iskolaszövetség „Szép magyar beszéd” versenyén Korsoveczki Gyula 6.o. tanuló harmadik, Tarjányi Krisztina 7.o tanuló ötödik helyezést ért el. Nekik, valamint Stefánné Kiss Erzsébet felkészítı nevelınek is gratulálunk.

Bessenyei hét
A hagyományoknak megfelelıen zajlottak idén is a Bessenyei hét eseményei. Rajzversenyek, sportversenyek, az alsósoknak nyelvhelyességi, a felsısöknek Bessenyei házi verseny, ezek elızték meg a február 25-i megemlékezést és
koszorúzást. 25-én ünnepi mősorral idéztük fel névadónk életmővét, utána az iskola emlékfalánál koszorúztunk. Közösen vonultunk a szülı házhoz, ahol civil szervezetek is elhelyezték koszorúikat.
Délután rendeztük a Rétközi Iskolaszövetség iskolái számára kiírt Bessenyei nyelvész versenyt, amelyen 14 csapat-42
tanuló vett részt. A jó hangulatú vetélkedın sokféle feladat állította próbatétel élé a gyerekeket – végül a legjobban
felkészített tanulóké lett a gyızelem: Kótaj versenyzıi remekül szerepeltek, ık szerezték mg az elsı három helyezést –
de minden résztvevıt megilleti a dicséret, mert nagyon kevés volt a különbség az egyes csapatok pontszámai között.
Reméljük, jövıre újra találkozunk velük.

vényvédı szerek, hőtıberendezések, tisztítószerek, elektronikai cikkek, olajos
dobozok, számítógép, pala, autógumi stb...)

a K1-et nagyon szeretem nézni.
állata: elefánt
színésze: magyar: Latabár Kálmán, brit: Sean Connery
hobbija: sok van: szeretek olvasni, keresztrejtvénytfejteni, kártyázni, kirándulni, billiárdozni, bowlingozni,
táncolni.
szava: „együtt”
fája: főzfa
évszaka: nyár
tárgya: Rengeteg kabalám, apróságom van. Mindent
megırzök. Talán a legkedvesebb, és amit már több
mint 10 éve magammal hordok: a nagymamám rózsafőzére.
Gyümölcse: dinnye
Pedagógiai hivatása:
Nem elég az, ha az embernek munkája van, hivatása is
kell, hogy legyen.
Mit vár a jövıtıl:
Szeretném sikeresen befejezni a fıiskolát. Terveim között szerepel a
családalapítás. Jó lenne, ha az emberek között több lenne a szeretet, tolerancia egymás iránt.

LOMTALANÍTÁS

Mi a kedvenc – színe? Nyáron az élénk, télen a sötétebb színeket kedvelem.
illata: a friss illatok
virága: gyöngyvirág
étele: nem vagyok válogatós, de ha lehet
húsból, készüljön.
költıje: Radnóti Miklós, Petıfi Sándor
írója: Móricz Zsigmond
verse: Radnóti Miklós: Nem tudhatom……
könyve: Victor Hugo: Nyomorultak
filmje: szeretem a romantikus filmeket,
katasztrófafilmeket. Jelenleg a szökés c. filmsorozat a kedvencem.
zene száma: hangulatfüggı, bármit meghallgatok
együttese: ----idézet: ”Nagy dolgot tenni nem tudok,
csak kicsiket nagy szeretettel”
/Teréz Anya/
hangszere: furulyázni tanultam
sportja: én nem sportolok, de az ökölvívást és

A Nyír-flop Kft. a tavaszi lomtalanítást 2008. május 16-án végzi.
Az elszállítandó hulladékot úgy helyezzék el a közterületen, hogy
a jármő és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyőjtı teherautó által jól megközelíthetı legyen, továbbá ne járjon baleset,
vagy károkozás veszélyének elıidézésével. Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé kirakni. (pl: akkumulátor, elem, festékes doboz, nö-

