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„Jövőbe
JövőbeJövőbe-látó rendíthetetlen magyar” - Requiem Bessenyei emlékére
A Tisza bal partján, a nyírségi Tiszabercel községben még am is áll a hajlék , ahol Bessenyei Zsigmond és Ilosvai Mária gyermekének, Györgynek bölcsője ringott…
E hajlék kívülről egy régi parasztháznak néz ki. Hosszú tornáca van, amit boltíves ablakok díszítenek,
valamint a költőről írt vietorisz epigramma, ami így hangzik:
„Tiéd az úttörés minden árnya- fénye:
Szabolcs daliája, Bihar remetéje.”
A szülőház egyik helysége ma házasságkötő teremként funkcionál. Az épület más
részei Bessenyei illetve az akkori kor emlékét őrzi. Például:a korabeli ház jellegét a
kemencéjével, ágyával, Bessenyei kardjával, néhány kiállított kéziratával.
1811. február 24-én, 200 évvel ezelőtt halt meg Bessenyei György Bakonszegen;
hamvai Nyíregyházán az Északi-temetőben nyugszanak.
A rendíthetetlen magyar, a nagy író-költő, filozófus, a felvilágosodási eszmék magyar elindítója egyben a nemzetéért küzdő kitartó egyéniség mindmáig példaképünk.
Elkötelezettje és emlékét ápolja a szülőfalu, Tiszabercel, Bakonszeg, a nevét felvevő
valamennyi intézmény, és a Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság.
1997-ben Tiszabercelen az általános iskola és az óvoda felvette Bessenyei György
nevét. Az iskolában a főbejárattal szemben egy Bessenyei bronz dombormű található. Minden évben február 24-én halálának évfordulóján az iskolai színjátszó csoport
előadást tart a költő életéről, munkásságáról, amit az érdeklődők meghallgathatnak,
és a diákok az iskolarádión keresztülélvezhetnek. Ezután megkoszorúzzák a már
említett domborművet, majd az egész iskola, valamint az előadást hallgatók közösen
átvonulnak a Bessenyei szülőházhoz, és ott is koszorúkat helyeznek el.
Halálának évfordulóján kerül megrendezésre a Rétközi Iskolaszövetségbe tartozó
iskolák számára a Besenyei nyelvhelyességi verseny, ahol nyelvtani játékos feladatokat oldanak meg a résztvevő diákok. Ezt megelőző napon a tiszaberceli diákok egy
házi versenyen vethetik össze tudásukat. A verseny helytörténetből és Bessenyei
György életéről szóló feladatsorból áll. A megmérettetés eredménye mindig szoros.
A nagy költőt idézi a település címere, és lobogója is. A címerben megtalálható a
bessenyei család címere, a lobogót pedig egy bessenyei idézet is díszít:
„EMELD NEMZETED!”
Bessenyeiről évről évre Nyíregyházán is megemlékeznek. A temetőbe a síremléknél
koszorúzással, valamint a Bessenyei-kör jóvoltából a megyei könyvtárban is. Ezen a
megemlékezésen jelen van a kör legkiemelkedőbb alakja, Bánszki István. Ő az, aki
két kisebb művet is írt az íróról. A egyikben a költő életét mutatja be, több szakaszra bontva. A másikban Bessenyei Filozófus-író Életműként, eben a művek keletkezésének körülményeit, valamint a művek cselekményeit foglalja össze.
A Bessenyei Társaság a 2011. évet BESSENYEI EMLÉKÉVNEK nevezte ki, összehangolja a kegyeleti emlékévet a sok-sok rendezvénysorozattal, melyhez csatlakozik
a Tiszaberceli Önkormányzat is civilszervezeteivel együtt, figyelve annak éves
programját.

Bessenyei Györgyre Horváth József tanár
„Hitünk fényre derül” c. költeményével emlékezünk.
Horváth József :
Hitünk fényre derül
/ Requiem Bessenyei György emlékére/
Jövőbe-látó, rendíthetetlen magyar,
mély tisztelettel állunk sírhalmod körül,
bolygónkon rontó békétlenség, hangzavar,
Veled vagyunk, lelkünk, hitünk fényre derül.
Elhoztuk ősi-földed hű üzenetét,
tiszaberceli-ház anyai sóhaját,
Nyírség népének védő szeretét,
fejfádnál Jövőt-hívó, lázas ifjúság.
Megőrzik lépteidet, tiszta hangodat
sárospataki alma mater falai,
Rákóczi-vár körül, százados fák alatt
titkos találkák kedves sétányai.
Bécsi Burg termei idézik szellemed,
igaz magyar voltál idegenek között,
itt bolyong közöttünk hű Tariménesed,
hitünk Múltat-őrző fényekbe öltözött.
Hinnünk kell, ősök-vére élteti Jövőnk,
létünk, magyarságunk két ezred küzdelem,
akarnunk kell, jobb sorsra vezessen erőnk,
apák sebe táplál, vérző-honszerelem.
Jövőbe-látó, rendíthetetlen magyar,
mély tisztelettel állunk sírhalmod körül,
bolygónkon rontó békétlenség, hangzavar,
veled vagyunk, lelkünk, hitünk fényre derül.
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Bessenyei György községünk híres szülötte, a magyar felvilágosodás elindítója, és az egyik legmeghatározóbb egyénisége, kétszáz évvel ezelőtt, 1811. február 24-én halt meg Pusztakovácsiban, a mai Bakonszegen.
A község és Iskolánk ünnepségsorozattal emlékezett a bölcsészköltőre, a filozófus íróra. A rendezvények sorozata február 21-én,
hétfőn kezdődött az iskolában, a Bessenyei házi versennyel. A
résztvevő tanulók számot adtak arról, hogy mit tudnak Bessenyei
Györgyről és műveiről, munkásságáról, időszerű gondolatairól.
Falutörténeti ismereteikről is beszámoltak, és nyelvtani, nyelvhelyességi feladatokat is megoldottak. Február 22-én kedden a tanulóink rajzversenyen vettek részt, ahol a téma „A szülőfalu”
volt.
Február 23-án szerdán sportversenyt rendeztünk a Bessenyei-hét
keretében. Szintén szerdán délután volt a teleházban a Berceli
Ifjúsági Kulturális Egyesület szervezésében egy ünnepi megemlékezés, majd civil szervezetek, községi intézmények, pártok
képviselői megkoszorúzzák a szülőháznál elhelyezett emléktáblát.

2011. január– február

Február 24-én csütörtökön 11 órakor iskolánkban rendeztünk
ünnepi műsort Bessenyei György emlékére, aki 1997 óta az intézmény névadója. Az irodalmi műsorba a 6.a osztály tanulói
közreműködtek. Felidézték a költő életútját, műveit. Majd az
iskola tanulói, dolgozói, meghívott vendégei a Bessenyei-házhoz
vonultak, s koszorút helyeztek el a szülőház falán. Délután 14
órakor kezdődött a Rétközi Iskolaszövetség 7-es diákjai számára
a Bessenyei nyelvész verseny, ahol a csapatok nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi feladatokat oldottak meg. 13 iskola csapata
képviseltette magát. I. helyezést ért el Tiszatelek, II. helyezést
Paszab és III. helyezést Berkesz csapata. Gratulálunk a szép eredményekhez a versenyben részt vevő tanulóknak és felkészítő
tanáraiknak.
A rendezvénysorozat zárásaként a falu képviselői részt vettek a
Bessenyei Művelődési Társaság Nyíregyházán megrendezett
ünnepségén.
Stefánné Kiss Erzsébet
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Rovatvezető: Dr. Szilágyi Norbert jegyző
A Képviselőtestület 2011. február 17-én tartotta soron következő
ülését, melynek első napirendi pontjaként Tájékoztatót hallgatott
meg a Tiszaberceli Helyi Választási Bizottság rendkívüli ülésén
hozott határozatáról. A HVB. Összehívására Vass János önkormányzati képviselő sajnálatos halála miatt került sor. A helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 21. §. (1) bekezdése alapján ha az egyéni
listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a
következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép: 2010. október 3-án
megtartott önkormányzati választás alkalmával a következő szavazatot Száraz Lászlóné független jelölt kapta. Száraz Lászlóné
önkormányzati képviselő február 17-én a képviselő-testület előtt
az esküt letette.
Munkájához erőt, egészséget és sok sikert kívánunk!
Ezt követően a polgármester a két ülés között végzett munkájáról
szóló tájékoztatót fogadta el a képviselő-testület. Polgármester úr
beszámolt arról, hogy a FETIKÖVIZIG Igazgatójával, Bodnár
Gáspár úrral tárgyalt. Szorgalmazta, hogy az országos közfoglalkoztatási programban minél több tiszaberceli bérpótló juttatásban
részesülő személy (továbbiakban BPJ) kerüljön foglalkoztatásra.
Az igazgató úrral folytatott tárgyalás alkalmával döntés született
egy helyszíni belvízvédelmi szakértői konferencia megszervezéséről is, melynek keretében a vízügyi szakemberek segítségével
feltárásra került az összes problémás terület, és intézkedési terv
született a belvízmentesítés leghatékonyabb megoldási módjáról.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának vezetőivel folytatott mindennapos tárgyalás eredményeképpen lehetőség nyílt arra, hogy minél több BPJ-s ember
dolgozhasson a közfoglalkoztatásban. Két pályázatot nyújtottunk
be. A rövidtávú pályázatban éves szintén 121 fő foglalkoztatására
lesz lehetőségünk, napi 4 órás munkaidőben, egy embert maximum 3 hónapos időtartamban. A nettó bér kevés, kb. 32.000.- Ft,
de a munka visszautasítása esetén az állampolgár egy éves időtartamra mindenfajta ellátástól elesik.
A hosszú-távú pályázatban 9.800.000.- Ft-ot használhatunk fel
éves szinten két ütemben. Cél, hogy minél több ember dolgozhasson az önkormányzatnál, és többet keressen, mintha munkanélküli ellátást kapnának. A fenti összeg éves szinten 17-18 embernek biztosít lehetőséget munkavégzésre.

