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2010. február 24-én Bessenyei György halálának 199. évforduló-
ja alkalmából koszorúzással egybekötött ünnepséget tartott a 
Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület.  
Az ünnepségen az általános iskolai tanulók műsorát láthattuk, 
majd Dr. Jánosi István, főiskolai tanár tartott előadást Bessenyei 
munkásságáról. Ezt követően Bessenyei György szülőházánál 
koszorút helyezett el Tiszabercel Község Önkormányzata, a 
Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete, a Farkas István Emléktár-
saság, a Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakis-
kola és Kollégium,  a Református Egyház és a Nyíregyházi Főis-
kola, az Együtt Tiszabercelért Egyesület, a FIDESZ MPSZ, vala-
mint a Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület képviselői.  
A következő ünnepi beszédet Szilágyi Sándor Református Lel-
késztől kaptuk, mely elhangzott: Nyíregyháza, Megyeháza, Bes-
senyei terem 2009. 04. 23. 17.00 órakor. 

 
BESSENYEI „UNOKÁI” 

Bánszky István tanár úr meglepett a megtisztelő lehetőséggel, 
hogy berceli református lelkészként itt, a nagyra becsült és érde-
mes Társaság ünnepségén 5 perc erejéig kötetlenül beszélhetek 
Bercel és Bessenyei viszonyáról.  

Hadd kezdjem azzal, hogy e témában én is diák vagyok. Ötö-
dik éve lehetek tiszaberceli, és azóta tanulgatom a 260 éve itt 
született, majd élt felvilágosult költő és utódai életét.  

Persze, „puskázni” lehetett volna, hogy a tudós professzor és 
tudós hallgatóság előtt meg ne szégyenüljek... Segítséget több 
oldalról kaphattam volna: a Társaság berceli szíve-lelke, az örö-
kös igazgatónő; vagy az iskola egykori és mai igazgatója és he-
lyettese; vagy a polgármester; vagy az ifjúsági egyesület elnöke 
mind-mind nyújtották kezüket, gondolataikat. Ők egytől egyig 
tesznek azért, hogy a testőr-poéta lélekben ott legyen ma is a 
településen. A faluban mellszobor és szülőház áll, a címeres 
zászlón „Emeld nemzeted” felirat virít; az iskolában Bessenyei 
tanulmányi héten fogadják a környék iskolásait, a falu számára 
tartalmas ünnepséget rendeznek a fiatalok.    

Az előbb felsoroltak beszédesek. Igen ám, de ha őket hallom, 
az ő tapasztalataikat mondom. Lehet, szebb és okosabb lenne, 
vagy lényegre törőbb és konvencionálisabb, amit az ő szavaik 
nyomán mondanék. De nem a sajátom lenne. Nem az enyém a 
berceli iskolások 8 évnyi versenytapasztalata, nem az enyém a 
magyar szakos igazgatónő élő ismerete, nem az enyém a faluve-
zető nemes felelőssége. És György „úrfitól” az első, amit eddig 
tanultam, hogy merjek tanulni. Saját szemmel, saját értelemmel, 
saját kérdésekkel… 

Mert a kérdések enyémek. Azok a kérdések, amelyek Besse-
nyei György és a tiszaberceli élet nélkül nem születnének meg 
bennem. Kérdések, amelyek Szókratész óta tudjuk, a tudás meg-
szerzéséhez fontosak. Néhány nyers kérdés ezek közül: 

- hogyan lehet faluból a fővárosba? 
- mi a titka az agrárkultúra és kultúra közös művelésének?  

- mikor lehet újítani, mikor kell megmaradni?   
- miért református, miért katolikus, miért egyház nélkül?  
- keserű a remete? 
Nem együgyű kérdéseimmel rabolom tovább drága idejüket, 

hanem amire eddig jutottam, egyszerű válaszaimmal:  
- Bercel mai, idősödő lakói megküzdik a globális világ falura 

rótt nehézségeit. Szemük hol örömtől, hol bánattól könnyes, ami-
kor a munkát, tanulást messzire találó szeretteik jönnek, mennek.  

- a tipikusan berceli fiatal szereti a faluját. Eleinte meglepett, 
főleg a szakképzett vagy diplomás helyiek őszinte ragaszkodása 
a családi otthon, a csendes Tisza, az emelkedő-süllyedő utcák 
iránt. Soha nem felejtem egyik ilyen beszélgetős sétánkat, amikor 
megfigyelhettem, hogy a szomszédos, emelkedő utcából a házte-
tők miatt nem látható a református templom magas téglatornya. 
Ez egy magamfajta alföldi gyereknek meglepő tapasztalat volt.    

- az itt élők melegszívűek, egymásra és környezetükre odafi-
gyelők, természetszeretők. Előttem vannak az özvegyasszonyok, 
akiknek kerítése tövében szemet gyönyörködtetően pompáznak a 
virágok, még akkor is, ha „végcéljuk” a közösségileg egyre in-
kább felértékelődő temetők. De az is előttem van, ahogyan a kó-
rusmuzsikát a gyülekezetünk, vagy a halászléfőző ünnepet a falu 
páratlan vendégszeretettel fogadja folyamatosan.     

- Bessenyei lelki vívódásait mai utódai is végigélik. Ahogyan 
pár év alatt láttam, az itteniek kíváncsiak. Gondolkoznak, kérdez-
nek. Sok minden érdekli őket. Én folyamatosan azért imádko-
zom, hogy a – mai formájukban rosszat továbbadó – „hírek” ne 
nyomják maguk alá az embereket. Mert ma sem elég a rosszat 
észrevenni. Akarni kell azt kijavítani. Ez az igazi tudás! A leg-
jobb javítás az újat kezdés. Ahogyan híres elődünk többször tette. 
Nem újrakezdés, hanem újat kezdés! De úgy, hogy tudjuk, mi a 
régi, és mi a „jó” régi. 

- és végül, amit itt tanultam: nem a megemlékezés a lényeg, 
hanem a „meg életesítés”. Csak ilyen csúnyán tudom mondani. 
Az ember értéke nem az emlékekben mérhető. Hanem az utódai-
ra gyakorolt hatásában. Nem hiszek az emlékmúzeumokban és a 
múzeummá váló templomokban. Az élő múzeumokban, templo-
mokban hiszek, ahol élővé teszik az értékes emlékeket, cseleke-
deteket az élő emberek. Így szeretnék berceliként élni! Nem ma-
gányos prófétaként, hanem Jézus szeretetét a berceli utcákon, a 
Tisza-parton, az iskolában, a templomban, a látható és a láthatat-
lan gyülekezetben megélve.   

Ezek az itt kapott kérdések és válaszok még további megis-
merésre, „meg életesítésre”, megszeretésre késztetnek.  

Hadd fejezzem be azzal a segítséggel, amit készülésemben 
mégis elfogadtam. Egy, az iskolai Bessenyei napokon pallérozó-
dott, ifjúsági körünkbe járó fiatal, tudván szorult helyzetemről, 
tegnapelőtt e-mailben ekképpen gazdagított:  

„Tiszteletes úr, tessék optimistán állni a nehéz feladathoz! 
Addig is hadd segítsek egy Bessenyei mondattal: „Hit sokféle 
van, de cselekedet csak kétféle, rossz és jó.”  



 

A mi Rovatvezető: Gencsiné Kató Irén  
igazgató-helyettes 
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Január 21-én iskolánk tanulói egy buda-
pesti jutalomkiránduláson vettek részt. A 
nevelőtestület azokat a gyerekeket válasz-
totta ki, akik megemlékezéseken, helyi és 
körzeti versenyeken szerepeltek, az iskolai 
megbízatásokat lelkiismeretesen teljesítet-
ték és az iskolai házirendben megfogalma-
zott magatartási és szorgalmi elvárásoknak 
megfeleltek.  
7 órakor indult a busz a Tiszagyöngye Ét-
terem elől. A négy órás út nem tűnt hosz-
szúnak: beszélgettünk, énekeltünk. 11 óra-
kor értünk Budapestre. Először a Néprajzi 
Múzeumba mentünk. A népi kultúrával és 
életmóddal ismerkedhettünk meg. Ezután a 
Parlamentbe látogattunk el. Egy aranyos 
bácsi kalauzolt végig bennünket, akitől 

nagyon sok érdekes dolgot hallottunk Ma-
gyarországról, az uralkodókról, az ország-
gyűlés munkájáról. Olyan volt, mintha egy 
történelemórán vettünk volna részt. Láthat-
tuk a koronázási jelképeket és beengedtek 
bennünket az alsó ház üléstermébe is.  
Végre a Csodák Palotája következett. Ide 
egyszer minden gyereknek el kell látogat-
nia. Rengeteg játék állt a rendelkezésünkre 
és mindent ki lehetett próbálni. A tükör-
szobában majdnem eltévedtünk, kötélen 
bicikliztünk, repülőt vezettünk, labdáztunk 
a forgó szobában. Még a szöges ágyra is 
ráfeküdtünk anélkül, hogy megsérültünk 
volna. Egy kísérleti előadáson is részt vet-
tünk, ahol közülünk választottak segítőket. 
Nekünk legjobban a lufis kísérlet tetszett, 

mert amikor belélegeztük a héliumot a 
hangunk teljesen elváltozott. Ezen minden-
ki jót nevetett. Indulás előtt vásárolhattunk 
a földszinten lévő ajándékboltban. Min-
denki vett valamilyen emléket a szüleinek 
és a testvérének.  
Az idő hamar elszaladt és 17 órakor indul-
tunk haza. Tanár néniék azt hitték, hogy 
mindannyian aludni fogunk a buszon a 
mozgalmas nap után. Nem így történt, 
hiszen tele voltunk élményekkel és nagyon 
jó kedvünk volt. Megnéztük, hogy ki mi-
lyen ajándékot vásárolt és elfogyasztottuk 
a maradék rágcsálnivalókat. Nagyon jól 
éreztük magunkat és köszönjük, hogy ilyen 
csodálatos élményben lehetett részünk. 