Az ibrányi uszoda megnyitása után iskolánk is lehetıséget kapott, hogy a gyerekek úszásoktatáson vehessenek részt. Elıbb – utóbb minden évfolyam sorra kerül heti egy-egy alkalommal, és kipróbálhatja az uszoda vizét.
Az utazás és az uszodai belépı költségeit az iskola fedezi. Ezzel új lehetıséghez juthatnak tanulóink, hiszen, mint
Tisza-parton élıknek szükségük is van „vízijártasságra”.
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Vargáné Berencsi Ágnes vagyok, 1973. szeptember 02-án
születtem. Általános iskolai tanulmányaimat a tiszaberceli általános iskolában végeztem. Az, hogy most pedagógus vagyok, szerintem akkor dılt el,
amikor kis elsı osztályosként beléptem az iskolába. Olyan kiválóságok
igazi nagybetős PEDAGÓGUSOK terelgettek, mint Medveczkiné Mária
néni, hogy csak a kezdeteket említsem. Úgy harmadikos koromban már
kiderült, hogy a matematika lesz a szíves csücske, és egészen az egyetemi
évekig nagyszerő matematika tanáraim voltak. Természetesen tizennégy éves fejjel az ember még nem
tudja, hogy mi a jó neki, így én sem tanár, hanem
közgazdász akartam lenni. Így a nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában folytattam tanulmányaimat, idegen nyelvő gyors és gépíró,
külkereskedelmi levelezı szakon. Akkor természetesnek tőnt, hogy innen nyílegyenesen a Külkereskedelmi Fıiskola a következı lépcsıfok, - de ma már
mondhatom, hogy szerencsére – helyhiány miatt nem
vettek fel. Így lettem tizennyolc éves fejjel pedagógiai
asszisztens a régi általános iskolámban. Ekkor végérvényesen eljegyeztem magam a pedagógiával. Mint
ahogy Móricz is mondja:
„Nincs nagyobb öröm, mint megtanítani valakit valamire, amit nem tud.”
A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképzı Fıiskolán matematika és angol nyelv és irodalom szakos
tanár lettem. A diplomám megszerzése után mentem férjhez és kezdem el
dolgozni az ibrányi Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Rögtön a mély vízbe
dobott az akkori igazgatóm, mert már kezdı tanárként érettségiztetnem
kellett, valamint osztályfınök is lettem. Tehát meg kellett tanulnom „úszni”.
Közben elkezdtem az egyetemet is. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen
szereztem matematika tanári oklevelet. Aztán újabb mérföldkı következett
az életemben. 2002. májusában igazgatóválasztás elıtt álltunk. Az akkori
igazgató visszavonta a pályázatát, így szükség lett egy megbízott igazgatóra. Az akkori vezetés megkérdezett, hogy volna-e kedvem elvállalni ezt a
feladatot, így 2002. augusztus 1-tıl elıbb megbízott, majd kinevezett igazgatója lettem az iskolámnak. Majd egy újabb egyetem következett: a budapesti Mőszaki Egyetem, ahol 2004-ben diplomáztam, mint közoktatási vezetı.
A családi életemet a kislányom születése koronázta meg. Zsuzsika 2004.

Tisztelt Jegyzı Úr!
Szeretném, ha visszatérne hozzánk a régi húsvéti hagyomány és népszokás. Az én
családi körömben még elevenen él minden hagyomány, minden tiszteletre méltó egyházi ünnepség.
De elszomorít az a helyzet, hogy az a szépen megépült új Isten háza üres, arra a gyönyörő harangszóra nem nyílnak ki a fülek, de minden nap minden
lépés haza vezet. Semmit nem hoztunk magunkkal
és semmit, sem viszünk el. De sajnos földi harácsolás beteggé tette az embereket. Én 1951-1962-ig
voltam egyházfi és nagyon sok hátrányban volt
részem, de nem adtam fel, él bennem a hit a remény és a szeretet. Beteg a világ, nagyon beteg.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenki számára!
Tisztelettel: Kató Jánosné
Tisztelt Jegyzı Úr!
Köszönöm szépen a kérdést, amit hozzám intézet.