megoldásában. A Csűrparti szivattyúállomás minden nap üzemel,
a Kiss Sándor csatornát előkészítették a Vásártér utcai ingatlanokról elvezetésére kerülő víz befogadására.
A környék polgármestereivel közös levélben kérték a Megyei
Rendőrfőkapitányt, hogy további létszámkeret biztosításával javítsa az Ibrányi Rendőrőrs ellátottságát a jobb közbiztonság érdekében.
A Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
vezetőjével, valamint a Megyei Önkormányzat alelnökével folytatott egyeztetések eredményeképpen sikerként könyvelhető el,
hogy nem került sor elbocsátásra.
Ezt követően többek között a képviselő-testület megalkotta 2011.
évi költségvetési rendeletét.
2011. január 1 napjától módosításra került a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. A változtatás
értelmében átnevezésre került a rendelkezésre állási támogatás,
helyette bérpótló juttatást (BPJ) állapít meg a jövőben a jegyző.
A Képviselő-testület rendeletében kötelezővé tette, hogy a jövőben csak annak állapítható meg a bérpótló juttatás, illetve csak
annak folyósítható, aki a lakókörnyezetét rendben tartja, az alapvető higiénés feltételeket biztosítja, a lakása rendezett, a lakás
nyílászárói üvegezettek, az udvara nem szemetes, nem lomos, a
kutya oltási könyvvel rendelkezik, a kert kaszált, gyommentes és
a ház előtti járdaszakasz és árokpart tiszta. Amennyiben valaki
nem tartja be ezeket az előírásokat, felszólításra kerül, és amenynyiben az ellátott továbbra sem teljesíti az előírásokat, úgy egy
évig az önkormányzattól semmilyen ellátást nem vehet igénybe.
Azok, akik nem kapnak BPJ-t az önkormányzattól, az előírás
rájuk is vonatkozik, de az ő esetükben 30.000.- Ft-os szabálysértési bírság szabható ki.
A Tiszaberceli ravatalozó tulajdonjogát az önkormányzat 37 év
után jogilag is megszerezte.

Tiszabercel község önkormányzata és a Magyar Állam közötti
elbirtoklás megállapítása iránti perben a Nyíregyházi Városi Bíróság önkormányzatunkat I. fokon pernyertessé nyilvánította,
melynek eredményeképpen a régi téglagyár területének egy további része önkormányzatunk tulajdonába került. Szeretném kiA Munkaügyi Központtól elnyert támogatásból egy 420.000.- Ft. fejezni a köszönetemet Natkó Lászlónak, Tatai Istvánnak, Faraértékű szivattyú került megvásárlásra.
gó Istvánnak, Humicskó Józsefnek, Andrikó Ferencnének,
Falatovics Lászlónénak, Kotrányi Józsefnek, Vass Jánosnak és
Polgármester úr beszámolt arról is, hogy a Felsőszabolcsi Víz- Újhelyi Pálnak, hogy tanúvallomásukkal elősegítették önkorgazdálkodási Társulás segítően működik közre a belvízhelyzet mányzatunk pernyertességét.

IN MEMORIAM VASS JÁNOS
(Önkormányzati képviselő)

1962 - 2011
Mély fájdalommal és
soha nem múló szerető emlékezettel búcsúzunk!
Tiszabercel község lakossága
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Ön is lehet nevelőszülő, ha:
- elmúlt 24 éves, büntetlen előéletű és cselekvőképes
Szereti Ön a gyerekeket?
Hallott már a nevelőszülő hivatásról?
Úgy gondolja ez Önnek is menne
Érdekli Önt a nevelőszülői hivatás, netán, hogyan válhat azzá?
Amennyiben a fentebb említett kérdésekre igennel felelt, itt a
remek alkalom! Az Alétheia Nevelőszülő Hálózat nevelőszülő
képzést indít.
További információért hívja az alábbi telefonszámok egyikét:
06-20/472-03-00, 06-42/411-833 (109-es mellék)
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 11. Fsz. 7.
Az Alétheia Nevelőszülő hálózat várja mindazoknak a gyermekszerető családoknak a jelentkezését, akik szívesen működnének
együtt velük az átmenetileg családjukban nem nevelkedhető
gyermekek gondozásában, nevelésében, nevelőszülőként segítve
ezt a folyamatot.

Lomtalanítás:
2011. július 14. (Csütörtök)

- rendelkezik legalább 8 általános iskolai végzettséggel
- lakás- és jövedelemviszonyai lehetővé teszik a gyermekek
biztonságos környezetben történő nevelkedését
- egészségi állapota alapján alkalmasak a feladat ellátására
- személyisége garancia a gyermek megfelelő, kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására
- párjával együtt vállalja a 60 órás nevelőszülői tanfolyam
elvégzését és az elvégzést követően az Önnél elhelyezett
gyermekek érdekében a szakembereinkkel történő folyamatos
kapcsolattartást, együttműködést, a félévenként kötelező 6
órás továbbképzéseken való részvételt és a 3 évenként kötelező alkalmassági felülvizsgálatokat

TISZABERCEL SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI
IDŐPONTJAI 2011. ÁPRILIS 01-TŐL:
ÁPRILIS 5.

OKTÓBER 5.

MÁJUS 4.

NOVEMBER 2.

JÚNIUS 1.

DECEMBER 7.

Berczeli

2011. január– február
Rovatvezető: Kerekes Jánosné
igazgatóhelyettes

A mi

Mottó: „ Nem a tudásban van a boldogság,
hanem a tudás megszerzésében.”
( Adgar Allan Poe)

A hagyományokhoz híven az idén
is egy szép és megható karácsonyi
műsorral zártuk le a 2010. év utolsó tanítási napjait. Először a bábszakkör mutatkozott be egy kedves
állatmesével.
Címe: Karácsony az erdőben.

nak ,mindenesének. Ezután már a
megszokott igényes irodalmi műsor következett. A téli ünnepkör
minden apró mozzanatát megjelenítették nekünk a gyerekek dallal,
verssel és furulyaszóval. Ezek az
irodalmi művek, dallamok segítettek nekünk egy kicsit ráhangolódni
a karácsonyra, s a műsor végén
úgy érezhettük, hogy lelkünkben is
megszólaltak az ünnepet váró
harangok. Itt köszönjük meg a
fellépő gyerekeknek, felkészítő
tanáraiknak / Dögeiné Oláh Renáta, Gencsiné Kató Irén, Stefánné
Kiss Erzsébet/ e hangulatos kis
műsort, s köszönjük mindazoknak,
akik elfogadták meghívásunkat, s
megtisztelték iskolánk közösségét
jelenlétükkel.

Futkos Béláné Juliska tanár néni
irányításával egy igazán jól megszerkesztett, kedves előadásban
lehetett részünk. Azért is volt
értékes ez a műsor, mert mindent
a gyerekek és nevelőink készítettek benne. Czene Levente tanár
bácsi és az ő rajzszakkörösei készítették a gyönyörű háttérképet, a
dekorációt, a bábokat pedig a bábszakkör tagjai, és Udvariné Popovics Edit az SZMK elnöke is besegített. A technikai munkálatokban „A karácsonyi csoda a szívedpedig sokat köszönhettünk Zoli ben lakik.”
bácsinak, az iskola karbantartójá-

A téli szünet után rögtön január 04-én fogadóórás szülői értekezletet tartottunk. Itt személyesen érdeklődni lehetett minden
pedagógusnál a gyerekek tanulmányi munkája felől. Különösen
azokkal a szülőkkel szerettünk
volna találkozni, akiknek gyermekük bukásra állt valamilyen tantárgyból, vagy nagyon gyenge volt
a teljesítménye. Szomorúan kellett tapasztalnunk, hogy nagyon
kevés szülő élt ezzel a lehetőséggel. Itt kérném a szülőket, hogy
jöjjenek el ezekre az alkalmakra,
érdeklődjenek, hisz azért vagyunk, s tanácsot adjunk a felmerülő problémákra.

napon fejezte be nemzeti imádságunk a Himnusz szövegének
megírását. A megzenésített Himnusz 1844. július 2-án hangzott fel
először, s 1849-ben törvény rendelkezett arról, hogy ez legyen a
magyar nép nemzeti imádsága.
Az ismert dallam a magyarság
összetartozását jelenti, bárhol is
hangozzék fel a világban. Ezen a
napon mi átismételtük az 1. osztálytól tanult verseket, s hangkazettáról is hallgattunk egy pár
remekművet.