Májer Dézi és Blaskó Petra              
 4. osztályos tanulók   

A hagyományokhoz híven minden év feb-
ruárjában megrendezzük iskolánk névadó-
jának tiszteletére a Bessenyei - hetet. Így 
történt ez az idén is. Volt rajzverseny, 
sportdélután, házi nyelvészverseny és „Ki 
tud többet Bessenyei életéről, lakóhelyünk 
történetéről?” címmel vetélkedő.  
Február 24-én a bölcsész-költő halálának 
199. évfordulója alkalmából ünnepi mű-
sort és koszorúzást tartottunk az iskola 
előterében található emléktáblánál, majd 
közösen a szülőházához látogattunk. A 
megemlékezésen részt vett a polgármester 

bácsi és a jegyző bácsi is. Délután 14 órá-
tól a RISZ nyelvhelyességi versenyére 
került sor. A vendégeket néhány ötödikes 
és nyolcadikos társunkkal fogadtuk. 13 
csapat mérte össze tudását. A zsűri tagjai a 
mi iskolánk pedagógusai voltak. A 11 
fordulós feladatlapok kitöltése után ered-
ményhirdetésig a konyhásnénik által ké-
szített finom pogácsával és teával kínáltuk 
a versenyzőket. Első helyen végzett 
Ibrány egyik csapata.  

Korsoveczki Gyula  
8. osztályos tanuló      



Egy szerda délelőtt a szokásosnál hango-
sabb volt az óvodánk. Fergeteges produk-
ciókkal készültünk az idei farsangi ünnep-
ségünkre. Először a Szivárvány Báb-
együttes előadásában tapsolhattunk, akik 
„Az elveszett kesztyű” című mesejelenetet 
hozták el nekünk.  
Ezt követően a bálkirálynő és bálkirály 
köszöntőjével megkezdődött a mulatsá-
gunk. E nívós eseményen itt voltak a ka-
csák, cicák, a tengerek kalózai, szellemir-
tók, pókemberek és az elengedhetetlen 
hercegnők, királyok, királylányok.  
A felöltött jelmezekből adódóan táncol-
tunk a „Pamacs a csacska macska”, a 

„Kacsatánc” és egyéb vidám zenékre, ami 
megalapozta az egész délelőtt hangulatát.  
Külön színfoltja volt a műsorunknak Irén-
ke óvónéni medve jelmezbe bújt medve-
tánca, közben a gyerekekkel elmondtuk, a 
„Dirmeg – dörmög a medve” című mondó-
kát, majd a „Brumm – brumm” című dalos 
játékra kedves kis tánclépéseket lejtettünk.  
A középső csoportosok körjátékukban 
mókuskává váltak, majd a nagycsoporto-
sok seprőtánca, és „Az aranyszínű bárány” 

című mesejelenete vált élővé. A délelőtt 
folyamán még tombolahúzásra is sor ke-
rült, ami igazi lázba hozott minden gyere-
ket. Sok szép értékes nyereményt vihettek 
haza a szerencsések. A fődíj egy gyönyörű 
farsangi torta volt, amit egy kiscsoportos 
kisfiú nyert meg, s melyet ezúton is köszö-
nünk a bálkirály anyukájának.  
Köszönetet mondunk továbbá minden szü-
lőnek, aki fáradságot nem kímélve gyö-
nyörű jelmezekbe öltöztette gyermekét.  

Berczeli 2010.  március 

 

Január 15-én zártuk a 2009/2010-es tanév 
első félévét, melyet sajnos sok tanulónak 
nem sikerült teljesítenie. Ennek oka első-
sorban a rendszeres felkészülés és szorga-
lom hiánya, és az a nagyfokú érdektelen-
ség, közöny több tanulónk részéről, amivel 
a nevelők tanítási órákon találkoznak.  
Megtartottuk a félévi szülői értekezletün-
ket is. Az érdeklődő szülők számával nem 
lehetünk elégedettek. Ez az a fórum, ahol a 
pedagógusok tanácsokkal szolgálhatnak a 
szülőknek, hogy gyermekeik tanulmányi 
munkája eredményesebb legyen, de ezzel a 
lehetőséggel sajnos nem minden anyuka, 
apuka él.  
A 2. félévi programsorozatot egy élmé-
nyekben gazdag jutalomkirándulással indí-
tottuk. 

A RISZ versenyek II. félévi helyezettjei: 
• Labdarúgó csapat nagykörzeti verseny 4. 
helyezés  
Tagjai: Bodnár István, Balogh Roland, 
Budai Róbert, Csatlós Zoltán, Jakocska 
Győző, Lakatos János, Oláh Krisztián, 
Vedres Dávid 
• Kazinczy-versenyen Rácz Bernadett har-
madik lett. 
• A Bessenyei nyelvész versenyen Bodnár 
Ágnes, Vedres Zsuzsanna, Szentesi Sza-
bolcs versenyen kívül 6. helyezést ért el. 
 

Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészí-
tő pedagógusoknak: Stefánné Kiss Erzsé-
bet és Dögeiné Oláh Renáta tanárnőnek, 
valamint Hegedüs Zoltán testnevelés sza-
kos nevelőnek. 

Rendhagyó zenés történelemóra 
 

Február 26-án iskolánkba látogatott egy 
bácsi, Nagy Csaba tárogatóművész, aki a 
kuruc kor zenéjéről és a Rákóczi-
szabadságharcról tartott előadást.  
Megcsodálhattuk a török sípnak is nevezett 
tárogató különleges, jellegzetes hangját és 
a művész úr hangszerjátékát.  
Főleg nekünk, fiúknak volt nagy élmény, 
hogy egy közel 300 éves eredeti pisztolyt 
is bemutatott a gyerekeknek. Érdekes óra 
volt. 

 
Sebők Arnold 

8. osztályos tanuló  

A farsangolás havát a tél elűzésére készí-
tett Kiszebáb elégetésével zártuk,  

immár a tavaszvárás jegyében.  

 

Köszönetet mondunk igazgató úrnak a fenyőünnepély alkalmából a fenyőfa alá kapott játékokért.  
Köszönetet mondunk továbbá a folyosón elhelyezett szép öltöztető szekrényekért. 

Tarjányi   Ferencné óvónőtől 

 

Diót  törtünk és pucoltunk,  
majd  jóízűen elfogyasztottuk.  

Otthonról hozott kukoricát morzsoltunk, 
amiből kását készítettünk a konyhában, 
majd édesen és sósan elfogyasztottunk.  
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Rovatvezető:   Zsíros Antalné egyesületi elnök 

A Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete 
február 3-án tartotta összejövetelét a szo-
kott helyen, a Teleházban.  
Nyugdíjas vezetőnk, Zsíros Antalné a 
2009-es év beszámolójával kezdett, érté-
keltük az elmúlt év sok-sok rendezvé-
nyét, meghallgattuk a gazdasági beszá-
molót, „gazdagodásunkat” az elnyert 
pályázatokkal.  
Tervet készítettünk a 2010-es évre, meg-
határoztuk a hagyományos folyamatos 
tennivalókat, a kirándulásokat, kapcsola-
tok továbbépítését. 
Míg kint a havas, deres téli táj volt az 
uralkodó a teremben más volt a hangulat. 
Felemelő érzés volt hallgatni Natkó Lász-
ló szavalatát (József Attila: Tél), és vágya-
kozni a „melegre”, a tavaszra, rá-
rátekintettünk a vázában ékeskedő arany-
vessző ágra.  
Majd a szórakozásé volt a fő szerep. Fris-
sen főzött kukoricáskáposztát fogyasztot-
tunk igen jó étvággyal, közben dicsérve a 
kitűnő szakácsokat. Az első negyedéves 
névnaposokat köszöntöttük, akik finom 
süteményekkel kedveskedtek.  
Boldogan üdvözöltünk körünkben új ta-
gunkat Humicskó Józsefnét, aki már ko-
rábban is el-ellátogatott rendezvényünkre. 