szilveszter éjszakáján született. Nem könnyő kicsi
gyermek mellett egy iskolát igazgatni, de még megerıltetıbb (de nem lehetetlen) kettıt. 2006. augusztus 1-tıl (úgy látszik ez egy bővös dátum) a fenntartó
megyei önkormányzat összevonta az ibrányi gimnáziumot a tiszaberceli „szakival”. Így most a Móricz Zsigmond Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója vagyok. Az intézményben 101 dolgozó végzi a napi munkát és 544 tanulónk van. Szerencsére a tanulólétszámunk egyre nı, az iskolai sikeresség diákjaink esetében jónak mondható. Igyekszünk személyre szabott pedagógiával a maximumot kihozni a tanulókból, nekünk néha nagyobb siker, ha egy gyermek le tud érettségizni, vagy szakmunkásvizsgázni, mint az hogy középfokú nyelvvizsgát tesz, vagy ECDL jogosítványt szerez. Az a mottónk, hogy mindenkiben van tehetség,
és mindenkinek a megfelelı oktatási típust és stílust
kínáljuk.
A klasszikus gimnáziumi képzés mellett szakközépiskolai (informatikai és közgazdasági) illetve szakiskolai
képzést nyújtunk. Ehhez korszerő kollégium is segítséget nyújt.
A változásokat követnünk kell így indítottuk el az
Arany János Kollégiumi Programot, ami az öt éves
képzés alatt teljes körő ingyenességet biztosít a tanulóknak, és ezért csináljuk a szakiskolában a Szakmafejlesztési Programot is. Ennek keretében már szeptembertıl új szakmákat is fogunk oktatni a hagyományos mezıgazdasági szakmák mellett: festı, kımőves, virágkötı-berendezı, virágkereskedı. A késıbbiekben ezt még bıvíteni kívánjuk a pék szakmával.
A lemaradóknak is van lehetısége: a felzárkóztató
képzés után bekapcsolódhat a szakképzésbe és szakmát is szerezhet.
A még több lehetıség érdekében jelenleg is több pályázatban veszünk
részt például a Leonardo pályázat keretében az ifjúsági vállalkozásfejlesztésbe is belekóstolunk, és a fiatal felnıttek vállalkozóvá válásához
indítunk majd ingyenes tanfolyamot szeptembertıl.
Ezt a sok mindent természetesen jó kollégák és a biztos családi háttér
nélkül nem lehetne végezni. A férjem, a szüleim és a férjem szülei az a
biztos hátország, amelyre támaszkodhatok, és amit nem gyızök nekik
megköszönni. Általuk egy olyan hivatást és feladatot tölthetek be, amely
embert próbáló és felelısségteljes, hiszen a következı nemzedék formálódik a kezünk alatt.
De számomra nincs szebb feladat a világon.

A válaszomat megpróbálom röviden leírni, mert
errıl rengeteget tudnék
mesélni. A régi szokások
fıképpen az öltözködés, a hímes festés, és a versmondások voltak. Szép volt, amikor a rokonság
felkereste a hozzátartozó komát, sógort, nagybácsit
és nagynéni családjait. És szokás volt, hogy szép
öltönyben jelentek meg, a vendégek és a magasra
vetett ágyra tették le a kalapjukat a fejükrıl ez egy
olyan emlék, amit nem lehet elfelejteni. A vendégeket megterített asztallal vártuk, amelyen a húsételek
is mások voltak. A téli disznóvágásokból megfüstölt
sonka és kolbász egészen más íző volt.
Nagyon sok szép szokás volt húsvétkor, ekkor volt a
legtöbb lánykérés, eljegyzés. Akkoriban az eljegyzett lány és fiú kézen fogva sétálgatott szép ruhában
és nem nadrágban, mint manapság. Este cigányzene szólt a nagy teremben és ált a bál a lányok gyönyörő ruhában a fiuk öltönyben voltak és az anyukák
kísérték a lányaikat a bálba. Voltak színdarabok,
amit itt a faluban tanultunk, egy nagyszerő tanár
tanította. Még öten élünk, akik szerepeltünk, most ık
85 évesek, biztosan még ık is el tudnák mondani.

Ezeket hiányolom a mai húsvétból.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenki számára!
Tisztelettel: Hullár Lászlóné
Tisztelt Jegyzı Úr!
Köszönöm a kérdést! Kicsi koromtól kezdve ırzöm a
húsvéti locsolkodás hagyományát. Amíg kisiskolás
legény voltam, igyekeztem minél több osztálytársnımet, lány- és asszonyismerısömet megöntözni
húsvét hétfın. Többnyire sikerült is célt érnem: szép
hímeseket remélve mondtam el versikémet. Az évek
során azt tapasztaltam, hogy egyre több család
választja a kirándulást húsvét másodnapján. Tisztában vagyok azzal is, hogy nem minden leány vagy
hölgy örül annak, ha többen, többféle kölnivel is
megöntözik ıket. Ám erre is van megoldás: tiszta
víz. Hogy milyen formában, annak csak a képzelet
szab határt (pl.: a régi idıket idézı vödör víz, a kicsit
korszerőbb szódásszifon, esetleg a tőzoltófecskendı). A tréfát félretéve azt mondhatom, hogy szeretném, ha a húsvéti locsolkodás, mint ünnepi népszokás megmaradna, vagy felelevenedne.
Tihor József
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Rovatvezetı: Futkos Béláné könyvtárvezetı
Új könyvek:
Szépirodalom:
Szilvási Lajos: A néma
Hamvas Béla: Babérligetkönyv
J. Spysi: Heidi
Székely apokalipszis
Szabó Magda: Bárány Boldizsár
Magyar írók vadászelbeszélései
Mesék egy szuszra ….stb.
Ismeretterjesztı mővek:
A római katolikus egyház képes története
Légy 4 hét alatt osztályelsı!
388 Fizura
Papírrepülık
A természet fölfedezése és védelme
Tévé elıtt- védtelenül? - a média hatása a gyerekekre…………stb.
Gyakorló háziasszonyként azokat az ételeket, süteményeket szeretem,
amiket már valaki kipróbált. Ez a gyakorlat bevált az olvasóknál is. Legutóbb
a következı két könyvet ajánlották, és én is szívesen hívom fel rá minden
igényes olvasó figyelmét:
J. Boyden : Három nap az út, Wass Albert: Mire a fák megnınek.
- Ha röviden kellene a mőveket jellemezni, azt mondanám: megrendítı,
fájdalmasan szép mindkettı.
A – Három nap az út – 2006-ban elnyerte a Kanadai Írószövetség irodalmi díját. Három ember életén keresztül ismerjük meg egy indián törzs
„kulturáját”, a természet, a vadon életének harmóniáját, az elsı világháború
borzalmait, a lövészárkok poklát, az ember-barát embertelenné,
gyílkológéppé válását, de végül a „háromnapos út” célját – a békés
„otthonra” = halálra találást.
A másik könyv – Wass Albert regénye – tıle megszokott módon hazafias,
székely humorral tarkított, gyönyörő tájleírásokkal díszített mő. 1849-ben

Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnök

játszódik a regény egy mezıségi faluban –tanyán, a
Varjassy földbirtokos magyar család sorsát, helytállását, az élet újrakezdését meséli el, idegenek, árulók, jó szándékú
és szegény népek között. A címre utaló szép regénybıl vett részlettel ajánlom a könyvet:

„Egy-egy nemzedék ültet, fát, eszmét, gondolatot, hogy sok nemzedéknek ne legyen gondja ezzel. Aki azután jön, készen kapjon
otthont, házat, árnyékos kertet, termı gyümölcsöst. S úgy vegye
ezt, mint természetes dolgot, az élet ajándékát, mely ingyen való s
a szépségekért cserébe mit se kíván”.
„A legnagyobb örökség, amit adni lehet az utódnak, az az otthon.
Ház amelyiknek falát aggódás, szeretet, gondoskodás és a jövendınek bizakodó hite emelte föl. És fák. Amiket nem azért ültetett
valaki, hogy hasznukat lássa. Hanem azért, mert szépségre és
jövendıre gondolt, békességre gondolt és a lelke tele volt derővel”.

FIGYELEM!

VÁLTOZÁS!

JELENLEG A KÖNYVTÁR HÉTFİN ÉS PÉNTEKEN
14 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG TART NYITVA.

Raffaello szelet:
6 tojásfehérjét 25 dkg kristálycukorral habbá verünk, hozzáadunk 10 dkg lisztet, 15 dkg kókuszreszeléket. Zsírozott, lisztezett tepsiben sütjük 10-15 percig.
A krémhez: 6 tojássárgája, 1 cs. Vaníliás pudingpor, 10
dkg kristálycukor, 3,5 dl tej. Ezekbıl sőrő pudingot készítünk. Amikor kihült, 20 dkg margarint 10 dkg porcukorral
kikeverünk, s a fızött krémhez adjuk. Rákenjük a tésztára. A krém tetejére 0,5 liter habtejszínbıl (Hulala tejszín) 2
csapott evıkanál porcukorral habot verünk, és kókuszreszelékkel megszórjuk.
Orosz Balázsné

A mezıgazdasági vállalkozók becsülete
A nagy angol politikus fenti aforizmáját cikkemben a gazdákra szeretném
adaptálni, azokra is, akik néhány hektár területen becsülettel gazdálkodnak.
A tisztességtelen harácsolókról, (ha egyáltalán lenne ilyen) nem beszélek.
A „paraszt” szónak a kétféle értelmezését nagyon jól ismerjük. A sértı
„leparasztozás” még ma is sokszor elhangzik olyan egyének, vagy népcsoportok szájából is, akiknek a táplálkozásukhoz szükséges alapanyagot mi
állítjuk elı. Még a tanult emberek szintjén sem sem jut annyi elismerés nekünk, mint másoknak. Gondoljunk csak bele. Egy orvos, az igen. Egy ügyvéd, az igen. Egy mővész, az igen. Egy építészmérnök, az igen. Egy agrármérnök? Ezen megítélések természetesen a múltból fakadnak, de jelen
vannak ma is. Mi van még a jelenben? Az ország mezıgazdaságával manapság általában nem foglalkozik a társadalom annyit, mint amennyit kellene. A médiákban is egyre kevesebbet. Magyarországra a „fejlett
agrárország” jelzı pedig ma is érvényes.
A nagyobb elismeréshez talán nagyobb katasztrófa kellene, amikor komoly
veszélyhelyzetbe kerülne a mindennapi falat. Természetesen ezt senki nem
kívánja. Mindezek ellenére az agrárvállalkozók nagy része konok módon
folytatja és folytatja évrıl-évre munkáját és nem cserél senkivel. Cserélnénk
e például azokkal, akik klimatizált irodákban töltik életük java részét, hogy