Februártól minden diák ingyen
kap iskolatejet vagy kakaót a
tízóraijához. Itt kérném a gyerekeket, hogy becsüljék meg ezt az
Január 14-én zártuk az első ajándékot!
félévet, ami most nagyon korán
Így félév után megkérdeztük
volt. Az új pedagógiai program
az 1. osztályos tanulóinkat, hogy
szerint már 3. osztálytól érdemSzeretnek-e iskolába járni és
jeggyel minősítettük a gyerekek
miért?
tanulmányi munkáját. Aki szép
bizonyítványt vitt haza, annak
Íme egy pár gondolat:
gratulálunk, s továbbra is tanuljon
szorgalmasan, akinek viszont
— Jól érzem magam az iskolánem sikerült ez a félév, az vonja
ban, mert tanulunk és számolunk.
le a tanulságokat, s próbálja a
második félévet nagyobb erőbe- — Szeretek iskolába járni, mert
dobással végezni.
otthon mindig zaj van, és nem
hagynak tanulni, itt pedig jó lenni,
Már javában zajlanak a felvételi
mert csend van.
vizsgák, a továbbtanulási lapok
kitöltése, elküldése.
— Jól érzem magam, mert sokat
tanulok és okos leszek.
Magyar óra keretében megemlékeztünk a Magyar Kultúra Nap- — Jó itt lenni, mert sok játék van,
járól, ami január 22-én van. Igaz, lehet focizni, tanulni.
hogy nem piros betűs ünnep, de
— Szeretem az iskolát, jó itt lenni,
egy fontos dologra emlékeztet
mert szeretek rajzolni, szeretem a
bennünket. Arra, hogy 1823-ban
matekot.
Kölcsey Ferenc költőnk ezen a
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Tarjányi Ferencné óvónőtől
Szeretet volt az üzenete annak a bensőséges
kis karácsonyi műsorunknak, amit 2010. december 20-án tartottunk Óvodánkban. Minden
port örömöt, fényt, melegséget varázsolt műsorával, a megjelent kedves vendégek arcára. A
kicsik és a középsősök kis fenyőjelenettel,
versekkel, dalokkal, míg a nagycsoport betlehemes játékkal köszöntötte az ünnepet, s a műsor
végén csillagszórót gyújtottunk a szépen feldíszített karácsonyfa előtt. Nagyon örültünk, és
megköszöntük azoknak a szülőknek, akik gyermeküket ünneplőbe öltöztetve elhozták az Óvodába. Szeretnénk még megköszönni gyermekeink nevében a Télapó- csomagokat, melyet
nagy örömmel és boldogan vittek haza. Tovább
emelte a karácsonyi várakozás izgalmát a december 22-én megrendezett karácsonyi forgatag. Fáradtságot nem ismerve, ezen a napon

Tiszabercel életében is eljött az a pillanat, amire sokszor és sokat vártunk, ami december 22én meg is valósult.
Az önkormányzat, a képviselő testület és a civil
szervezetek közösen felállították a község
karácsonyfáját, és elkészítették a Betlehemet.
Köszönet mindenkinek, mert mindent megtettek, azért, hogy ne csak a karácsonyfán gyúljanak ki a fények, hanem az emberek szívében
is. Aki részt vett ezen az ünnepi hangulatot
teremtő forgatagon, az megtapasztalhatta,
hogy mennyi tenni akaró és összetartó ember
él itt Tiszabercelen. Külön köszönet az ötlet

reggeltől díszítettük a sátrakat,
melyekben a közönség foglalt
helyet, és a sajátunkat, melyben a kedves szülők által felajánlott, ízléses az ünnephez
illő ajándéktárgyakat árusítottunk. Megköszönjük Németh
Dénesné, Kun Tamásné és
Balogh Orsolya lelkiismeretes munkáját, akik segítettek
árulni az ajándékokat. Óvónők
és dajka nénik (gyakorló dajka néni) önként
vállaltuk, hogy előadjuk a Jézus születése című
műsort, hogy még varázslatosabbá tegyük ezt
az estét. Úgy gondoljuk, hogy az általunk előadott jelenet méltó lezárása volt ennek a napnak. A hideg idő ellenére a lelkeket felmelegítettük, a szemekbe könnyeket csaltunk, és a
közönséget közös éneklésre buzdítottuk. Köszönjük szépen- a műsor befejezése után- Dr.
Szilágyi Norbert köszönő és elismerő szavait,
amivel kifejtette, hogy ilyen egy igazi közösség.

További köszönetet mondunk régi kedves dolgozónknak Natkó Lászlónak, hogy elfogadta
felkérésünket a narrátor szerepére, továbbá
Natkó Zoltánnak, aki előadásunkat színesítette a zongora gyönyörű dallamával. Éreztük az
elismerést Szántó Zsolt polgármester úr
szavaiból, és a közönség soraiból is a visszajelzéseket.
Megfogalmazódott bennünk egy gondolat, mely
a következő:

„Szeretet nélkül semmik vagyunk!”

kitalálóinak, a műsort szervező és előadó embereknek. Az esős idő ellenére is sokan kilátogattak, s végig is nézték, hallgatták a műsort
(még más falvakból is jöttek).
A jó hangulatot erősítette a finomabbnál finomabb, éhséget és szomjúságot csillapító finomságok sora (zsíros kenyér, sült tök, forralt
bor, forró tea). Kívánom, hogy jövőre is legalább ilyen összefogással készüljünk a szeretet
ünnepére, mert „ahol szeretet van, ott béke
is.”
Tisztelettel:
Tátrai Lászlóné
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Rovatvezető: Zsíros Antalné egyesületi elnök
A MAGYAR KÚLTÚRA NAPJA, JANUÁR 22.

Örültünk a „Karácsonyi Forgatag”
sikerének. Részesei voltunk egy
faluközösség által megvalósított
rendezvénynek,. Köszönjük mindazoknak, akik a legapróbb segíteni akarással közöttünk voltak, vagy
jelenlétükkel megtisztelték a forgatag eseményeit, látnivalóit.

Emlékeztünk istentiszteleten január 16-án az I. és II. világháború áldozataira, különösen a 2. magyar hadsereg tragédiájára, ami 1943-ban történt
a Don-kanyarnál.
„Rettenetemben az Isten vigyázott,
Hinni akarta, hogy hinni tudok,
Don-kanyar könnyei égre szökelltek,
Állva fagytak a bús magyarok.”
Gyarmati László: Békémet mégis
A Hősök szobránál Szántó András, nyugdíjas társunk fájó, élményszerű
tolmácsolásban hallhattuk Bodó Erzsébet emlékező költeményét, melyben refrénszerűen tértek vissza a következő gondolatok:
„ Ne legyen háború!
Ne legye4n zsarnokság!
És az emlékműmnél mindig legyen virág.”
A koszorúzási ünnepséget a Magyarok világhimnusza zárta.

Február 2-án beszámoló közgyűlést tartottunk. Értékeltük az elmúlt év
tevékenységeit, Farkas Istvánné pedig pénzügyi helyzetünket. Javaslatot
tettünk a 2011-es év munkatervére.
Emlékeztünk a Magyar Kultúra Napjára.

Többen részt vettünk, képviseltük
(a vezetőség) egyesületünk a Területi iroda által szervezett, nagyszabású farsangi rendezvényen.
Sikerességéhez gratulálunk, a
rendezőknek elismerésünket tolmácsoljuk.
Köszönjük
támogatóink
segítségét,
patronálását,
kívánunk
mindannyiuknak eredményekben és egészségben gazdag 2011-es évet.
kérjük, támogassák, segítsék a Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületét a
személyi jövedelemadójuk 1%-ával! Köszönjük!
Adószámunk: 18801590-1-15

A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos,
piros betűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a
tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak. A dátum apropóját az esemény
szolgálja, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én
fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989
-től január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük.
Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek
minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre,
múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok
alatt meg tudtunk őrizni. Január 22-e környékén nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények.
Egy-egy program, esemény kapcsán sokan, sokféle
módon próbálnak megmutatni, átadni valamint kulturális, művészeti életünk értékeiből.
„Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Balsors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat, s jövendőt!”
1823. január 22 írta: Kölcsey Ferenc himnusz eredeti
kézirata, - a II. világháború frontjának közeledése idején, a Csekéhez közeli Álmosdon összegyűlt Kölcseyrokonság jegyzőkönyvben megörökített döntése alapján, 1944-ben letétként került a Nemzeti Múzeumba. A
Szózat kéziratait a Vörösmarty-család átruházott örökségként őrzi a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának kézirattára.
Kölcsey remekműve, a világ nemzeti himnuszköltészetének páratlan darabja. S, hogy végül is melyik
költemény, Kölcsey vagy Vörösmarty verse, a
Hymnus vagy a Szózat versengése során, nem a törvény, hanem a törvénynél maradandóbb, népakarat
döntötte el.
Kölcsey Ferenc 1823. jan. 22-én, nagy magányában
Csekén írt Hymnusa csak több év múltán, a Kisfaludy
Károly szerkesztette Aurorában jelenik meg először,
1828 dec. –ében, másodszor pedig költeményeinek
első gyűjteményes kötetében 1832-ben. A költő 1838ban, 48 éves korában távozik az élők sorából, 1844ben megzenésített Hymnusát sohasem hallhatta. A
pesti Nemzeti Színházat bérlő Bartay Endre igazgató
1844 febr. 29-én 20 körmöci aranyas pályázatot ír ki a
népszerűvé vált Kölcsey- költemény megzenésítésére.
A pályázat nyertese Erkel Ferenc, aki egyetlen óra
leforgása alatt írta meg a Himnusz zenéjét. A KölcseyErkel- Himnuszt a pesti Nemzeti Színház mutatja be
1844 júl. 2-án. A széles nagy nyilvánosság előtt pedig
először a Széchenyi hajógőzös vízrebocsátási ünnepén,
az Óbudai Hajógyár munkásai éneklik el 1844 augusztusában.
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Rovatvezető:Timku Rita
Következő riportomat Gliba Lászlónéval készítettem el, aki az ÖNO vezetője. Nincs olyan
rendezvény, ahol ne lennének jelen, számos
kiállítás programsorozat megszervezése fűződik az ő nevéhez.

tokat. Ifi vezetőként visszajártam a helyi általános iskolába. Érettségi után a Tanárképző
magyar-könyvtár szakára jelentkeztem, ahová
sajnos nem nyertem felvételt. Így helyezkedtem
el Nyíregyházán a Fűszért-nél számlázóként.