Mókás farsangunk következett, melyet 
őszinte derűvel, nevetéssel fogadtuk – és 
főleg meglepetéssel, hiszen sikerült nekik 
„titokban” felkészülni a nagy napra. Volt 
itt mennyasszony, vőlegény és volt persze 
pap is, aki összeadta volna őket, de sem a 
vőlegény, sem a menyasszony nem jutott 
egyezségre. De azért a menyasszonyi tánc 
nem maradt el! Volt egy jósasszony is a 
társaságban, aki a jókívánságaival fokozta 
a derültséget, elegáns, finom kelméjével 
pedig az ámulatot.  
Vidám szórakozás következett, igaz kint 
tombolt a tél, esett a hó, de mi nagyon jól 
éreztük magunkat.   

Tompa Józsefné 
egyesületi tag 

 

Képviseltettük magunkat, Koszorúztunk 
 

Községünkben hagyomány már minden 
évben EMLÉKEZNI a DONI HŐSÖKRE, 
EMLÉKEZNI az I. és II. VILÁGHÁBO-
RÚBAN elesett katonákra. A kegyelet virá-
gait vittük a Hősök szobrához most is a 
református egyházi gyülekezettel, az ön-
kormányzattal és a civil egyesületekkel 
együtt. Jeltelen sírokban, idegen földben 
nyugszik sok-sok tiszaberceli nagyapa, 
édesapa, rokon, akiknek neve dicsfényül áll 
az emlékükre felállított kőoszlopon. Nevük 
abc-s sorrendbe szedve – AKAI JÓZSEF-
FEL kezdődően (neve véletlenül nem hang-
zott el az ünnepélyen (a szerző) egy-egy 
nagy család gyászát, remegését a hazavá-
rásra, a reményt az újralátásra idézi fel év-
ről-évre. A gyertyák lángja azt suttogja: 

 „Nyugodjanak békében”. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Januári gyűlésünkön a Petőfi évforduló 
kapcsán Szendrey Júliára, Petőfi és a 
„nemzet özvegyére” is emlékeztünk. Az 
egyesületi tagok kíváncsian hallgatták Júlia 
utóéletét, amely szomorú és tragikus volt, 
hiszen az új házasságában soha nem találta 
meg a boldogságát.  
A Magyar Kultúra Napja is aktuális téma 
volt, hiszen Kölcsey: Himnusza, a nemzeti 
imánk megírásának (1823. január 22-én) 
évfordulójára kötelességszerűen emlékez-
tünk. Ilyenkor szívesen idézzük fel a 
szatmárcsekei kirándulást, a Kölcsey Em-
lékmúzeumot, a Kölcsey – Mauzóleumot, a 
messze földön híres szatmárcsekei sírkerte-
ket.  

A Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete 
köszöni mindazoknak, akik a 2009-ben 
személyi jövedelemadó 1%-át számlánkra 
utalták. 2009-ben 90 500.- Ft kaptunk, 
melyet az alapszabálynak megfelelően a 
kitűzött célokra: rendezvényekre és mű-
ködésükre fordítottuk. Köszönjük és kér-
jük, hogy továbbra is támogassák egyesü-
letünket. Adószámunk: 18801590-1-15 

Továbbá köszönjük erkölcsi és anyagi 
támogatását, az önkormányzatnak, a pol-
gármester úrnak, az intézmények vezetői-
nek, helyetteseiknek, a segítő pedagógu-
soknak, a vállalkozóknak, a civilszerveze-
tek vezetőinek az együttműködést, vala-
mint egyesületünk közösségfejlesztéséért 
munkálkodó egyesületi tagoknak.  

Ebben a téli úgymond megfázós időszak-
ban eszembe jutott nagymamám égetett 
cukorkája, amit a „régi öregek” a köhögés 
csillapítására használtak, hársfateával 
kombinálva, és előszeretettel alkalmazták 
a csipkebogyó és menta teát is a meghűlé-
ses gyógyulás elősegítése érdekében.    
Ezek a gondolatok indították el bennem, 
hogy egy teadélután keretében foglalkoz-
zunk az egészségmegőrzéssel, egészséges 
életmóddal.  
Az előadás 2010. január 28-án került meg-
rendezésre, a Területi Irodában. Patakyné 

Puja Mária természetgyógyász tartott elő-
adást az egészségmegőrzésről, arról, hogy 
milyen fontos az egészség és mik azok a 
mindennapi apró kis dolgok, amik segíte-
nek szervezetünk immunrendszerének fo-
lyamatos erősítésében.  
A résztvevők felfrissülve csillogó szemek-
kel figyeltek, a hozzászólásokban aktívan 
részt vettek, ráébredtek mély és örök tör-
vényű igazságokra, arra, hogy a szervezet 
természeténél fogva mindig egyensúlyra 
törekszik, ebben segítséget nyújt a nyuga-
lom, harmónia, lelki-gondolati tisztaság, a 

beszéd őszintesége, és az elégedettség.  
Az előadást hagyományos ételek bemuta-
tója és kóstolója követte ízletes gyógyteák 
kíséretében.  
 
Köszönöm a Területi Iroda munkatársai-
nak a segítségét a szervezésben és a többi 
támogatóink segítségét is.  / Az itt bemuta-
tott ételek receptjei a Nagymama fakanala 
rovatban olvashatók. /  
 

Andrikó Istvánné 
Esélyek Útja Egyesület 
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A Reményt Adó Egyesület pályázatot ír ki 
Tiszabercel szülötte, Bessenyei György testőrköltő néhány 
életrajzi adata kapcsán. 
 

Kötetlen módon, esszé formában, maximum három gépelt 
oldalnyi terjedelemben (Times New Roman, 12-es, 1,5-es 
sorköz) lehet saját gondolatokat kifejteni a következő 3 téma 
és a hozzá kapcsolódó kérdések közül válogatva. Nem tudo-
mányos műveket, hanem önálló gondolatokat várunk! 
A pályázati művek elküldhetők húsvétig (április 4-5.) a 
„remenytado2007@gmail.com” címre, vagy postai úton a 
tiszaberceli Református Lelkészi Hivatalba (4474, 
TISZABERCEL, Kossuth u. 50.), vagy ugyanitt leadhatóak 
zárt borítékban. A pályázók, nevüket nem tartalmazó e-
mailről vagy jeligésen küldjék el írásaikat, és utóbbi esetben 
egy lezárt, kívül a jeligével ellátott plusz borítékban adják 
meg valódi nevüket, címüket.  

A legjobb pályázatokat megjelentetjük az egyházi sajtó-
ban és beküldőiket tárgyi ajándékokkal díjazzuk. A bírálóbi-
zottság tagjai: Zsíros Antalné, Dr. Szilágyi Norbert, Dr. 
Fazakas Gergő (Debreceni Egyetem, Irodalom Tanszék) 

PÁLYÁZATI TÉMÁK 
1.) Bessenyei György a Magyarországi Református Egyház kép-
viselője volt Bécsben. 
Ki képviselheti Istent? - Mit várunk el Isten képviselőitől (viselkedés, 
szavak)? – Mi a szerepe az egyháznak a társadalomban, a mi éle-
tünkben? – Csak a templomban lehet imádkozni?         - De akkor 
mire jó a templom, a vasárnapi istentisztelet, a hívogató harangszó? 
2.) Bessenyei György a bécsi udvarban maradáshoz vallást vál-
tott. (Bár előtte a Református Egyházkerületek megvonták tőle a 
rendszeres díjazást.) 
Vannak jó kompromisszumok? - Tud igaz történetet (valós vagy kita-
lált névvel) egy vallásváltásról? - Miért jó gyermekként a családunk-
tól kapott vallással tartozni valahova? - Miért jó felnőttként megta-
lálni hitünk gyarapításának forrását? – Milyen többletet adhat egy 
„történelmi” és milyet egy „kis vagy szabad” egyház? 
3.) Bessenyei Györgyöt igehirdetés nélkül temették el. 
Mit kaptunk egy-egy temetési igehirdetés által? - Mi az, amit csak 
egy temetési igehirdetésen hallhatunk, érthetünk meg?         - Életünk 
végére tekintve, van-e esélye Istennek betörni szívünkbe, életünkbe? - 
Isten nélkül lehet élni.(?) És meghalni? 

Elérkezett egy új év. Év elején minden 
intézmény, egyesület, elkészíti célkitűzése-
it, összeállítja éves programját.  
A Területi Iroda legfontosabb célkitűzése a 
2010-es évben is, hogy valamennyi gondo-
zottunk, egészségi állapotának megfelelő 
gondozásban részesüljön, természetesen a 
jogszabályok betartása mellett. Úgy tűnik, 
hogy az elmúlt évben elindított házi segít-
ségnyújtás és szociális étkeztetés visszaál-
lítása is jó irányba halad. Bízunk benne, 
hogy az elkövetkező időben is egyre töb-
ben fogják ezt a gondozási formát válasz-
tani. Igyekszünk a gondozáson túl odafi-
gyelni, hogy gondozottainknak lehetősége 
legyen programokból, foglalkozásokból, 
előadásokból is választani. Ezzel is szeret-
nénk hozzájárulni, hogy gondozottaink 
napjaikat ne magányosan, hanem közös-
ségbe töltsék el.  
Néhány civil szervezettel összefogva, sze-
retnénk az év folyamán egyre több progra-
mot megvalósítani, amelybe majd minden 
korosztályt igyekszünk bevonni. Közös 
szervezésben valósult meg az Esélyek Útja 
Egyesülettel egy egészség nap is, mely 
iránt igen nagy volt az érdeklődés.  