azután autóba ülve araszoljanak a város egyik végébıl a másikba, vagy akiket a monoton munkavégzés már-már teljesen kiüresít. Egy vidéki ember, ha bemegy a városba,(felmegy Pestre)
sokáig elege lett a nagyvárosból. A szabadságot szeretjük, amely
felemel az emberi méltóság magasságába,, a csendet, amelyben
érzések és gondolatok születnek. Éltet minket az örökös remény,
mely olyan titokzatos erı, ami továbbviszi a mezıgazdaságot
évszázadok óta. A mezıgazdasági vállalkozás emellett hitet tételez fel a sikerre, tőrést a kudarcra.
Vágjunk hát neki ennek a 2008.-as évnek hittel, reménnyel és
hivatástudattal.
„Vannak, akik a vállalkozót rühes farkasnak tartják,
amelyet agyon kell verni. Mások úgy vélik, hogy
a vállalkozó egy tehén, amelyet éjjel-nappal fejni
lehet. Csak kevesen látják benne a lovat, amely a
szekeret húzza.”
W. Churchill
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Tájékoztató
A Nyír-Flop Kft tájékoztatja lakosságot, hogy
Tiszabercelen
2008.
évben a szelektív hulladékgyőjtési napok idıpontjai az alábbiak:
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2008. január 26-án VIII. alkalommal
került megrendezésre a Tiszaberceli
Ulti Bajnokság.
A megjelent nevezık száma 154 fı
volt.
Gratulálunk a helyezetteknek.
Helyezettek:
Bartha László Rakamaz
Suszter Mihály Nyíregyháza
Erdélyi Ferenc Nyíregyháza
Dienes János Kisvárda
Rehó Lajos Nyíregyháza
Rákosi Jenı Debrecen
Nagy Béla Kisvárda
Jakab Csaba Tiszanagyfalu
Dr. Szabó Imre Kisvárda

Január 08.
Február 5.
Március 4.
Április 03.
Május 13.
Június 10.
Július 08.
Augusztus 5.
Szeptember 09.
Október 07.
November 04.
December 02.

Berczeli
Tiszabercel Község Önkormányzatának
hivatalos lapja.
Fıszerkesztı: Dr. Szilágyi Norbert 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.

Készítette: Németh Sándor
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FÜGGİLEGES : 1. …. GYOMOR 2. VASÚTI KOCSIK. 3.
LENDÜLETI 4. …..NÉNI /IHOS
JÓZSEF/. 5. SOHASEM ÁLL
MEG! 6. AZ „EGRI CSILLAGOK”
ÍRÓJA /GÉZA/. 7. NITROGÉN,
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VÉDJEGY/. 9. CSEH AUTÓ. 10.
ZÖREJ. 11. IDİMÉRİ MESTERE /ÉKEZETHIÁNY/. 12. ÜRES
LEN! 13. SÁTOROZÁS IDEJÉN.
19. WOODY ALLEN MONDTA.
MÁSODIK SOR. 21. SZÜLİT
HELYETESÍT. 24. EGYFÉLE
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EGYÜTTES. 29. INGA KÖZEPE!
32. ERDÉLYI VÁROS. 34. HANEM! 36. FİZELÉKNÖVÉNY. 38.
BÁCSI, NÉPIESEN. 41. NÉMA
RÓKA! 42. LIBANONI AUTÓJEL.
43. CSOMAGOLÓ ANYAG IS
LEHET. 47. AZ ITALT „ NYAKALJÁK” 49. PEURI AUTÓJEL. 51. A
MOLBDÉN VEGYJELE. 52. TÖRPE VERSENYAUTÓ. 55. SZÜNETEL AZ ESİ. 56. ÁGAS - … 58.
IGEVÉGZİDÉS. 61. KISS ME
…. /CSÓKOLJ MEG KATÁM/
MUSICAL. 62. BERCEL NYUGATI SZOMSZÉDJA. 63. SZÁNTÓESZKÖZEI. 67. ANGOL ANNA.
69. OROSZ FOLYÓ. 71. MAGATOK.