„Csak az tud igazán élni, ki mindig nevet
Kiből kicsordul minden szeretet
Kinek lelke élettől vidám
Ki himnuszt zeng az ég hajnalán
Ki minden könnyből virágot fakaszt
Ki minden sziklából szivárványt fakaszt.
Az élet útján győztesen robog,
Csak az tud élni, ki mindig MOSOLYOG.”

Időközben férjhez mentem Gliba Lászlóhoz.
Férjem Rakamazról került Tiszabercelre és a
helyi TSZ-ben helyezkedett el. 1982-ben megszületett első gyermekünk, László. A GYES
letelte után bedolgozást és helyettesítéseket
vállaltam, így kerültem a helyi óvodába élelmezésvezetőként, majd 1986. március 1-én állást
kaptam az „Öregek Otthonában”, melyhez
elvégeztem egy két éves szociális gondozói
tanfolyamot. Majd megszületett második gyermekünk Anikó. Időközben visszamentem dolgozni és tanulmányaimat is folytattam, elvégeztem egy felsőfokú képzést szociális szervező
és gondozóként, valamint egy felsőfokú szociális asszisztensi képzést, közben pedig egy
pályázatíró tanfolyamot is.

1960. november 23-án születtem Nyíregyházán, Roma János és Gönczi Piroska gyermekeként. Ketten vagyunk testvérek, Éva nővérem a
helyi óvoda főszakácsa, kivel gyerekként és
felnőttként is igen jó a kapcsolatunk. Szüleim
egyszerű munkásemberek voltak, a helyi téglagyárban dolgoztak annak megszűnéséig. Egyszerű körülmények között nőttem fel, de szüleim mindig tisztességre, egyszerűségre és be- Családunk életében 1996 márciusában fájdalmas változás történt, férjem meghalt. Az élet
csületes életre neveltek.
fájdalmát, nehézségeit családi összefogással,
Óvodába nem jártam, a téglagyár területén szülők, testvérek, keresztgyerekek, jó ismerőnőttem fel, hol egyik, hol másik dolgozó fogta sök segítségével éltük át. Az életnek mennie
meg a kezem, hisz édesanyámnak is dolgozni kell tovább, melybe hitünk és erős akaratunk is
kellett a megélhetés miatt.
segített.
Általános iskolai tanulmányaimat Tiszabercelen Gyermekeink felnőttek, akikre nagyon büszke
végeztem. Mindig jó tanuló voltam, szívesen vagyok. Fiam vállalkozóként és szakmai oktatóvállaltam közösségi feladatokat az osztályban ként keresi kenyerét és boldog párkapcsolatvagy az akkor még működő úttörőcsapatban. ban él.
Pedagógusaimra mindig jó szívvel, szeretettel
gondolok vissza, hisz többekkel közülük a mai Lányom, Anikó pedig a nehézségek ellenére is
napig is dolgozunk együtt. Középiskolai tanul- Nyíregyházán tanul számítástechnikai alapismányaimat Vencsellőn végeztem, ahol az érett- mereteket.
ségi mellett két évig gyorsírást is tanultam. Az Én azt csinálom, amit szeretek és, ami a mai
iskola könyvtárában szívesen vállaltam felada- világban ez ritkaságnak számít, munkámat

igyekszem legjobb szakmai tudásom szerint
végezni - odafigyeléssel és szeretettel.
Szakmai munkámon túl szívesen veszek részt
a település kulturális életében, szívesen szervezek foglalkozásokat, kiállításokat, melyhez
szűkebb-tágabb családom is szívesen kapcsolódik.
Tagja vagyok több szervezetnek, egyesületnek.
Több helyen végzek önkéntes munkát. Meglepetésemre munkám elismeréseként 2010 decemberében Ibrányban a karácsonyi ünnepségen elismerő oklevelet vehettem át.
Szabadidőmet legszívesebben a családommal
töltöm, szívesen járunk színházba, vagy kirándulni.
Köszönöm a megtisztelő lehetőséget!
Köszönöm a beszélgetést és további sok erőt,
kitartást kívánok munkájához!

A farsangi időszak nem az igazi fánk nélkül, vedd hát elő a szaggatóformákat és a nagyi legjobb baracklekvárját hozzá. Bár kicsit munkás, és nem biztos, hogy sikerül elsőre, de megéri vesződni vele.
A friss, baracklekvárral nyakon öntött
fánknak lehetetlen ellenállni, és igazi
konyhai fegyvertény, ha saját készítésűt
teszel az asztalra.
Hozzávalók:
30 dkg liszt, 4 tojássárgája, 5 dkg vaj, másfél dkg élesztő, másfél dl
tej, 4 dkg porcukor, 1 evőkanál rum, kevés citromhéj, kevés só, 5 dl
olaj
A tejben futtasd fel az élesztőt. Keverd ki a tojássárgáját egy kanál cukorral, majd öntsd hozzá a rumot, és reszeld hozzá a citrom héját. A
lisztet csipet sóval, a kikevert tojássárgájával, a felfuttatott élesztővel jól

dolgozd össze. Ezután olvaszd fel a vajat, és apránként add hozzá a
masszához, majd fakanállal jól keverd ki a tésztát. Amikor hólyagosodni
kezd, és elválik az edény falától, lisztezd le kicsit, majd ruhával letakarva, langyos helyen keleszd.
Ha megkelt, borítsd lisztezett deszkára. Nyújtsd ki, szúrd ki fánkszaggatóval, rakd lisztezett ruhára, és hagyd még egy kicsit kelni.
Ezután az ujjaddal kicsit nyomd be a közepét, majd a benyomott oldalával lefelé, nem túl forró olajban, fedő alatt süsd meg. Amikor megpirult,
forgasd meg, és már fedő nélkül süsd készre. Szedd rácsra, és jól csöpögtesd le. Tálalás előtt hintsd meg porcukorral, és kínálj hozzá finom
baracklekvárt.
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNOK HOZZÁ!
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- Továbbá köszönettel tartozunk az iskola dísznövényes tanulóinak és szakoktatóinak, hogy részt vállaltak a karácsonyi díszletek készítésében, valamint ötleteket adtak a díszletek készítéséhez.

Rovatvezető: Gliba Lászlóné

- Foglalkozások keretén belül készítettünk még gyertya- és mécses tartókat,
karácsonyi képeket, szaloncukrot, fenyőfadíszeket, tűpárnát, szőnyegeket, melyet a Modellező Klubbal felállított közös sátorban mutathatunk be az érdeklődőknek. Míg más intézmények műsoraikkal, mi így tudtunk hozzájárulni egy igazán
szép közös ünnepléshez.
Örültünk, hogy részesei lehettünk, és bízunk benne, hogy lesz folytatása!

2011-et írunk, így év elején az éves programokról,
célkitűzésekről, lehetőségekről kell beszélnünk, de
nem szabad elfeledkezni az elmúlt év legnehezebb
eseményéről. Mindnyájan tudjuk az év legszebb
hónapja december, családok, közösségek készülnek a legszebb ünnepre, a karácsonyra. A település
valamennyi lakásába eljutott az önkormányzat meghívása a KARÁCSONYI FORGATAGRA, hogy első
alkalommal együtt ünnepeljük egy közös fenyőfa
alatt.
Örömmel fogadtuk a meghívást, így a Területi Iroda
is csatlakozott az előkészületekhez.
- Karácsonyi mézest sütöttünk, melyet a forgatagban osztottunk szét az odalátogatóknak.
- Asztali díszeket készítettünk, melyet mindenki
hazavihetett a karácsonyi asztalra.

- Karácsonyi előzetesként újabb meglepetés ért
bennünket, mikor a Móricz Zsigmond Gimnázium,
Szakiskola és Kollégium nevelői megkerestek
bennünket, hogy karácsonyi műsorral szeretnének
kedveskedni gondozottainknak.
A műsor iránt igen nagy volt az érdeklődés– e néhány soron keresztül szeretnénk köszönetet mondani a fiataloknak és a felkészítő pedagógusoknak
a szép és megható műsorért, mely sokunk szemébe
könnyeket csalt.