Az aktuális ünnep-
körhöz kapcsolódó 
farsangi foglalkozás 
is közösen a Terüle-
ti Iroda az Esélyek 
Útja Egyesület és a 
BIKE szervezésé-
ben valósult meg, 
ahol az első osztá-
lyos tanulók készí-

tettek szebbnél szebb farsangi álarcokat, 
szemüvegeket. A pedagógusokon kívül, 
több segítő is jelen volt, munkájukat kö-
szönjük.  

Február 17-én  rendeztük meg farsangi 
mulatságunkat, ahol közel 100-an voltak 
jelen felnőttek és gyerekek együtt. A far-
sangi mulatságot a farsang varázslója indí-
totta el. Hagyományt őrizve a farsang kez-
detét trombitaszó jelezte vendégünk volt 
Kulcsár Sándor zenész „trombita művész”.  
Ezt követte a szebbnél –szebb jelmezbe 
öltözött gyerekek, felvonulása. Rövid tör-
ténetet hallhattunk a magyarok leghíresebb 
felvonulásáról, a mohácsi busójárásról. 

Időközben megérkeztek a „tiszaberceli 
busók” is, hogy táncukkal űzzék el a telet. 
Mulatságunkat az udvaron folytattuk, ahol 
Bíró Pálné előadásában verset hallhattunk. 
Majd ismét megszólalt a trombita, a ko-
lomp és a kereplő. Ezt követően Natkó 
László tűzoltó parancsnok egy szép vers 
kíséretében meggyújtotta a máglyát és a 
ráhelyezett kiszebábot, melyet közösen 
táncoltunk körbe a jelenlévőkkel és így 
űztük el a telet Tiszabercelről. Természete-
sen nem maradt el a farsangi csemege, a 
farsangi rétes és a farsangi fánk sem. A 
nap folyamán volt még meglepetés, hiszen 
a jókedvet és vidámságot többen is meg-
hallották és váratlanul egy jósnő is érkezett 
a Területi Irodába, aki már csak fokozta a 
korábbi jó hangulatot. 
Köszönetemet szeretném kifejezni támoga-
tóinknak, segítőinknek a Berczel TV mun-
katársainak, valamennyi jelenlévőnek szü-
lőknek és gyerekeknek mindazért, hogy az 
a szép több hagyományt őrző farsangi mu-
latság megvalósulhatott.   
       
 

Rovatvezető: Gliba Lászlóné 

Február 26-ára a Területi Iroda meghívást kapott a kótaji Szeretetotthon farsangi mulatságára, melyen több társintézmény is részt 
vett.  A belépő egy 10 perces műsor volt, melyre a Nyugdíjas Egyesület néhány tagjával közösen készültünk, valamint meghívást 
kaptak a „tiszaberceli busók” is. Újszerű dolog, hogy egy vetélkedőn is részt vehettünk, melyre gondozottaink lelkesen készültek.    
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Minden érintett nevében ezúton köszönjük 
meg László Antal igazgató úrnak és az 
önkormányzatnak a decemberben kapott 
élelmiszercsomagot, amely sok családnak 
jelentett nagy segítséget az ünnepekre való 
készülődésben.   
Köszönjük Igazgató Úr eddigi tevékenysé-
gét, és 60. születésnapja alkalmából jó 
egészséget, hosszú, boldog életet kívá-
nunk.  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Köszönetet szeretnék mondani az MSZP 
tiszaberceli Nőegylet Tagozatának, annak 
a megajándékozott 10 család nevében, 
akiknek az ünnepek előtt, kisünnepség 

keretében, ajándék élelmiszer csomagot 
adtak át, mellyel megkönnyítették a csalá-
dok helyzetét. Így utólag is szeretnénk 
még egyszer megköszönni, és további si-
kereket kívánnunk a további munkájukhoz.  
            Köszönettel  

a megajándékozott családok    
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
 

Igaz, hogy már nagyon magunk mögött 
szeretnénk tudni ezt a hosszú telet, de egy 
képsor erejéig még ejtsünk néhány szót 
róla. Konkrétan arról a csodálatos képsor-
ról van szó, amely a Berczel TV karácso-
nyi műsorait összekötötte, és Ady versso-
rait hallgatva szemünk elé tárult.  

Interneten „edződők” számára ismerősek 
lehetnek ezek a képek, de ez még nem jut 
el mindenkihez. Sajnos, a helyi TV sem, 
de aki láthatta, annak bizonyára sokáig 
élmény maradt.  
A vers, a zene és a képek összhangja - 
mestermunka. A szívünknek különösen 
kedves berceli tájakat látva eltörpülnek az 
emberi gyarlóságok, mint pl. pártharcok, 
irigység, egymás bántása. Azt látjuk, azt 
érezzük, hogy  milyen gyönyörű a minket 
körülvevő világ. 
Köszönjük a Berczel TV stábjának,  név 
szerint Czene Istvánnak és Tóthszegi Zol-
tánnak ezt a szép összeállítást.   



Berczeli 2010. március 

Rovatvezető:   Dr. Szilágyi Norbert 

2010. január 25-én megtartott ülésről: 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló után, a polgár-
mester két ülés között végzett munkájáról szóló tájékoztató hangzott el, melyet 
Hajnal András azzal egészített ki, hogy Sári András plébános is aláírta a telek-
alakítási kérelmet, így nincs akadálya annak, hogy az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön a ravatalozó épülete. Elmondja, hogy az egészségházban 
fogyasztásemelkedést tapasztaltak, kiásták a vízvezetékrendszert és anyaghi-
bás szakaszhiba miatt volt folyamatos a vízelfolyás. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt-nek ezt 
jelezték, így az elfolyt vízmennyiség csatornadíját nem kell megfizetnünk. 
A második napirendi pontként tájékoztatót hallgattak meg a Polgárőr Egyesület 
munkájáról. Hajnal András beszámol a településőrökkel való együttműködésről, 
elmondja időbeosztásukat. Zsíros Antalné dicséri a polgárőrség munkáját, de az 
53 főt kevésnek tartja. Natkó László szerint a polgárőrség működésének meg-
szilárdítása végett szükség lenne egy gépkocsi beszerzése. Hajnal András 
polgármester szerint a polgárőrség munkája nem attól függ, hogy van-e kocsija 
vagy sem. Ha az önkormányzat gépkocsit ad, akkor ahhoz sofőrt is kell, hogy 
adjon, és ekkor már nincs szükség civil szervezetre, mert akkor már az önkor-
mányzat is meg tudná oldani közhasznú dolgozókkal az éjszakai településőr-
zést. Javasolja, hogy a képviselő-testület ne szóljon bele a civil szervezet műkö-
désébe.  A létszám 60 főre emelkedésével egyetértene. Görömbei Ferenc fel-
szólalásában elmondja, hogy a polgárőrségnek is fejlődnie kell, mindenképpen 
szükség lenne egy gépkocsira. A környező településeken, ahol polgárőrség 
működik, polgárőr-gépkocsi van szolgálatban. László Antal nem támogatja a 
gépkocsi beszerzését, az egyesület költségvetése ugyanis nem bírná fenntarta-
ni. Kolozsi László szerint mindkét félnek igaza van, megoldás az lehetne, hogy 
figyelni kell a pályázati lehetőségeket, és az önkormányzat emelje meg a civil 
szervezet működési támogatását, ami jelenleg 125.000 forint. Eperjesy Ferenc 
felveti annak lehetőségét is, hogy a Skodát át kellene adni a polgárőrség részé-
re. Hajnal András emlékeztet rá, hogy egy lakos felvetette a falugyűlésen, hogy 
a polgárőröknek nem gépkocsival, hanem biciklivel kell járni. Dr. Szilágyi Nor-
bert felveti, hogy a polgárőrség fejlesztése helyett térfigyelő kamerarendszer 
kialakítását látná szükségesnek. A testület elfogadja a beszámolót. 
Következő napirendi pont a 2010. évi költségvetési rendelet megalkotása, mely-
nek sürgősségét Hajnal András azzal indokolja, hogy az önkormányzat 18 millió 
forinttal kap kevesebbet az előző évhez képest és a 2009-es költségvetést 5-8 
millió forint hiánnyal zárta, ezért ÖNHIKI-s rendkívüli kiegészítő támogatásra 
van szükség, ehhez pedig elfogadott költségvetés szükséges.   
Dr. Szilágyi Norbert elmondja, hogy a hivatal igazgatási kiadásai az előző évek-
hez képest minimálisan nőttek, de csak olyanok miatt, mint pl. a választások 
költsége. A bevétel is emelkedni fog többek között az ötszörösére emelt iparűzé-
si adómérték miatt. (0,2‰ à 1% ) Megtakarítás a köztisztviselői ruhapénz elvéte-
le, a 13. havi bér és annak járulékai elvétele, a jubileumi jutalomra a hivatalban 
idén senki nem válik jogosulttá, valamint a 6.000,- Ft-os étkezési jegyek elvéte-
le. A köztisztviselőknek  8-as szorzóval számolt cafetéria rendszer került beve-
zetésre, míg a közalkalmazottak nettó 6 ezer forintos melegétkeztetési utalványt 
kapnak. Az adójogszabály változása miatt csökkentek a munkáltatói közterhek 
is. A Képviselő-testület megalkotja a költségvetési rendeletet. A testület 2010 
évben 80. 720. 000.-Ft rövidlejáratú működési hitel felvételét fogadja el, egyben 
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy támogatási igényt nyújtson be 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok 
kiegészítő támogatására kb. 9 millió Ft összegben, továbbá ÖNHIKI pályázat 
benyújtására várhatóan 23 millió  Ft összegben. 
Hatodik napirendi pontban a polgármester ismerteti az Idősügyi Nemzeti Straté-
giai Tervet, a testület egyetért vele és továbbra is idősbarát magatartást kíván 
tanúsítani. Következőkben az Ibrány és Térsége központi orvosi ügyelet óradíjá-
nak 5 %-os emeléséhez hozzájárul  a testület. 
A nyolcadik napirendi pontban a testület határozatot hoz arról, hogy átalánydíjas 
szolgáltatási szerződést köt 2010. évre a Szabolcs-Factum Kft-vel havi 26.500.- 
Ft + áfa összegre. A cég havi egy alkalommal megjelenik és minél több kóbor 
állatot befog. Ezután a hulladéklerakó rekultivációs tervét ismerteti a polgármes-
ter. A Környezetvédelmi Felügyelőség megállapítása szerint a tiszaberceli hulla-
déklerakó rekultiváltnak tekinthető, további rekultivációja nem szükséges, a 
testület ezt a tájékoztatást tudomásul veszi.  
Következő napirendként elfogadják a 2010-es közfoglalkoztatási terv tervezetét. 
Dr. Szilágyi Norbert jegyző elmondja, hogy 2010. évben kb. 85 millió Ft állami 
támogatást kívánnak lehívni azért, hogy minél több közcélú dolgozó foglalkozta-
tását meg tudják oldani. A közcélú munkavégzés eredményes, látszata van- 
javult a falukép. A szociális törvény változásai miatt egy családban (! a jogsza-