VÍZSZINTES: 1. WOODY ALLEN MONDTA: 14. SZOMBETHELYI ….. SPORTKLUB. 15. SZERETNÉM. 16. ÁRVÍZVÉDELMI BEOSZTÁS. 17.
MÁS NÉVEN ILION. 18. ...-BE. 19. ENYHE FIGYELMEZTETÉS. 20. A DYSPOZIUM VEGYJELE 22. ÜRES KÁD! 23. CSAVAR. 25. SPANYOL,
NORVÉG, OLASZ AUTÓJEL. 26. LEONORA HANGZÓI. 28. ANTONOV REPÜLİGÉPE. 30. PAPRIKÁNAK IS VAN! 31. A MOLIBDÉN VEGYJELE. 32. ……… FERENC /A TENKES KAPITÁNYA/. 33. ELÜT. 35. MIKSZÁTH HİSE /MIKLÓS/. 37. A PERUI CSALOGÁNY /SUMAC/. 39.
SPORTTRIKÓJA. 40. „MAJDNEM” ELRIAD! 42. KABÁTOT FELSEGÍT. 44. KUTAT MÉLYÍT. 45. JÓSZÍVÜEK. 46. HANG-NÉLKÜL MŐVEL! 48.
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„SZERENCSÉTLEN”, KINEK EZ A HANGSZERE! 70. MÚZEUMI TÁRLÓJÁBA.

(Részlet polgármester úr köszöntıjébıl:)
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyőlés!
Tiszabercel község lakossága, képviselıtestülete és a
magam nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az ünnepi közgyőlésen megjelent Hölgyeket, Urakat, Kedves Vendégeket.
Nagy öröm községünk életében ez a mai nap. Hogy
miért öröm? Azért, mert az elmúlt évtizedekben Bessenyei György nevét viselı intézmények csökkentek. A
Megyei Közgyőlés döntése értelmében a mai naptól
115 éves Megyeháza nagyterme a 260 éve született
Bessenyei György nevét viseli.
Szeretném köszönetemet és tiszteletemet kifejezni a
Megyei Közgyőlésnek, külön köszönetemet azoknak,
akik kezdeményezték ezt a döntést.
Ki is volt Bessenyei György? Bessenyei György író,
költı, filozófus, testır a Magyar felvilágosodás nagy
alakja. Általános iskolai, középiskolai tankönyvek a mai
napig sem kezelik úgy Bessenyei György mővészetét,
írásait, ahogyan azt megérdemelné.
Az 1970-es években, mint tiszaberceli lokálpatrióta
igyekeztem utána nézni Bessenyei életének.
Egy lexikon került a kezembe, amelyben a következıt
találtam: Az Isten háta mögötti kis településen Bercelen
született 1747-ben. Bessenyei Zsigmond Megyei Tábla-

A Nyíregyházi Rendırkapitányság Ibrányi
Rendırırse 1992 március 15 – óta mőködik. 2007ben sem az illetékességi területünkhöz tartózó települések, sem a lakosságszámában nem következett
be változás. A terület nagysága 210 km2, mely
területen az alábbi települések találhatóak: Ibrány
város, Gávavencsellı nagyközség, Buj község,
Tiszabercel község, Paszab község és Balsa község. A lakosság száma összesen 18.000. fı. A
megye legnagyobb lélekszámú ırsei közé tartozunk.
2007-ben az Ibrányi Rendırırs parancsnoka
Dr.Kató Simon r.alezredes, aki a megalakulás óta
irányította a szervezetet nyugállományba vonult. A
Parancsnok Úr 15 éves irányítása alatt a Rendırırs
mindig a legeredményesebben mőködı ırsök közé
tartozott, köszönhetıen szakmai felkészültségének,
áldozatos munkájának.
A Rendırırs rendszeresített hivatásos állományából
az elmúlt esztendıben 4 fı hiányzott, ami közel
30%-os létszámhiányt jelentett. Nagy volt a leterheltség, nagy teher nehezedett a meglévı rendırökre.
Elsısorban az egyenruhás állomány hiánya jelentett
nagyobb problémát, hiszen ekkora területen nem
tudtuk megoldani az állandó rendıri jelenlétet, több
esetben még a járır párok kiállítása is nehézségeket
okozott.
Az elmúlt évben a közbiztonsági, bőnügyi helyzetet
a létszámhiány hátrányosan nem befolyásolta, de a
célul kitőzött állandó rendıri jelenlét biztosításához,
a közterületi bőncselekmények visszaszorításához
jóval több egyenruhás rendırre lenne szükség.
Bőnügyi tevékenység
2007-ben az Ibrányi Rendırırs illetékességi területén az ismertté vált bőncselekmények száma 288,
ez a szám 2006-ban is ugyanennyi volt. 188 esetben
ismeretlen tettes ellen indult a nyomozás, ebbıl 107et sikerült felderíteni, ami 56,9%-os felderítési mutatót eredményezett, ami 4,5%-al jobb mint a 2006 évi.
Ez még akkor is sikeresnek tekinthetı, ha tudjuk,
hogy területünk nem tartozik a bőnügyileg legfertızöttebbek közé, továbbá a bőnelkövetık nagy része
helybeliek közül kerül ki. 100 esetben ismert tettes
ellen indult nyomozás. A nyomozás eredményességi
mutató 69%, ami 10,7%-al jobb az elızı évinél.
Az elmúlt években Tiszabercelen kismértékben nıtt
az ismertté vált bőncselekmények száma 22-rıl 28ra, az 1000 lakosra jutó bőncselekmények száma