2011. február 9-én, 9 intézmény részvételével
rendeztük meg a tél elűzésére, az ízületek megmozgatására a FARSANGI-DÍNOM-DÁNOM
TÁNCMULATSÁGUNKAT.
A mulatságnak a Tiszagyöngye Étterem biztosított helyet, mivel több mint 200 fő volt jelen a
rendezvényen, ugyanis az intézmények között
körbe jár egy vándor boszorkány, melyet minden évben a legszínvonalasabb, legötletesebb
produkcióval készült intézmény nyeri el.
Így, a követő évben a nyertes intézmény rendezi a farsangi mulatságot. Az elmúlt évben
hozzánk került a boszorka, így jutott el Tiszabercelre a farsang szervezése, melynek örömmel tettünk eleget. A mulatságot Szántó Zsolt
polgármester úr nyitotta meg.
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A köszöntések sora után megérkeztek a meglepetés vendégek az ibrányi óvónők, akik ketten egy nadrágba érkeztek, s produkciójukat az
„Egyedül nem megy” című számra adták elő.
Ezt követték a csoportok műsorai, jelen voltak
a Malajziai Indiánok, ezt követően egy szép
jelenetet láthattunk, melynek címe a „Vén tyúkok hava”- megérkezett Hacsek és Sajó,
Gizus és Lajos, a Táncoló kiskacsák, a kis
csalók, eljöttek hozzánk a Hajléktalan cigány
muzsikusok, tapsolhattunk a NEW YORK–
NEW YORK zenés produkciónak, megismerkedhettünk egy falusi élettel is. Ezt követően
játékra hívtuk vendégeinket a zene világába. A
tombola sorsolás sem maradt el, melyet mindig
nagy izgalommal várnak gondozottaink és a
vendégek is. A nap folyamán élőzene szólt, így
többen táncra is perdültünk. Bízunk benne,
hogy a jelenlévők kellemesen elfáradva, de
szép élményekkel tértek haza. Programunk
segítők és támogatók közös összefogásával
valósult meg. Valamint jelen voltak a BUSÓK
is, akik táncukkal űzték el a telet Tiszabercelről.
A tél elűzése és a jelképes „KISZE BÁB” égetés után tavaszköszöntő verset is hallhattunk. A műsorszámokat szakértő zsűri bírálta
el. Természetesen nem maradt el a finom ízletes uzsonna sem és a farsang étele a fánk sem
hiányzott. Tiszabercel vezetése és a Területi
Iroda nevében köszönetet mondunk minden
segítőnknek és támogatóinknak, hogy munkájukkal és támogatásaikkal hozzájárultak egy
szép sikeres program lebonyolításához.
Köszönjük.
Gliba Lászlóné
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„…Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.”
(Reményik Sándor: Kegyelem, részlet)
Február a számvetések ideje, zárások elvégzése. Számolások,
bekerülés, mínuszok és nem csak Celsiusban. És az ember a nehéz
körülmények között is túl akar élni! Nadrágszíjat behúzni, bevételeket és
kiadásokat racionalizálni. Könnyű a változtatást másokon kezdeni, de
okosabb önmagunkon változtatni.
Február a farsang ideje is, amikor maskarát öltünk, elbújunk, mássá
leszünk! Ami jó kikapcsolódás lehet egy estére, de lehet megváltozni, jó
irányba fordulni egy életre, egy új életre is! Vagy azon túl is…
Hiszen egyedül Jézus Krisztus ad bizonyított választ a halál elleni
fájdalmas küzdelmünkre, amelyre akkor döbbenünk főképpen, amikor
valakit hirtelen elveszítünk! „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz
énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal
meg soha.” (Jn 11,25-26)
Ehhez a hithez az egyik legerősebb hívó szavunk a mennyország,
amit nem szabad gyerekes mesének beállítani. Boldog az az ember, aki
tud mennyországban gondolkozni! „Tied a menny örökre!” – szól a május 22-ei vendégzenekarunk, az Éden egyik száma. Ezt nem lehet racionalizálni, nem lehet szűkíteni. Mindig tág és befogadó. Csak Jézusból
ne engedjünk! A fiatalok műsorával a mennyországot szerettük volna
belopni a szívekbe! E helyütt is szeretnék beszámolni a tavalyi bálunkról. 410.738.- Ft-tal zárult, amelynek összegét a gyülekezet perselypénzével kiegészítettük, így befejeztük a temetői kerítést, urnatemetőt alakítottunk ki és világítást szereltettünk fel, valamint a régi parókia konyháját
újítottuk fel, összesen 752.597.- Ft-ból.
A Tiszagyöngye Étteremben megszokottan finom és háziasan elkészített menü (csontleves, kakastaréjos hagymás flekken, változatos
sütemények, éjfélkor felkínált disznótoros hurka, kolbász köretként vörös káposzta) fogadott bennünket. A Hangulat Trió (Kisvárda) magas
színvonalú élőzenéje alapozta és tartotta meg a kedvünket egészen
hajnali 4. óráig. Rendhagyó és örömteli volt, hogy a tombolasorsolást és
éjféli vacsorát követően is együtt maradtunk, és a – a munka miatt haza
sietőkön kívül – fél 3-kor kezdtek az elsők hazaindulni.
Megtisztelő volt Dr. Gaál Sándor esperes úr, a nagyhalászi, gávai,
és (haza is látogató) ófehértói nagytiszteletű urak feleségeikkel való
ittléte, a presbitereknek és kedves vendégeiknek, a már többször hűségesen köztünk bálozó és az első bálozóknak a vidám jelenléte. Külön
örültünk Dr. Karakó László országgyűlési képviselő úrnak, Román István országgyűlési képviselő úrnak, Szántó Zsolt polgármester úrnak,
akik kedves feleségeikkel jöttek újra közénk, és Tamaskovits László
plébános úrnak, aki a Jármi család vendége volt.
Az est elején az ifisek, hittanosok és segítőik Pintér Bélának
mennyről szóló dalait, valamint a földi élet egy-egy „szeletét”, majd a
mennybe jutás feltételét, kegyelmi „törvényét” mutatták be - tehetségesen. Megtörtént az 1658 db jótékonysági jegynek a felajánló, Szántó
Zsolt polgármester úr általi kisorsolása, ahol Görömbei Éva (ágynemű
garnitúra), ifj. Kovács Gyula (sátor) és Varga Pál (vérnyomásmérő)
nyertek. Gratulálunk nekik!
Külön megköszöntük a bálhoz való kiemelt hozzáállását a vendéglátó Tarjányi Istvánnak, a disznókat felajánló Görömbei Vilmosnak és
Jármi Mihálynak, és a disznótorhoz mindent megteremtő Korpai Miklósnak, hogy feleségeikkel együtt ilyen példásan segítettek. És jelképesen
megköszöntem Tóth Erzsébetnek, Kulcsár Ildikónak és feleségemnek a
sokféle segítséget.
A köszönetek előtt hadd említsek meg néhány személyes véleményt!
- Volt olyan 1. bálozó, aki baráttal jött, süteményt is sütött és Isten dicsőségére is adományozott. – A legidősebb közülünk 82 esztendősen is
nagyon szépen táncolt. – Eperjesy Ferenc és barátai, az egész asztal
gyönyörűen végigtáncolták a bált. – Ismét kitettek magukért a házaspár-
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ok, egységesen, egymásra figyelve lejtették. – Olyan jó volt látni
Görömbei Vilmosék hosszú és bálozó asztalát. – Jól esett, hogy Szabó
Zoltánék mellett a hűséges presbiterek is végig maradtak. – Nem csak
én mondtam, hogy nagyon elegáns bálunk volt. – 161 meghívóval hívtuk
a megkülönböztetett vendégeket. – 109 köszönőlevéllel köszöntük meg
a sokféle segítséget.
Ha Isten is engedi és élünk, és nem a mennybe érünk, akkor találkozzunk keresztyén bálunkban 2012. február 11-én, szombaton 19:00 órakor!
Jótékonysági jegyek felajánlója Szántó Zsolt volt. A legtöbbet árusított
Újhelyi Pálné - Polgármesteri Hivatal, Görömbei Lajosné – AranyParmen Kft. Iroda, Berencsi Mihályné, Kató Géza és Tarjányi Istvánné –
Bisztró. A presbiterek, Ács Mihályné, Berencsi Mihályné, Farkas Antalné, Görömbei Éva, Görömbei János, Görömbei Vilmos, Hajnal András,
Hegedűs Béláné, Kató Géza, Kiss Mihályné, Korpai Miklós, Korpás
Sándor, Márky Károly gondnok úr, Nagy István, Németh Gábor, Sánta
Mihály, Szántó András, Timku Rita, Zsíros Lajos és Tóth Erzsébet harangozó összesen 1180 db-ot adtak el / vásároltak meg. Köszönjük a
boltoknak az eladásban való segítséget: Szabó András – Marika Csemege (Paszab), Kovács Gyula, Varga Pál – Abc, Imre Benjámin – Malom Csemege, Sánta József – Sárgadomb Abc, Coop – Tiszabercel,
Kakuk István – Vegyesbolt, Tarjányi István – Bisztró, Jáger József Vegyesbolt, Czető Imréné és Polyák Lajosné – Júlia és Lilla Csemege,
Szabó Zoltán – Szabó Közért.
A felajánlásokat köszönjük szépen! Meghívók - Molnár Ferenc – Molnár Notesz (Nagyhalász). Helyszín – Tarjányi István és családja. Étel –
Görömbei Vilmos, Jármi Mihály, Szántó Zsolt, Hegedűs Béláné, Sánta
József, Németh Gábor, Görömbei János. Virágok - Nagy Éva. Disznótor
- Korpai Miklós, segítségére volt Korpainé Kiss Mónika és családja,
Berencsi Mihály, Berencsi Mihályné, Görömbei Vilmos, Görömbei János, Korpás Sándor, Sánta József, Zsíros Lajos.
A csodálatos és finom süteményeket is köszönjük a következőknek! Ács Mihályné, Bíró Pálné, Berencsi Mihályné, Hegedűs Béláné (2
tálca), Hegedűs Józsefné, Görömbei Ferencné, Görömbei Istvánné (2),
Görömbei Jánosné, Görömbei Lajosné id., Görömbei Vilmosné, Ivor
Dénesné, Ivor Ágnes, Juhász Ferencné, Kerekes Jánosné, Kiss Mihályné, Korpás Sándorné (2), Kunné Mogyorósy Anita, Kriston Valéria, Kulcsár Ildikó, Nagy Istvánné, Oláh Miklósné (Ibrány), Szabó Zoltánné,
Zsíros Lajosné, Zsíros Lajosné id.
Pénzügyi felajánlásokat is kaptunk az Isten dicsőségére (2.500.- és
30.000.- Ft között) a következőktől. NN, Farkas Antalné, Sánta Mihály, Nagy István, Zsíros Antalné, Végh Miklós (Nagyhalász) Vass László (Ibrány), Tompa Gizella, Varga Imre, Sarkadi Károly, Hajnal András,
Zsíros Lajos, Juhász Ferencné, Kriston Valéria, Varga Pál, Dr. Gaál
Sándor, Görömbei Ferenc, Nagy Lajos
Tombolába felajánlóknak is köszönjük a családjaikkal együtt! Ács
Mihály, Balázsi Sándorné, Berencsi Mihály, Bíró Pálné, Dócs Norbert és
Dócsné Dr. Görömbei Gréta, Eperjesy Ferenc, Gere József, Gerőcs
Imréné, Gliba Lászlóné, Gönczi Anita, Görömbei Ferenc, Görömbei Éva,
Görömbei Lajos, Görömbei Vilmos, Hegedűs Józsefné, Hegedűs Zoltán,
Imre Benjámin (Malom ABC), Ivor Ágnes, Jármi Mihály (IL-DÓ M. Bt),
Kakuk István (Vegyesbolt), Dr. Karakó László országgyűlési képviselő
úr, Kerekes János, Király Katalin, Kovács József, Kulcsár Ildikó, Kulcsár
Istvánné, Kun Tamásné, Laudeamus Református Énekkar (Ibrány),
Máté Mária és Kotrányi József, Németh Zoltán (Vencsellő), Nyugdíjas
Egyesület, Petró Béla, Pro Credo Református Könyvesbolt
(Nyíregyháza), Reményt Adó Egyesület, Répási Gyula (Fagyizó), Román István országgyűlési képviselő úr, Szabó Zoltán, Szilágyiné Csabai
Beáta, Szociális Alapszolgáltató Területi Irodája, Tálentum Református
Kézimunkakör (Ibrány), Tiszaberceli Római Katolikus Egyházközség, Tarjányi István, Újhelyi Pálné, Varga Pál, Vencsellői Római Katolikus Egyházközség, Zsíros Antalné.
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Boldogan írom a címben szeretett falunk nevét, hiszen először fordult elő, hogy nem Sári Atya csapatának gávavencsellői futballszentélyében lett
megrendezve a hagyományos Kupa, hanem a méretesebb teremben és jobb talajú berceli szakiskolában. Köszönhető ez Görömbei Vilmosnak, és
az Arany-Parmen Kft-nek.
A hagyományos versengés a megszokott csapatokkal, Gávavencsellővel, Bercel Ifivel, Bercel Öregfiúkkal, Lelkészekkel, és egy új szereplővel a
Szent Imre Gimnáziummal zajlott. Korábban a Vencsellői Öregfiúk 2x, a Vencsellői Ifisek 1x, és a Berceli Ifisek 1x nyertek.
Ahogyan a játék kezdete előtt megfigyeltük, várható volt, hogy a vencsellői idősek és fiatalok összeszokott csapata, az ijesztően szpari pólós
berceli ifjak, valamint a gimnazista titánok jól szerepelnek. De jól igazoltak, fiatal és rutinos játékosokkal erősödtek a berceli idősek is, és a lelkészekről (akik eddig mindig az utolsók voltak) meg sose lehet tudni – elvégre 1-gyel mindig többen vannak, meg aztán náluk van egy egykori futsal
válogatott kerettag kapus, Lovász Krisztián (Hajdúsámson), aki mezőnyben játszott, és egy másik „kimagasló” kapus egyéniségnek, Sipos Kund
Kötöny esperes úrnak adta át a cerberus kesztyűt. Jó volt továbbá látni a pálya mellett a berceli Eperjesy Ferencet, aki túl a 7. x-en, továbbra is
rúgja a bőrt – bár most menedzseri tisztségében brillírozott.
Úgy látszik, az új tisztségeknek még nem volt vége, hiszen Sári Atya nem a labdát, hanem a sípot és a meccseket vezette. Szépen kidolgozta a
szabályrendszert, melyben a kapusnak kellett nagyon figyelni, hiszen nem foghatta meg a hazaadott labdát, és csak félpályáig dobhatta azt ki.
Megtiltotta a káromkodást, csúnya beszédet, aminek elhangzása büntetést vont maga után. Ennek érdekében a felkészült „sporinál” sárga és piros
lap is figyelt. Ez úton is köszönjük Neki, hogy bírta… a kritikáinkat, a feszült pillanatokat, az érdekes összecsapásokat.
Óriási csatákat izgulhatott végig a kilátogató „családias” közönség. Köztük volt a Sánta Család minden tagja, legkisebbként Bence, aki a drukkolás
mellett felkészült a jövőre, hiszen a lelkész mezbe öltözött Szilágyi Leventével izzadtra focizták magukat.
Nehéz kiemelni bármelyiket is a mérkőzések közül, inkább beszéljenek az eredmények:
Végeredmény:
Gávavencsellő – Szt. Imre
0-0
Szt. Imre – Tiszabercel Ifi
2-0
1. Gávavencsellő
4 2 2 – 9-3 8 pont
Gávavencsellő – Tiszabercel Ifi
2-2
Szt. Imre – Tiszabercel Öregfiúk
1-0
2. Szent Imre
4 2 1 1 5-3 7 pont
Gávavencsellő – Tiszabercel Öregfiúk 4-0
Tiszabercel Ifi – Tiszabercel Öregfiúk 2-3
3. Tiszabercel Ifi
4 1 1 2 10-8 4 pont
Gávavencsellő – Lelkészek
3-1
Tiszabercel Ifi – Lelkészek
6-1
4. Tiszabercel Öregfiúk 4 1 1 2 6-10 4 pont
Szt. Imre – Lelkészek
2-3
Tiszabercel Öregfiúk – Lelkészek
3-3
5. Lelkészek
4 1 1 2 8-14 4 pont
A végeredmény kihirdetésének helyszíne a Bisztró volt, ahol Tarjányi István bográcsgulyása melegítette fel a hidegben megfáradt játékosokat.
Gólkirály 5 góllal Együd Zoltán (Gávavencsellő), legjobb játékos ifj. Sánta Tibor (4 gól, Tiszabercel Ifi), legjobb kapus Majoros Bálint (3 kapott
gól, Szent Imre) lett. Mester és Zachár (Tiszabercel Ifi), valamint Kereszti és Veres (Lelkészek) egyaránt 3-3 gólt szereztek csapataiknak.
Köszönjük a vendéglátó Tiszabercel Ifi és Öregfiúk csapatának, hogy lehetővé és felejthetetlenné tették az V. Farsang Kupát!