bály szerinti család fogalom eltér a hétköznapi értelemben vett családtól) már 
csak 1 fő részesülhet havi 28.500,- Ft „rendelkezésre állási támogatásban”. 
Hozzáteszi, hogy a szabálysértések száma az előző év hasonló időszakához 
képest kb. megtízszereződött. 
A  testület határozatot hoz ÖNHIKI-s kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat 
benyújtásáról az Önkormányzati Minisztériumba, majd a civil szervezeteknek 
nyújtott támogatás elszámolásáról és felhatalmazza a polgármestert a támoga-
tási szerződések aláírására. Utolsó napirendi pontban a testület határozatot hoz, 
miszerint utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a tél végén a futballpálya 
környékén lévő vágásérett nyárfák kivágására kössenek szerződést, és készít-
sék elő a területet, hogy az ősz folyamán nyárfával be lehessen ültetni ismét. 
Görömbei Ferenc és a jegyző 100- 100 db nyárfát ültetésre felajánl. 
 

 2010. február 15. –én megtartott ülésről: 
Az ülés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés megvitatá-
sával indul, majd a polgármester ad tájékoztatást két ülés között végzett munká-
járól, valamint (Zsíros Antalné hozzászólására reagálva) arról, hogy a téglagyár 
melletti MÁV terület elbirtoklása tárgyában a bírósági eljárást a jegyző úrral 
megindították. A tárgyalás április hónapban folytatódik. Natkó László kérdésére 
elmondja, hogy a Felső-Szabolcsi Vízgazdálkodási Társulat ülésén, mint legna-
gyobb gazdálkodó, az Arany-Parmen Kft. ügyvezetője Görömbei Vilmos, a 306 
gazdálkodó képviseletében Tátrai László földtulajdonos volt jelen, míg a telepü-
lés területét az önkormányzati vezető személyében Hajnal András képviselte. A 
küldöttgyűlésen 2010 évre a minimális 1000 Ft/ha összeg került meghatározás-
ra, mint érdekeltségi hozzájárulás. A vízügyi igazgatóság 2100-3300 Ft/ha ösz-
szeget vethet ki, ha a település nem vízgazdálkodási társulati tag. Az új társulati 
törvény alapján a társulati tagdíj az állam által biztosított földhasználati díjból is 
levonható, mert a Földhivatal az új földhasználati listát kiadja a vízmű-
társulatoknak.  
A Képviselő-testület döntése szerint március 15-én hétfőn a Bessenyei György 
ÁMK. ebédlőjében lesz ünnepi megemlékezés, melyet a Hősök Emlékművénél 
koszorúzás követ. Ezután a Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Nőnap 
alkalmából március 8-án az ebédlőben egy szál virággal köszöntsék a női dolgo-
zókat, majd dönt arról, hogy a közmeghallgatást 2010. március 22-én 18 órára a 
Bessenyei György ÁMK. ebédlőjébe (Fő u. 32.) alá hívja össze.  
Ezután elfogadták a Munkaügyi Központ által véleményezett 2010. évi Közfog-
lalkoztatási Tervet. Ennek alapján ez évben összesen 200 fő közfoglalkoztatását 
tervezi az önkormányzat, melyből 152 fő a rendelkezésre állási támogatásra 
(RÁT) jogosultak összesített létszáma, 38 fő az álláskeresési támogatás folyósí-
tási idejét 2010-ben kimerítők száma és 10 fő az ellátásban nem részesülők 
közül azok, akiknek együttműködési ideje 2010-ben meghaladja az 1 évet. Az is 
részt vehet közcélú foglalkoztatásban, akinek ápolási díja, GYES-e, GYET-e, 
rendszeres szociális járadéka, rehabilitációs járadéka, rokkantsági és baleseti 
rokkantsági nyugdíja, ideiglenes özvegyi nyugdíja, valamint özvegyi nyugdíja 
megszűnik, és ezután 3 hónapig együttműködik a munkaügyi központtal.  
Kilencedik napirendi pontban az óvoda felújítására vonatkozó pályázatot vitatják 
meg, Eperjessy Ferenc kérdésére polgármester úr elmondja, hogy a vizes-
blokkok felújítása és fűtéskorszerűsítése szerepel a pályázatban. A képviselők 
egyetértenek az óvoda felújítására pályázat benyújtására 20.531.538.- Ft. ösz-
szegben, melynek 10 %-os önerő részét, a 2010. évi költségvetéséből biztosít. 
A következőkben döntenek a Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatása pá-
lyázat benyújtásáról.  
A tizenkettedik napirendi pont tárgya: Pártok részére választási kampányhoz 
terem biztosítása. László Antal igazgató az ebédlő odaadását javasolja erre a 
célra, mivel ott folyamatosan van fűtés és plusz költség nem keletkezik. A testü-
let döntése szerint kampánygyűlés megtartására az ebédlő épületét ingyen 
biztosítják. Az önkormányzat hivatalos lapjában, a Berczeli Naplóban valameny-
nyi országgyűlési képviselőjelölt részére egy A/4-es oldal felében enged megje-
lentetni politikai hirdetést márciusban, melyért bruttó 12.000.- Ft-ot kell megfizet-
ni. Valamennyi esetben fel kell tüntetni a „fizetett politikai hirdetés” feliratot.  
Napirend után Natkó László képviselő felveti, hogy napkollektort kellene felsze-
relni az óvodába, így nyári időszakban ki lehetne váltani a meleg víz fűtéséhez 
felhasznált gázenergiát. Az ilyen pályázati lehetőségre oda kell figyelni. Kolozsi 
László elmondja, hogy egyre elterjedtebbek az új energiaforrások, mint a nap-
elemek és energiafűz, csak ezeknél a fűtési rendszereknél nagy a beruházási 
költség. László Antal úgy tudja, hogy a nagyecsedi részen a gyenge aranykoro-
na értékű földeken is gondolkodnak az energiafűz telepítéséről, de ennek telepí-
tési költsége sajnos kb. 500 ezer Ft/ha.  



Berczeli 2010. március 

Rovatvezető:Timku Rita 

1955.május 5-én hajnali 5 óra tájban látta meg a 
napvilágot Tiszabercelen Tarjányi Miklós. Édes-

anyja Váradi Margit, édesapja Tarjányi Miklós. Szülei földműve-
léssel foglalkoztak, majd édesapja a Téglagyárban később a Ter-
melőszövetkezetben helyezkedett el. Négyen vannak testvérek: 
István, Ferenc és Zoltán, közülük ő a legidősebb. 
Általános iskolai tanulmányait községünkben végezte. 14 évesen, 
1969-ben Budapestre került a gépipari szakközépiskolába, ahol a 
technikusi minősítői, majd az energiagazdálkodási vizsgát is si-
keresen letette. 
Tanulmányai befejeztével a nyíregyházi VAGÉP-nél (Vas és 
Gépipari Vállalat) sikerült elhelyezkednie, ahol műszaki rajzok-
kal foglalkozott. Másfél év után került a helyi Bessenyei György 
Termelőszövetkezetbe, ahol 1989-ig tevékenykedett. A szövetke-
zett megszűnése után 10 évig vállalkozó lett, majd 1998-tól im-
már 11 éve a Nyírségvíz Zrt alkalmazottja. 1976-ban feleségül 
vette Dr. Jedlicska Ilonát, községünk háziorvosát, házasságukból 
egy gyermek született, 1977-ben Miklós. 
 