bíró és Ilosvai Mária fia. Közép nemesi
családból származik. Tanulmányait a sárospataki Kollégiumban kezdi.
A Szabolcsvármegye ajánlására 1765-ben került Mária
Terézia frissen felállított magyar testırségébe. A
Szabolcsvármegyei ajánlás nem az okosságának szólt,
hanem inkább jó kiállásának és erejének.
Nemesi testırségbe történı bekerülése arra szolgált,
hogy elkápráztathassa az Isten háta mögül odakerült
magyar nemeseket. Bessenyei is káprázó szemekkel
és káprázó lélekkel veszi tudomásul az udvari pompát
és kultúrát. Olvas, tanul és írni akar méghozzá magyarul. De anyanyelvén alig képes kifejezni magát. Írni
akaró Bessenyei nyelveket tanul, és issza magába a
tudományt.
Gondoljunk csak bele, hogy milyen ma is érvényes
gondolatai voltak Bessenyei Györgynek. „Miden nemzet
a maga nyelvén lehet tudós, idegenen soha.” Ez a
gondolata ma is érvényes.
1772-ben megírja az Ágis tragédia címő verses drámáját, melynek megjelenésétıl számítjuk a Magyar felvilágosodás korát. Egy másik ilyen jellegő ma is örök érvényő mondása „Emeld nemzetedet, ez legyen életed
törvénye”, mely idézet a Tiszabercel község zászlaján
is olvasható.

Bessenyei nevéhez főzıdik a tájleíró mővészet megalkotása is. Hisz az elıbb a Tiszának reggeli gyönyörősége címő verset hallottuk, amely elsı volt a tájleíró versek körében.
1773-ban a betegsége miatt gárdahadnagyi rangban
megvált a testırségtıl és a protestánsok képviselıje lett
Bécsben.
Új hivatala mellett bıségesen volt ideje az irodalomnak
szentelni magát.
1775-ben megvonták tıle a fizetését azért, hogy megélhessen 1779. augusztus15-én katolikus hitre tért át és
az udvari könyvtárnál hivatalt, valamint évi kétezer forint
díjat kapott, melyet késıbb II. József császár megvont
tıle.
1782-ben visszatér szülıfalujába. Majd 1785-ben átvette a Bihar-megyei Puszta-kovácsi örökséget. Itt élte
remete életét ezért is mondják róla, hogy „Szabolcs
daliája, Bihar remetéje”.
1804-ben bátyjának egyik lánya oda költözött hozzá
ápolónak.
1811. február 24-én a mai Bakonyszegen, Pusztakovácsiban halt meg. Egyházi szertartás nélkül temették el, kedvenc fája alá.
1940-ben szállítatták át hamvait Nyíregyházára.