Gyurics László és Ribár Erzsébet
50 évvel ezelőtt 2011. január 14-én
kötött házasságot!

Kocsis János
Tiszabercel, Fő u. 91. szám alatti lakos
2011. február 1-jén ünnepelte
90. születésnapját.

Hegedüs Gyula és Koczogh Klára
50 évvel ezelőtt 2011. február 11-én
kötött házasságot!
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Remélem az új és régi könyvek közül talál mindenki érdeklődésének
megfelelő olvasmányt, csak át kell lépni a könyvtár küszöbét!
Rovatvezető: Futkos Béláné könyvtárvezető
Könyvtárunk igyekszik kiszolgálni azoknak az igényét, akik kulturált
időtöltésre, művelődésre, olvasásra, netán beszélgetésre vagy csak
meghallgatásra vágynak. Legutóbb a hidegtől kipirult arcú gyerekek
jöttek be melegedni, szétnézni és beszélgetni, sőt jegyezték meg, hogy
ez egy „tök jó hely”. Mindig izgalommal várják, amikor a könyvcsomagot
bontom ki, s egymás kezéből kapkodják ki az új könyveket. Így volt ez
legutóbb is. Az új könyvek:
- Budapest 1990-2010: Egy szabad város 20 éve (gyönyörű kiadvány,
mely napi szinten számol be fővárosunk fejlődéséről, kulturális életéről,
politikáról, építészetről stb. sok-sok fotóval.)
- 33 bögrés sütemény: lépésről lépésre (vissza a régi szép időkre,
olcsón is lehet finomat).
- Karácsonyi gömbök ( a régi díszek felújításához ad ötletet a füzet,
anya– gyermek együttmunkálkodásához segítség).
- Fésűs Éva: Nyúl a cilinderben című meseregény ( az írónőtől már
megszokott módon kedves, emberi, vidám tanmese).
- Másik kedvelt gyermekíró: Nógrádi Gábor, akinek a műveit szinte
minden olvasni szerető gyerek már kézbe vette. Papa, ne már! című
kötete szintén kézről kézre jár.
- Felnőtteknek hiánypótló könyv az irodalmi Nobel-díjas Borisz Paszternak: Zsivágó doktor című regénye.