Hat év fővárosi tartózkodás után miért döntött mégis úgy, 
hogy Tiszabercelen telepedik le? 
Soha nem vonzott igazán a nagyvárosi élet. Érdekes, ha Budapes-
ten járok, nem rohannak meg az emlékek, mindig idegen marad 
számomra, pedig sok időt töltöttem ott, fiatalságom meghatározó 
éveit. Miután feleségemmel összeházasodtunk, sokáig vívódtunk 
azon, hogy Sóstóhegyen vagy itt lakjunk. Már meg is vásároltuk 
a lakást Nyíregyháza közelében 1978-ban, de aztán mégis 
Tiszabercelt választottuk. Meghatározó volt döntésünkben, hogy 
feleségem itt lett akkori nevén körzeti orvos, én pedig a termelő-
szövetkezetben dolgozhattam. A másik meghatározó szerep a 
Tisza közelsége. Nagyon nagy szerepet játszik életemben a ti-
szai-táj és a természet közelsége. 
 

Talán ezért is hódol két nagy hobbijának, a vadászatnak és a 
horgászatnak? 
Két egyesület tagja is vagyok. Az egyik nagy szenvedélyem a 
vadászat. Sokan ebben a sportágban csak a negatívumot, az ölést 
látják, de ez nem erről szól. Itt is nagy szerepe van a természet 
közelségének, a természet szeretetének. Sokat kell menni a vad 
után s nem beszélve arról, hogy milyen drága ez a sportág, ezért 
az utóbbi időben egyre kevesebbet tehetem meg én is. 1985 óta 
vagyok a Bódvavölgye Vadásztársaság tagja. Elmondhatom, 
hogy a Magyarországon lévő elejthető vadak közül a dámvad 
kivételével már mindent lőttem, s ha bíráltathattam volna, bizto-
san elnyertem volna a bronzérmet. A Hutákban és Szendrő kör-
nyékén szoktam vadászni.  
Másik nagy szenvedélyem a horgászat. 1975 óta rendelkezem 
horgászengedéllyel, így a faluban én vagyok az egyetlen, akinek 

ilyen régóta van engedélye. Az 
Ibrányi Horgász Egyesület tag-
ja vagyok. Egy kicsit büszke is 
vagyok rá, hogy a barátaimat, 
akikkel nem csak horgászok, 
de vadászok is, én vezettem be 
ebbe a kedvtelésbe. Sajnos 
egyre kevesebben vagyunk. 
Mindig meghatározó volt éle-
temben a baráti kör, a baráti 
társaság. A legjobb barátomtól 
Bogár Ferenctől nem is olyan 
régen, a többiektől még régeb-
ben (Tajthy István, Mádi Lász-
ló) el kellett búcsúznom. Ez fáj 
a legjobban, hogy már nem 
lehetnek mellettem. 
 

Mi a legnagyobb álma?  
Nem szeretnék egzotikus helyekre eljutni. Egyszer sikerült Er-
délybe eljutnom, Csíkszeredára. Ott egy menedékházban tartóz-
kodtunk egy barátommal. Májusban még mindig hó volt, s a les-
ről lehetett látni a medvék nyomait a hóban. Szeretném ezt még 
egyszer  átélni, s ha lehet egy medvét lőni. 
 

Mit üzen a jövő nemzedékének? 
Ha végig nézek a falun, elég szomorú képet mutat. Bele gondo-
lok abba, amit gyermekként átéltem, hogy hova tűnt az a jólelkű-
ség, amelyet az emberek egymás iránt éreztek, a segítőkészség, a 
közvetlenség, ezt nagyon hiányolom, s a másik amit Erdélyben 
láttam, az ottani magyarokon, hogy büszkék származásukra, tart-
ják hagyományaikat, nem olvadnak bele a román nemzetbe. Mi 
miért nem vagyunk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk pedig 
nekünk sokkal könnyebb dolgunk lenne, mint nekik? 
Egy verssel szeretnék elköszönni, s ha majd végső nyugalomra 
helyeznek , szeretném ha ez a Tisza mentén történne. 
 
Pablo Neruda: VISSZATÉREK 

„Itt keress, itt keress, csak engem, 
mert ide térek vissza, szót se ejtve, 
hang nélkül, száj nélkül, ragyogva, 
ide térek majd vissza, hogy a hullám 
szilaj szivének 
dobogása legyek, 
itt leszek elveszendő s itt találsz rám: 
itt leszek tán majd kővé s néma csönddé.” 

 

Köszönöm a beszélgetést, jó egészséget kívánok s még nagyon 
hosszú életet! 

LOMTALANÍTÁS 
2010. MÁJUS 20. (CSÜTÖRTÖK) 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ANTSZ felhívása értelmében „TILOS VESZÉLYES HULLADÉKOT A LOMOK KÖZÉ KI-
RAKNI, MIVEL AZ SOK ESETBEN NEM AZONOSÍTHATÓ, ÉS A CSOMAGOLÓ ANYAGOK SÉRÜLÉSE MIATT MIND A 
KÖRNYEZETRE, MIND AZ EMBER EGÉSZSÉGÉRE MEGNÖVEKEDETT KOCKÁZATOT JELENT” 
Veszélyes hulladékok:akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása, használt hűtőberen-
dezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek, és göngyölegeik, elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fény-
cső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi stb.   
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Rovatvezető: Andrikó Istvánné 

 

Könyvtári állományunk januárban az alábbi dokumentumokkal 
bővült: 
 

Szépirodalom kicsiknek és nagyoknak: 
1. Matyesz és Lilla  – ifjúsági kisregény 
2. Utazás a fák országában – mese kicsiknek 
3. Nem találok szavakat – a tini gyerekek egymás kezéből ve-
szik ki a Hanna Montana sorozat könyveit, ez is egy ilyen.  
4. Csillagrobbanás – színvonalas bestseller 
5. Próbaidős szerelem – a cím magáért beszél 
6. A szív határai – két ember szenvedéllyel megírt drámája 
 

Szakirodalom:     
7.Állati matek – játékos feladatok, belecsempészve egy kis ter-
mészetismeretet 

8. Papírrepülők – a fiúk legkedveltebb időtöltése a repülő hajto-
gatás, nekik állományfrissítési céllal jött a könyv 
9. Hajtogatott szalvéták - igényes női olvasóinknak, akik az 
ünnepi asztal terítéséhez kapnak belőle segítséget 
10. 303 magyar regény, amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz  
 – főleg középiskolásoknak segít felidézni érettségi előtt a köte-
lező olvasmányokat az 1-1 oldalban ismertetett mű, de figye-
lemfelkeltő is lehet a magyar irodalomban elmélyülni szerető, 
és teljességre törekvő olvasóinknak 
11. Kincsesládám játéka - kisgyermekes édesanyáknak, 
óvónéniknek, új játékok, versek, ötletek 2-5 éves gyerekek szá-
mára 
12. Tűzoltók – Mi micsoda c. sorozat újabb kötete, egy foglalko-
zás történetével, érdekességeivel, eszközeivel ismerteti meg a 
könyv a gyerekeket 
13. Harcosok és fegyverek – 100 állomás, 100 kaland című so-
rozat része a könyv főleg kisfiúk  érdeklődésére számítva 
 

+1. Ez évben is 12 féle folyóirattal várja az olvasókat a könyv-
tár! 

 
Rovatvezető:  

Futkos Béláné könyvtárvezető 

A „Teadélután az Egészségünkért” rendez-
vényen következő recepteket kóstolhatták 
meg a résztvevők, melyhez jó étvágyat 
kívánunk minden kedves olvasónknak! 

 
Köles fasírt 

 
Ekészítése: 30 dkg. kölest delikáttal ízesí-
tett sós vízben megfőzünk. Ha kihűlt ösz-
szekeverjük két egész tojással, zsemlemor-
zsával, sóval és borssal ízesítjük, majd 
hozzáadjuk az egy fej hagymából és két 
gerezd fokhagymából készített pörkölt 
alapot. Tetszés szerint tehetünk még bele 
szezámmagot, napraforgó magot, vagy 
darált diót. 
 

Pogácsákat formázunk belőle, zsemlemor-
zsába forgatjuk, és forró olajban kisütjük. 
Ha nincs kedvünk formázni, akkor kanál-
lal szaggatjuk a forró olajba. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Répás sütőtök pástétom 
 

Hozzávalók: másfél kg. sütőtök, 1 kg. sár-
garépa, 1 fej vöröshagyma, 3 gerezd fok-
hagyma, kevés mustár, petrezselyem zöld, 
só, bors. 
 