jelenleg 14 ( ami még így is
fele a megyei átlagnak).
A bőnügyi helyzetet elemezve megállapítható, hogy
Tiszabercel, miképpen az illetékességi területünkhöz
tartozó többi település is, szerencsére bőnügyileg
nem mondható fertızöttnek, közepesen fertızöttnek
minısíthetı.
A településen elkövetett bőncselekmények vonatkozásában a nyomozás megindításakor 20 esetben
ismeretlen tettes ellen, 8 alkalommal ismert tettes
ellen indult nyomozás. Mint a korábbi években, az
idén is a vagyon elleni bőncselekmények a legjellemzıbbek: 11 lopás és 8 betörés történt a településen. Mindkét mutató nıtt a tavalyi évhez képest.
A korábban nem volt jellemzı a településen a betörések és a lopások sorozatjellegővé váltak. Az ez
idáig még ismeretlen tettesek feltérképezték hol,
melyik lakásban, telephelyen tartanak benzinmotoros főrészt, majd azokat vagy a nyitott épületbıl
vagy a zárakat kifeszítve eltulajdonították. Ezen
bőncselekmények elkövetıinek felderítésével adósak maradtunk, viszont a fokozottabb rendıri jelenléttel, figyelıszolgálatok szervezésével, sikerült
visszaszorítani, megállítani a hasonló jellegő bőncselekmények további elıfordulását. Ez nemcsak a
rendırség érdeme, hanem annak az összefogásnak
az eredménye, amit a tiszaberceli állampolgárok a
polgárırséggel közösen vittek véghez, hiszen ık is
több éjszakán keresztül óvták, védték a település és
a törvénytisztelı polgárok értékeit.
Elkövettek még 2 garázdaságot, 2 rongálást, 1 magánlaksértést, 4 személlyel szemben ittas vezetés
miatt folytatunk büntetıeljárást. A garázdaságot
mindkét esetben a mindenki által jól ismert
tiszaberceli személy követte el az egyik vendéglátó
egységben. Vele szemben az eljárást mindkét esetben gyorsan szakszerően folytattuk le, hamarosan a
bírósági ítélet is megszületik ügyében.
Az erınket, tudásunkat energiánkat elsısorban a
lopások és betöréses lopások felderítésére összpontosítottuk az illetékességi területünkön, ennek eredményeként ezen bőncselekmények elkövetıinek
közel felét sikerült beazonosítani.
A rendırırs illetékességi területén is célul tőztük,
hogy lehetıleg a közrendvédelmi, közterületi szolgálatokat erısítjük, megelızı munkára helyezzük a fı
hangsúlyt. Az ırshöz tartozó 6 településen az értékelt idıszakban nem volt a lakosságot nyugtalanító,
nagy felháborodást kiváltó bőncselekmény, emberölés, fegyveres rablás, gépkocsi lopás nem történt.
19 tiszaberceli természetes személy sérelmére

követtek el bőncselekményt, ebbıl 4 idıskorú, 1
fiatalkorú sértett volt. 10 helybelit hallgattunk ki gyanúsítottként, 10 férfit, ebbıl 2 fiatalkorú volt.
2007-ben 6 balesetrıl szereztünk tudomást, ami
Tiszabercelen történt, 1 halállal végzıdött, 1 súlyos,
1 könnyő sérüléssel végzıdött, 3 személyi sérülés
nélküli anyagi káros baleset volt.
21 tiszaberceli lakossal szemben kezdeményeztünk
eljárást szabálysértés elkövetése miatt. A legtöbb
eljárást kisebb fokú közlekedési szabályok megszegése, valamint engedély nélküli vezetés miatt kezdeményeztük. 32 fı tiszaberceli lakost sújtottunk helyszíni bírsággal, összesen 129.500.ft. értékben.
Az elmúlt években is többször tartottunk közbiztonsági, valamint közlekedési akciókat, melyek a körözött személyek kézre kerítésére, betörések megelızésére, a szabálytalanul közlekedık, elsısorban
ittas vezetık, valamint a gyorshajtók kiszőrésére
irányultak. Az ittas vezetık elfogásával nem lehetünk elégedettek, bár 2007-ben ( a korábbi évben
25) összesen 47 személlyel szemben kezdeményeztünk eljárást ittas vezetés miatt.
A Családsegítı-, illetve Gyermekjóléti Szolgálattal az
együttmőködésünk jó. A kapcsolattartás rendszeres,
kölcsönösen tájékoztatjuk egymást, minden esetben
írásban jelzéssel élünk családon belüli erıszak,
illetve fiatalkorú, gyermekkorú elkövetık ellen.
A Tiszaberceli Polgárır Egyesülettel a szakmai
Együttmőködésünk, kapcsolatunk jó. A település jó
közbiztonságához nagymértékben járulnak hozzá,
mindenben lehet rájuk számítani, jól mőködnek
közre a környezetünk biztonságosabbá tételében.
2007-ben az önkormányzatok közül a tiszaberceli és
gávavencsellıi 100.000 – 100.000, ft-ot, a paszabi
és balsai 50.000 – 50.000, ft-ot, utalt át üzemanyag
támogatásként szervünknek. Emellett az ibrányi
önkormányzat 1 db. Számítógépet adományozott a
Rendırırsnek, illetve év elején a helyi GAMESZ
festette ki az épületet. Bízunk abban, hogy a jövıben a támogatás nem marad el, hiszen a támogatással szerzett kilométerekkel tovább tudjuk fokozni a
rendıri jelenlétet, az éjszakai járırözést, és a jó
felderítést.
Számunkra az a legfontosabb, hogy a tiszaberceli
lakosok, illetve az illetékességi területünk valamenynyi törvénytisztelı állampolgára biztonságban érezze magát, nyugodtan élhesse mindennapjait, szilárd,
jó legyen a közbiztonság, ezért teszünk és dolgozunk napról napra.
Ónodi Sándor mb. parancsnok