Január végén 11. alkalommal rendezte meg a
Szabadidő Egyesület hagyományos ulti bajnokságát, amely második éve Máté András emlékverseny. Az egyesület mindent megtett a verseny sikeres megrendezéséért. Egyeztettek,
meghívókat küldtek, helyszínt, parkolót biztosítottak, technikai feltételeket teremtettek, szponzorokat kerestek, jelentkezőket regisztráltak,
csoportba soroltak, kézben tartották az egész
napi programot. A rossz idő és a járványos
betegségek ellenére 9 órakor 103 fő kezdte
meg a versenyzést.
Három csoportban - /33-33-37/ folytak a küzdelmek azzal a céllal, hogy a csoportgyőztesek
majd döntőt játsszanak, és elnyerjék a fődíjjal
járó 15000 Ft-ot és az 1 évig őrizhető - a Máté
és Társai BT által alapított vándorserleget.
A tiszaberceliek joggal reménykedtek, hiszen
az eddigi 10 versenyből ötször berceliek nyertek. A sportszerű küzdelemben végig versenyben voltunk, de a döntőt egy kisvárdai, egy
nyíregyházi és egy tiszanagyfalui játékos játszotta. A győzelmet Mészáros Károly szerezte
meg, /ő tavaly a 2. lett/ aki az Országos

„Ha a család rendben van, rendben lesz az állam. Ha az állam rendben van, akkor majd békében él az emberiség.” (Konfuciusz)
A 2011-es évet a Katolikus Püspöki Kar a család évének nyilvánította.
A CSALÁD NYOLC BOLDOGSÁGA röviden
(nemcsak katolikus családoknak)
BOLDOG A CSALÁD, amelyben közösen imádkoznak a szülők és a
gyerekek.
BOLDOG A CSALÁD, amelyben megszentelik a vasárnapot és az
ünnepeket.
BOLDOG A CSALÁD, amelynek tagjai nem hagyják el a családi fészek
melegét.
BOLDOG A CSALÁD, amelyben nincs káromkodás, sem mértéktelenség, mert abban áldás és béke honol.
BOLDOG A CSALÁD, amelyben az újszülöttet hamarosan megkeresztelik.
BOLDOG A CSALÁD, amelyben idejében hívják a papot beteghez,
mert a betegség üdvére lesz.
BOLDOG A CSALÁD, amely megismerik és szeretik a keresztény igazságokat.
BOLDOG A CSALÁD, amelyben a szülő örömét leli engedelmes, szerető és jó gyermekeiben, a gyermek pedig az istenfélelem példaképeit
ismeri meg a szüleiben.

Ultiszövetség elnöke is egyben, és a kisvárdaiak éljátékosa.
Második Szász István nyíregyházi, harmadik
Deák Mihály tiszanagyfalui játékos lett.
A Szántó Zsolt polgármester úr által a legjobb
tiszaberceli versenyzőnek felajánlott különdíjat
Száraz László kapta, aki 8. helyen végzett,
valamint megkapta a Tiszaberceli Nyugdíjasok
Egyesülete ajándékát, egy Máté András nevével ellátott palack bort.
A nem helybéli, de a helyi egyesület színeiben
versenyzők az Eperjesy Ferenc által felajánlott
ajándékot - saját könyvét kapták.
A legjobb női versenyző – a nyíregyházi Bodnár Jánosné a tolcsvai Vojnár László ez
alkalomra palackozott aszú borát kapta különdíjként. Ebédidőben koszorúzással emlékeztünk a tiszaberceli ultibajnokság elindítójára.
A sírhoz eljöttek régi munkatársak, ultis- és
vadászbarátok, civil szervezetek vezetői, polgármester úr, és természetesen ifjú Máté András, aki üdvözli és támogatja a hagyomány
folytatását. Az ultis feleségek ismét kitettek
magukért, illetve az egyesületért, kenték a

zsíros kenyeret, felszolgálták a teát, biztosították az egész napi ellátást. Az ebéd ismét finom
és bőséges volt, Tarjányiék most is jó házigazdának bizonyultak. Jól fogyott a Veres László
által felajánlott alma is. A technikai hátteret
Vass Tamás, László Antal és Szentesi Szabolcs biztosította. Munkájukat ezúton is köszönjük.
Megköszönjük a támogatást Görömbei Vilmos, Görömbei Ferenc, Szabó Zoltán,
Humicskó József, Kovács János, Eperjesy
Ferenc, Vojnár László, a nagyhalászi ultis
barátok, Szántó Zsolt szponzoroknak.
Köszönjük a tiszaberceli és a paszabi önkormányzat dolgozóinak, közfoglalkoztatottjainak
a háttérmunkát.
Ez a rendezvény is azt mutatta, hogy összefogással, tenni akarással tudunk sikeresek lenni.
Reméljük, hogy rendezvényünk és községünk
jó hírét elviszik az ultis barátaink, és jövőre
ismét találkozunk Tiszabercelen.
Száraz László
Szabadidő Egyesület elnöke

2011. január-február
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Rovatvezető: Eperjesy Ferenc
A legutóbbi számban ugyanilyen címen megjelent cikkem a berceli
családneveket illetően éppen, hogy érintőleges volt csupán, ezért
vállalkoztam annak bővítésére, de most sem a teljesség igényével.
Ezt a cikket se vegye senki valamiféle tudományos írásnak, hiszen
inkább játékos szórakozás az egész ebben a farsangi hangulatban.
Az első cikkben olvasható neveket lehetőleg már csak elvétve
említem.
A Kövér, Akai és Görömbei nevek mellett a Hegedüs, Márki, Czene
és Farkas családok ősei is a legrégebbiek. A családnevek a 16. század
első felében alakultak ki hazánkban, elsősorban az adózók nyilvántartása, megkülönböztetése miatt. Nagyon sok név helységekhez, vagy
tájegységekhez tartozik. Ezek: Sárosi, Huszti, Komlósi, Lendvai,
Mády, Szentesi, Szilágyi, Tatai, Szoboszlai, Barkóczi, Bátorligeti,
Karászi, Eperjesy, Kolozsi, Liszkai, Tarjányi, Budai, Vatai, Vécsei,
Veleczki, Garai, Bessenyei, Déry, Okolicsányi, Újhelyi, Répási, Tábori, Pataki, Berencsi, Földházi, Csáki, Tátrai, Szilvási, Váraljai.
Ezen nevek viselői nem minden esetben származnak onnan, amit a
nevük megjelöl, mert azon kérdésre, hogy „hogy hívnak”, rávágta ijedtében, hogy például Liszkai, de Olaszliszkán soha nem lakott, csak valami kellemes emléke, kalandja fűződik a nevezett faluhoz.
A Kőrösi és Bódvai ősök viszont hamarabb megláthatták a Kőrös és
Bódva folyókat, mint a Tiszát.
Elég sok szláv eredetű családneveink vannak. Ilyenek: Hornyák,
Korsoveczki, Blazsejovszki, Szulicsinszki (Sorosoncki), Novák,
Tutkovics, Polák, Polyák, Popovics, Humicskó, Dovedovszki,
Krasznányik, Sefcsik, Jankovics, Ocsenás. Ocsenás egyébként a
szlovák nyelvben nemes egyszerűséggel annyit jelent: Mi atyánk.
A Stefán, Májer, Hajzer, Puchner, Krámer elnevezések pedig német,
sváb eredetűek. Elég nehéz értelmezni és eredetüket megállapítani a
következőknek: Tihor, Séra, Krehely, Pródán, Meskó, Andrikó, Pere,
Fedor, Bráz, Purgel, Ivor, Bartha, Plósz, Czető, Kálya, Vatamány,

Eperjesy Ferenc növényvédő szakmérnök
Gyógynövénytermesztés, mint munkalehetőség
Mindennapi téma a munkahelyteremtés, mely vidéken
nagyrészt megoldható nagy kézimunka igényes növények termesztésével. Egyik alternatívája lehet ennek a
gyógynövénytermesztés. Földet kell bérelni vagy venni,
ahol nagy létszám foglalkoztatható.
A gyógynövénytermesztés hazánkban 100 éves múltra
tekint vissza. 40000 hektár területen termesztették, ahol
40000 tonna drogot állítottak elő belőle. A rendszerváltás után a terület visszaesett 25000 hektárra. Az utóbbi
években viszont már fejlődés mutatkozik. A bekerült
gyógynövények 40%-a vadon élő fajok begyűjtéséből
tevődik össze, a többi pedig szántóföldi termesztésből.
A magyar klíma tökéletesen megfelel nagyon sok
gyógynövény életfeltételeinek. A Kárpát-medencében
Pannon ökorégiónak nevezik szakberkekben ezt a területet. A tradicionális gyógynövények nagy része
hungarikumnak számított és a sziki
kamilla annak számít ma is, de ide sorolható a majoránna, bazsalikom,
macskagyökér, körömvirág, angyal-