Olajon megpirítjuk a hagymát, majd hozzá 
adjuk a legyalult sárgarépát és a sütőtököt. 
Kevés víz hozzáadásával puhára pároljuk. 
Zabpehellyel  besűrítjük,  és  ha  kihűlt 
turmixoljuk.  
Ezután fűszerezzük, és kevés citromlével 
ízesítjük, a petrezselyem zöldet a díszítés-
hez használjuk föl.  

 

Fitnesz  saláta 
 

Hozzávalók: 1 fej édes káposzta, 3 szál 
sárgarépa, 1 faj vöröshagyma, 1 fej lila-
hagyma, 1 doboz zsenge kukorica kon-
zerv, 1 darab alma. 
Öntethez: 3 doboz natúr joghúrt, olívaolaj, 
pici só, rozmaring, pici római kömény, 
oregánó, bors, mustár, majonéz kevés  
ketchup. 
A zöldségeket apróra vágjuk, majd az ön-
tetet elkészítjük és a zöldség keverékre 
öntjük, jól összekeverjük és legalább 2 
óráig érni hagyjuk. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Diókrém szezánmagos 
 

Hozzávalók: fél bögre szezámmag, fél 
bögre darált dió, 1 pohár kefir, só. 
A szezámmagot megpirítjuk, ledaráljuk a 
darált dióval, kefirrel pici sóval összedol-
gozzuk. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Magkrém 
 

Hozzávalók: 1 bögre szezámmag, 1 bögre 
napraforgó mag, kb. 1 deciliter olaj, só, 
tárkony, borsika, köménymag, majoránna, 
pici víz, egy csokor petrezselyem levél. 
A kétféle magot sóval enyhén megpirítjuk, 
ha kihűlt kávéőrlőn ledaráljuk és annyi 
olajat adunk hozzá, hogy kenhető masszát 
kapjunk. Ízesítjük a fűszerekkel és a cso-
kor apróra vágott petrezselyem levéllel. 
Olaj helyett kefirt is használhatunk. 
 

 
Tisztelt Lakosság! 

 
Az új év új adóbevallást is jelent. Ami-
kor ezt készíti, gondoljon egyesüle-
tünkre és ajánlja fel Személyi Jövede-
lemadója 1%-át részünkre. 

 

Adószámunk: 18813096-1-15   
 

Ez adózóként nem túl nagy összeg, de 
azoknak, akiket mi segítünk – Ön sem 
tudhatja, hogy mikor válik látássérült 
baleset, betegség, vagy egyéb ok foly-
tán – sokat jelent. 
 

 
Nyírségi Látássérültek Egyesülete 

Tiszabercel Község Önkormányzatának 
hivatalos lapja. 

 

Főszerkesztő:  
Dr. Szilágyi Norbert  jegyző 

 

Szerkesztő:  
Tóthszegi-Németh Éva 

 

Szerkesztőség:  
4474 Tiszabercel, Fő út 40.  

 

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

Megjelenik: két havonta 
Példányszám: 800 db 

 

Lapunkat megtalálja a 
http//:www.tiszabercel.hu oldalon. 

 
Kéziratokat nem őrzünk meg  

és nem küldünk vissza! 

Berczeli 



Bár mindenki örökli a beszéd képességet, 
de a beszédtanulás csak a megfelelő társas 
körülmények között következik be, és ha-
lad tovább.  
A gyermekre nagy hatással van, amit hall. 
Ha idő híján a gyermekhez szinte senki 
sem szól, sokkal később tanul meg beszél-
ni. Az ingerszegénység súlyos következ-
ményekkel jár a beszédfejlődés terén.  
 
Hogy értsük a szavak és a mondatok kiala-
kulását érdemes áttekinteni, hogyan fejlő-
dik a csecsemő kommunikációja. Minden 
gyermek más ütemben fejlődik, valamit 
hamarabb csinál, valamit később. Már 
egész fiatal újszülött is kommunikál a kör-
nyezetével. Másképpen sír a baba ha éhes, 
ha fáj valamilye, ha díszkomfort érzése 
van, és másképp ha unatkozik, társaságra 
vágyik.  
Kifejező a kicsi sírása, de ugyanilyen kife-
jező a testbeszéde is. A jóllakott, elégedett 
csecsemőt laza testtartásról, ha örül valaki-
nek, boldog kapálózásáról ismerhetjük 
meg. Már korán érzékeli az arckifejezést 
és utánozza azt. Két hónapos baba körül 
megismerni a hozzá közel állókat, és tuda-
tosan mosolyog. A gyerekek már születé-
sükkor előnyben részesítik a beszédhango-

kat, hisz édesanyjuk méhében érzékelik a 
hangjelenségeket, amit tompítva ugyan, de 
már hallottak. A kezdeti kommunikáció 
szemtől szembe zajlik, féléves kor után 
tudják a babák követni a tekinteteket és 
megérteni a gyakran hallott szavakat.  

Négy hónapos korukra már felismerik, ha 
nevükön szólítjuk. A kezdeti kifejező sírást 
pár hetes kor körül egyre inkább felváltja a 
gagyogás, gőgicsélés, ami a gyermekeknek 
örömet szerez. Próbál hangot adni, ezeket, 
a hangokat hallja és egyre többet „mond” 
sokféle hangot képez. Három – négy hóna-
posan már hosszú hangsorokat ejtenek ki, 

kifejező hanglejtéssel tudnak „kérni”, 
„örülni”, „elégedetlenkedni”. Egyre több 
szótagsort ismétel a baba pl.: dá-dá-dá 
vagy tá-tá-tá stb., így lassacskán a hang-
sorok jelentést nyernek.  
Az első szavak utánzással is kialakulhat-
nak pl.: kutya láttán vau-vau, autó láttán 
tu-tu. Egyéves kora körül már sok kisgyer-
meknek néhány szavas a szókincse.  
 
A beszédfejlődés elősegítése érdekében 
nagyon fontos, hogy akár szóval, akár cse-
lekvéssel, de válaszoljunk neki, már akkor 
is amikor, még sírással próbál kommuni-
kálni. Kísérjük a gondozási tevékenységet 
szavakkal, mondjuk el neki, mit teszünk 
éppen. Kezdetben figyeljünk arra, hogy a 
baba lássa az arcunkat, a szánkat. Szóljunk 
hozzá az átlagosnál kicsit lassabban, dalla-
mosan, de ne selypítve, mert fontos, hogy 
a gyermek szép kiejtéssel hallja a hango-
kat, jó beszédpéldát kapjon. Ha sokan, 
sokat beszélünk hozzá, ha élőszót hall és 
nem gépi hangokat a tévéből, ha már kez-
detben ritmusos mondókákkal szórakoztat-
juk és örömteli beszélő környezetet terem-
tünk a számára, akkor a beszédfejlődése 
zavartalan lesz.                        

 
 
 
Mezőgazdaságunk mélyrepülése most már legalább 3 éve tart. A 
megtermett áruk értéke tendenciózusan évről-évre alacsonyabb. 
2009-ben az árszint 10,2 %-al csökkent az előtte lévő évihez 
képest átlagban, pedig ez a 2008-as adat is eleve gyengébb volt a 
2007. évinél 22,3 %-al. Szinte minden terméknek csökkent az ára 
a búzától a kukoricán át egészen az almáig és a meggyig. A költ-
ségek a gázolajon kívül persze emelkedtek a múlt évhez képest 
mindenben. 
Alacsony áron is nehéz az értékesítés. Sok a pangó, alig mozduló 
betárolt készlet. Tovább nehezítette a termelőket az alig elérhető 
banki kölcsönök, azok feltételei, a gazdasági válságra hivatkoz-
va. A jelenlegi nehézségekből ugyan néhányat soroltam csak fel, 
de ennyi is elég ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy jó termés ese-
tén is csak a különböző földalapú és egyéb támogatások összege 
képezi a minimális kis jövedelmet. Elég nagy tehát az elkesere-
dés. Sokan kivágják a gyümölcsfákat, gondolkoznak a szántóte-
rületek pihentetésén is. Elég sok mezőgazdasági üzemet számol-

tak fel emellett a múlt évben.  
Nem vagyok egy pesszimista alkat, de most azt mondom: Vala-
minek történnie kell! Úgy érzem és érezzük sokan, hogy ez az év 
fordulópont lesz. Lejjebb már nem mehetnek a dolgok. Optimista 
közgazdászok szerint az infláció idén már csökkeni fog, bővül 
majd a beruházás és a kereskedelem.  
Apropó kereskedelem!  
A jelenlegi külkereskedőink nagyrészt képtelenek a mezőgazda-
ság termelvényeinket külföldön eladni. A legelső lépést itt kell 
megtenni. Felvenni az Unión kívüli országokkal a kapcsolatot és 
nem engedni be külföldi élelmiszert a magyar rovására. 
Egy ilyen jelentős agrár ország bőven elláthatná saját magát és 
még exportra is futná bőven. Közgazdászaink szerint az lenne 
nekünk jó 2010-ben egyébként, ha a kőolaj világpiaci ára emel-
kedne, mert valami bonyolult közgazdasági számítás alapján ez 
egyben a mezőgazdasági termékek felvásárlási árának az emelke-
dését is jelentené. Továbbá kedvező lenne még a forint gyengülé-
se az euróhoz képest, mert ez a mezőgazdasági exportot segítené.  
Hazánk egyszer már elért egy magas „agrárszintet” a feldolgozó-
iparral együtt. Ami mezőgazdasági termelés folyik jelenleg, az 
viszont csak alapanyag előállítás, a gyarmati országokra volt 
jellemző. 
Kinyitni tehát a bezárt, vagy részben üzemelő konzervgyárak 
kapuit, megindítani ismét a termelést. Megindítani, megindulni 
felfelé. Ebben az évben ennek be kell következni. A fordulat éve, 
hogy valójában az is legyen, rajtunk, hazánkat és földünket sze-
rető termelőkön nem fog múlni.  

Berczeli 2010. március 

Rovatvezető: Eperjesy Ferenc 
  

növényvédő szakmérnök 

Rovatvezető: Váraljai Jánosné védőnő 

A fordulat éve lesz az idei? 



A február eleji presbiteri gyűlésünk 
egyik témája volt az egyházfenntartás. 
Eldöntöttük, hogy a nehéz anyagi helyzetre 
tekintettel nem emelünk rajta, de közben 
fennmaradásunkért aggódtunk, hogy van-
nak, akik 2009-ben elmaradtak a befizeté-
sével. Pedig tudjuk jól, egyházfenntartási 
díj rendszeres befizetése esetén keresztel-
het, eskethet, temethet az egyház. És ha 
valaki 5 évig folyamatosan nem fizeti, 
akkor 10-szeresen kell azt bepótolnia, 
amint valamit igényel.  
 És még mindig hálásak lehetünk ez egy-
háznak, hiszen: 
- a gyülekezetnek az állam semmiféle tá-
mogatást nem ad 
- a gyülekezet 4 „lábon” áll: egyházfenn-
tartás, perselypénzek, Isten dicsőségére 
adományok, egyéb bevételek (pl. bál) – 
semmi más bevételünk nincs. 
- a közüzemi csekkek ugyanúgy érkeznek 
hozzánk is, mint a családoknak 
- de nekünk templomot, parókiát, lelkészt, 
harangozót kell fenntartanunk, vasárnapi 
istentiszteletet, hittan órákat, (évi hatszor) 
úrvacsorázást, ünnepeket, keresztelést, 
temetést, esketést kell biztosítanunk 
- épületeinket, környezetünket minden 
évben újítani, szépíteni kell, hogy látszód-
jon, nálunk élet van 
És mindezekhez az Egyházfenntartói Járu-
lék a biztos alap. Ebből tudunk kiindulni. 
Ezt minden 18 évet betöltött, református-
nak kereszteltnek becsületbeli kötelessége 
befizetnie. Segítjük a befizetést azzal, 
hogy a legközelebb lakó presbiter évente 
bekopog ezért, de náluk év közben bármi-
kor lehet ezt rendezni. Ennek összege 2009 
és 2010 évben, Tiszabercelen, egy főre és 
egy évre: 2.500 Ft.  
Érdemes megállni két szóra! Annál, hogy 
„egy évre”! Vagyis, havonta alig több mint 
208 Ft-ba kerül, hogy református egyház, 
lelkész, templom legyen közöttünk. Még 
egy sör ára sem! És hol van a sör, meg az 
istentisztelet egymástól! Mennyi más, ha-
szontalan dologra elköltünk ennél többet! 
Még mostani válságos időkben is!  
Csak kicsit figyelni kellene. Arra, hogy 
amikor egy kis plusz jövedelmünk adatik, 

Istennek hála, akkor gondolunk Őrá,    
Akinek mindent köszönhetünk! 
És ez akkor is igaz, ha nem vagyunk vallá-
sosak, vagy nem hiszünk Istenben! Akkor 
is lehet valahova tartozni! Valahova, ahol 
rossz nem történhet. Valahova, ahol egy 
kis reménységsziget van a mai pesszimista, 
beteg és nyomasztó világban. Valahova, 
ahol évszázados értékeket őriznek és esze-
rint az élhető értékrendszer szerint próbál-
nak ma is élni. A fenntartói járulékkal drá-
ga szüleinkhez is tartozunk, Hozzájuk is 
ragaszkodunk! Tőlük kaptuk a hitet, a ke-
resztséget, az egyházhoz tartozást! Tőlük 
tanultunk meg imádkozni, embernek lenni! 
Tisztelem azt az 500 embert, akik falunk-
ban 18 éves koruk óta minden évben fenn-
tartják az egyházat. És közülük sokan segí-
tenek, sokan adakoznak, amikor munka, 
bál, szeretetvendégség, valamilyen célra 
gyűjtés van. Ők tartoznak valahova, és az 
egyház is tartozik Nekik. Tartozunk Nekik 
azzal, hogy segítsünk, odaálljunk, imád-
kozzunk – ha ezt igénylik. Fenntartanak és 
fenntartunk. Még inkább le a kalappal az 
előtt a 40-50 ember előtt, akik vasárnapon-
ként, esőben, sárban, hóban jönnek. Fiata-
lok és idősebbek. Mert meghallották a ha-
rangszót, mert ismerik a papot, mert tud-
ják, vasárnap hol lehet 1 órát jól eltölteni. 
És utóbbiak, a fenntartási járulék mellett a 
persellyel és az adományaikkal még egy-
szer annyit adnak az egyháznak, mint a 
fenntartással! Ők, ketten, a fenntartók és a 
templomosok, ők a reformátusok! 
 Sokszor kapok levelet, amiben kér-
nek, hogy húzzam ki a levélírót egyházunk 
tagjai közül. Azt hiszik, mert valaki meg 
van keresztelve, azzal református, azzal 
egyháztag. Ez nem így van! Mellékelem 
törvényünk 6 pontját arról, ki a református.  
 És még három dolog. Sok települé-
sen, ahol megtehetik, (1) sokkal magasabb 
az egyházfenntartás (pl. 5.000.- Ft/év/fő). 
Hiszen, a valóságban csak ebből kellene az 
egyházat, a fent felsoroltakat fenntartani. 
És a másik 3 bevételből ünnepségeket, 
szeretetvendégségeket, a tagok segítését 
valósítják meg. (2) Van egyházunkban egy 
1 %-os rendelet is, amely kimondja, hogy 

a reformátusnak mindenkori jövedelme 
1%-val kellene támogatnia gyülekezetét. 
És ez igazságos, mert a nyugdíjból, a fize-
tésből és a segélyből, sőt ha nincs semmi 
jövedelem, abból is igazságosan kér egy 
részt. És hozzátehetjük, hol van ez a bibliai 
10%-hoz, a tizedhez képest?  (3) A harma-
dik, ismerek olyan gyülekezetet, ahol nincs 
lehetőség visszamenőleg fizetni. Vagyis, 
ahol 18 éves kora után valaki nem tartozik 
rendszeresen a reformátusokhoz, vagyis 
nem ad egyházfenntartást, nem segíti min-
den évben az egyház működését, akkor 
egyáltalán nem állhat oda semmiféle ösz-
szeg befizetésével a lelkész a ravatalához. 
És ez nem szívtelenség, nem igazságtalan-
ság, hanem egyszerűen csak rend egy ren-
dezetlen világban.  
 És e nehéz téma, nehéz presbiteri 
gyűlés után, hadd legyek őszinte. Én még 
mindig hiszek annyira Istenben és szere-
tem annyira a bercelieket, szeretem a 
templomunkat, a fenntartóinkat, a templo-
mosainkat, a presbitereinket, a gondnokot 
és a hittanosainkat, hogy a mostani gazda-
sági, de a sokkal fenyegetőbb erkölcsi vál-
ság ( = mindenkinek mindent szabad) kö-
zepette is lesz egyre jobb folytatás. És ab-
ban lesz olyan vasárnapunk (nem csak 
szenteste vagy konfirmációkor), amikor 
tele lesz a páratlanul szép, világosan mo-
dern és csodálatos akusztikájú templo-
munk! Engem ez tart fenn! 

Szilágyi Sándor, lelkész 
 

Országosan elfogadott törvényünk szerint, 
ahhoz, hogy valaki református legyen, 
ahhoz kell:      

1. gyermekkori keresztség 
2. ifjúkori konfirmáció fogadalom 
3. családjában minden megtörtént 
házasság, gyermekszületés, 7. osztá-
lyos gyermek konfirmáltatása, vagy 
Urunk ne adja, elhalálozás esetén 
református szertartás igénybevétele 
4. vasárnaponként gyülekezeti isten-
tiszteletek látogatása 
5. rendszeres úrvacsorázás 

és rendszeresen, évente hozzá kell járulnia 
egyházunk fenntartásához, aminek jelenleg  
az éves összege Tiszabercelen 2.500.- Ft 
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