Volom, Vilmán, Hocza, Czene, Mudróczki, Ilku, stb.
A felsorolt névkavalkádban egyébként voltak és vannak a BodorPajkos-Czudar családok mellett azért Rendes –Gondos –Aranyos
emberek is. Némelyek az italt sem vetették meg, mert a Seres- Bor –
Borai hármas legutolsó tagjának állítólag ugyancsak jó borai lehettek,
ahonnan a nevét is kapta. Odajárhattak iszogatni és duhajkodni a Hajdu- Kozák- Kun történelmi társaság tagjai is, nem törődve azzal,hogy
az Asztalos-Drótos-Hegedüs-Kocsis-Kerekes-Szűcs-Sebők-Bodnár
-Halász-Révész-Takács-Varga és Vedres mester társaság mit fáradozott a nép érdekében. Ki is alakult gyorsan ilyen és ehhez hasonló hatásokra a társadalmi rétegződés a jobbmóduakra és a szegényebbekre.
Szinte szimbolizálta ezt a háború utáni egyik jegyzőnk neve, akit Gazdagnak hívtak, mellette ugye ott volt Földházi. A munka azért ment,
mert aránylag kevés volt a Bíró, nem úgy, mint Paszabon. A bírók
ugyanis többnyire csak dirigáltak. Egyesek egyébként megtakarították a
szokványos családneveket, ahelyett egyből a keresztnévvel kezdtek és
ma is így van. Pl: Balázs- Imre- László- Márton- Simon-SzilveszterMátyás. Van, aki egyből becézett: Kató, Laczi. A túl sok családi becenév egyébként nem nagyon jellemző. A Buga, Csutkás, Vasruhás
nevek pedig nem sértőek. Elég érdekes nevek a Csotka, vagy
Kapocska. Ez utóbbi egyben egy famegmunkáló eszközt is jelent. Sokan nem tudják egyébként, hogy a Váraljai János bácsi felesége, Bara
Mária a régi és még ma is élő szép színésznőnek, Bara Margitnak
rokona. Nagyon meg kell becsülnünk ezenkívül a Deék családot, mert
nemsokára nevükben egyedül fogják hordozni a felnőtteknél még többségi, az iskolában máris kisebbségi tanulók létszámát. Érdekesek még
a Korocz (Kuruc) – Labancz, a Papp – Kántor és a Hegedüs – Sipos
összefüggések. A pap-kántor páros zeneileg jó a faluban, a népes Hegedüs család pedig kiadná brácsástól a prímásig a bandát, de a sípos
mellé bizony kellene még valamilyen komolyabb hangszer is. Hátha
benősül egy Cimbalmos Trombitás, vagy Dobos nevű a faluba. Van
még egy kis problémánk. Madár nevű család tudtommal csak egy van:
Kánya. Na nem baj, „üsse meg a kánya”.
Eléggé szélsőségesen van tehát ebben a faluban a családneveket illetően minden. Egy alapvető szabálynak azonban lenni kell! Tudják?
A református lelkész és a jegyző neve mindig ugyanaz legyen:
(Papp-Papp, Szilágyi-Szilágyi).
Eperjesy Ferenc

gyökér, mák. Ezek egyben kisebb területen termesztett, de nagy értékű növények. 400 eFt árbevételt el lehet érni
velük hektáronként. Az édeskömény,
konyhakömény, menta, ánizs és mustár gépesített
körülmények között termeszthetők, kevesebb élő munkát igényelnek. Jelen helyzetben viszont, mikor munkát
kell adni az embereknek, olyan gyógynövényeket kell
javasolni, melyek megtermelése magas kézimunkát
igényel, mert az másként nem megy. Ilyenek lehetnek:
macskagyökér, kamilla, orbáncfű, citromfű, borsfű,
kakukkfű.
Ezek nagy része egynyári, magról, vagy palántáról szaporíthatók. Évelő is akad köztük. Többnyire a virág, a
szár, vagy a szárról lefosztott levelek adják a drog alapanyagát. Növényápolásuk egyszerű, képzettség nélkül
is elvégezhetőek. A gyógynövénytermesztés mellett
természetesen sok kézimunka igényes kultúra van még,
ahol sok embert lehetne foglalkoztatni. A segélyekből
élés nem képezheti senki jövőjét, főleg nem a fiatalokét,
ezen kívül a jelenlegi közmunkát fele létszámmal is el
lehet végezni, végeztetni. Ha a gyógynövénytermesztés
bevétele csak saját költségeit fedezné, már mentesülne
az állam eddigi kiadásaitól, az ott dolgozó tisztességes
bért keresne, melyből remélhetőleg tisztességesen meg
is élhetne, csak egyszer el kell kezdeni dolgozni.
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Kedves lányok, asszonyok !
A tavasz első ünnepe a nemzetközi nőnap,
a nők iránt érzett tisztelet, szeretet és
megbecsülés ünnepnapja.
A hosszú és zord tél után ezt jelképesen is
mondhatnánk, hiszen ők hozzák életünkbe
a tavaszt, a fényességet, ők jelentik számunkra, férfiak számára a napsütést, visznek színt a mindennapok egyhangúságába.
Ha tömören akarunk fogalmazni ők jelentik az életet.
Nekünk férfiaknak be kell ismernünk, az
életünkben mindig központi szerepet játszott és játszik a nő, akár a barátnő, feleség vagy anya szerepében. Nélkülük nincs
élet, boldogság, szenvedély és öröm.
Ahogy Jókai Mór találóan megfogalmazta:"" a férfi sorsa a nő...”
Ezt a sorsot várjuk, készülünk rá, küzdünk érte, „cipeljük” édes gyümölcsét, olykor nyűgös terhét. De mindig velük, sohasem nélkülük. Mert bárhogy csűrjükcsavarjuk a gondolatot, a végkifejlet mindig az a beismerés, ők azok, akik az élet
teljességét ölelik magukhoz. Mert nemcsak
adják az életet, hanem éltetik is azt.
azt
Ezért fontos ez a nap és az, hogy kifejezzük csodálatunkat tiszteletünket és szeretetünket irántuk. Mert a nők arra születtek, hogy szeressék őket. Csak ezt ők tőlünk eltérően százszorosan adják vissza
barátnőként,
feleségként,
anyaként,nagymamaként.
Móra Ferenc egy helyütt ezzel kapcsolatban azt írta :"
A nő addig szép amíg szeretik."

Rovatvezető: László Antal

A Polgárőr Egyesület jelenleg 51
fővel vesz részt Tiszabercel község közrend-és közbiztonságának megőrzésében. A szolgálati beosztás során
igyekszünk minden éjszakára a járőrözést megoldani. A 2010-es évben 4800 óra szolgálatot teljesítettek a polgárőrök.
Az éjszakai járőrözések mellett a községi rendezvények során is kérik a polgárőrök segítségét. A
Rétközi Kulturális Napok, a Halászléfőző verseny voltak többek között a kiemelt biztosítást
igénylő rendezvények, de a megemlékezések
során szükséges forgalomirányítás, a május elsejei „erdővédelem”, a halottak napjához kapcsolódó temető környéki, a karácsony, húsvét előtti
időszakban történő fokozott létszámú járőrözés is
feladatot jelentett a polgárőröknek. A Posta a
kifizetések során kéri a közreműködésünket, melyet nappali szolgálat biztosításával szervezünk
meg. Az Ibrányi Rendőrőrssel továbbra is jó a
kapcsolatunk. Néhány esetben végeztünk közös
járőrözést az éjszakai szolgálatok során, segítséget adtunk körözött vagy eltűnt személyek felkutatásában. Az Egyesületnek saját bevételi forrása
nincs, ezért a kevés támogató által nyújtott pénzösszegből, és a pályázati lehetőségek kihasználásával sikerült anyagi forráshoz jutnunk, amiből
polgárőr kabátokat, mellényeket, az éjszakai szolgálat során használható lámpákat tudtunk beszeGondoskodjunk róla, hogy sokáig legyenek rezni, illetve jutalmazni tudtuk az év során kiemelkedő polgárőr szolgálatot teljesítő 32 tagtársunszépek!
kat. A polgárőrség munkájának elismeréseként
Kedves lányok, asszonyok!
Kívánjuk, hogy legyenek
értékelem azt, hogy az elmúlt évben az 1%-os
mindig szépek, kedvesek
felajánlásra 158.000 forintot utalt át az APEH a
és végtelenül boldogok!
számlánkra.

Köszönetünket fejezzük ki annak a 10 adózónak,
akik az 1%-os felajánlásukkal támogatták az
Egyesület tevékenységét.
Továbbra is várjuk, és köszönettel vesszük az
1%-os felajánlást a lakosság adózó rétegét.
Az Egyesület adószáma: 18812459-1-15

Sajnos a nehéz gazdasági helyzetet megérezzük
a támogatások csökkenésével is. Támogatást
csupán a Magyar Postától kaptunk az elmúlt évben.
Az évzáró értekezleten a Megyei Polgárőrség, az
Ibrányi Rendőrség, Szántó Zsolt polgármester
szerint is az 51 polgárőr egész évi tevékenysége
hozzájárult ahhoz, hogy a községünkben a közrend és közbiztonság megnyugtató legyen.
Az évzárót Szántó Zsolt és Görömbei Lajos
által biztosított és elkészített vacsorával zártuk,
amit ezennel is hálásan köszönünk.

