
 
A képviselő-testület augusztus 8-án, augusztus 20-án, 
valamint szeptember 28-án is ülésezett. 
Többek között döntött a kitüntető díjak 2012. évi odaíté-
léséről; ennek keretében „Tiszabercel község dísz-
polgára” címet adományozott Hajnal András részére 

annak elismeréseként, hogy eddigi életét és munkásságát Tiszabercel 
település és annak lakosságának felvirágozására szentelte, és ezáltal a 
település lakosságának elismerése és tisztelete övezi. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy „Tiszabercelért” kitüntető 
díjat adományoz Sánta Mihály részére, Tiszabercel község közbizton-
sága érdekében - a Tiszaberceli polgárőrség keretei között végzett - 20 
éves önzetlen munkájának elismeréseként. A kitüntető díjak átadására 

2012. augusztus 20-án ünnepélyes keretek között került sor. 
A képviselő-testület ezúton is szeretné elismerését és köszönetét 

kifejezni mindazoknak, akik a nyári rendezvények lebonyolításában 
közreműködtek, és munkájukkal, adományaikkal, felajánlásaikkal hoz-
zájárultak mind a Tiszaberceli Kulturális Napok, mind az augusztus 20-
ai ünnepség megszervezéséhez. 

A képviselő-testület örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy 
Zsíros Antalnét „Idősekért” díjjal jutalmazta az Emberi Erőforrások 
Minisztere. Polgármester úr élt felterjesztési jogával; díjazott pedig 
az lehetett, akit a Miniszter - érdemei alapján - alkalmasnak talált a 
kitüntetésre. 

Az önkormányzat pályázatai kapcsán ismét csak sikerekről tudok 
beszámolni. 

 
/Folytatás a 2. oldalon!/ 

A tiszaberceli önkormányzat és a helyi civil szervezetek összefogásával immár tizenharmadik alkalommal várta az érdeklődőket a Tiszaberceli 
Kulturális Napok rendezvénysorozat. 
A hagyományoknak megfelelően augusztus 4-én a gátszínházzal kezdődött, ulti-party-val és a roma nap szórakoztató műsoraival folytatódott. 
Csütörtökön a Regionális Nyugdíjas Találkozó produkciói szórakoztatták a közönséget, pénteken a Rétközi Ifjúsági Találkozó gazdag programot 
kínált a fiatalok számára. A nyári programsorozatot augusztus 11-én a halászléfőző verseny zárta: a benevezett csapatok sürgölődtek a bográ-
csok körül. A színpadon, mint egész héten, műsorszámok váltották egymást: helyi általános iskolások és nyugdíjasok fellépései, gyermek- és 
operett műsor, szuperdáridó és nem utolsó sorban a 4 for Dance tánccsoport. 

/Minderről részletesebben a 6 - 8. oldalakon olvashatnak./ 

Berczeli 
Ön a Berczeli Napló 128. számát tartja a kezében.Ön a Berczeli Napló 128. számát tartja a kezében.Ön a Berczeli Napló 128. számát tartja a kezében.Ön a Berczeli Napló 128. számát tartja a kezében.    
XVII. évfolyam 4. szám,XVII. évfolyam 4. szám,XVII. évfolyam 4. szám,XVII. évfolyam 4. szám,    
2012. augusztus 2012. augusztus 2012. augusztus 2012. augusztus ---- szeptember szeptember szeptember szeptember    



Polgár- mester úr közbenjárásának ered- ménye 
képen a munkaügyi központon keresztül a START köz-
munkaprogramon kívül (55 fő) az alábbi foglalkoztatá-
sokra kaptunk támogatást. - TÁMOP pályázati forrás-
ból: 2 fő 8 órás és 1 fő 6 órás foglalkoztatására került 
sor. - Első munkahely garancia támogatásból 2 fő 8 

órás foglalkoztatására nyílik lehetőség, - Általános bértámogatási pályá-
zaton 2 fő 8 órás,  és az  úgynevezett hosszú közfoglalkoztatás kereté-
ben 4 fő 8 órás és 21 fő 6 órás foglalkoztatására nyílik és nyílt lehető-
ség. Ezen foglalkoztatások időintervalluma 1 hónaptól 9 hónapig terjed. 
(Összesen:87 fő) 

Polgármester úr több alkalommal is folytatott megbeszéléseket a 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a kisvárdai Vízgazdálkodási 
Társulás vezetőivel, a tiszaberceli regisztrált munkanélküliek foglalkoz-
tatását illetően. Ennek eredménye, hogy az említett két szervezetnél 
jelenleg körülbelül 35-40 tiszaberceli álláskereső tudott időlegesen mun-
kához jutni. 

Szintén siker, hogy Tiszabercelen a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ (Idősek Klubja) épületének bővítésére fog sor kerülni az elnyert 
közel 27 millió forintos  támogatásnak köszönhetően. Ezen munkála-
tok a jövő évben kezdődnek el. 

Jelenleg előkészítés alatt áll egy megújuló energiával kap-
csolatosan KEOP-os pályázat, melynek keretében a konyha 
tetőszerkezetének cseréjét, illetőleg annak szerkezetében 
elhelyezkedő Szolár-rendszer megépítését célozzuk meg. 

A napokban került benyújtásra egy közel 47 millió forint 
összértékű biomassza kazánok beépítését, illetőleg az azok-
hoz kapcsolódó beruházások megvalósítását célzó pályázat. 
Ezzel kapcsolatban két épületünk energia ellátását tervezzük 
megoldani. Az egyik a konyha – idősek klubja-  étkező és az 
óvodából álló komplexum egy biomassza fűtési rendszerrel 
való ellátása, második elemként pedig a Polgármesteri Hiva-
tal fűtésrendszerének korszerűsítésére kerülne sor. A bio-
masszát aprítékoló berendezés állítaná elő, az alapanyagot 
pedig a metszési hulladék, energiafűz, és a törökakác jelente-
né. Az aprító berendezés beszerzését is beépítettük a pályá-
zatba, továbbá az apríték tárolásához szükséges kb. 140 m2 
nagyságú apríték tároló megépítését is szeretnénk. A pályá-
zathoz kapcsolódik két fő 1 éves foglalkoztatása is, amely a 
pályázat részeként szerepel kb. 2,5 millió Ft-os nagyságrend-
ben. 

Mindenki örömére a napokban befejeződött a ravatalozó 
épülete körüli terület térkövezése is, mely szintén az önkor-
mányzat szervezésében valósult meg. 

Szeptember 5-én került benyújtásra a Belügyminisztéri-

umhoz az Önhibájukon Kívüli Hátrányos Helyzetben lévő Önkor-
mányzatok pályázat második fordulója. A Magyar Államkincstár illeté-
keseivel, illetőleg országgyűlési képviselőnkkel történt egyeztetés alap-
ján legfeljebb az első fordulóban elnyert pályázati összeghez hasonló 
támogatásra számíthatunk. (kb. 4-5 millió forint) 

A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények féléves 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatók elfogadását követően örömmel 
nyugtázta, és megelégedettségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az 
intézmények stabilan képesek működni, és az önkormányzat minden 
erőforrást fennakadás nélkül képes részükre biztosítani. A féléves szá-
mok alapján kamatbevételek is keletkeztek a lekötött pénzállományok-
nak köszönhetően. 

A képviselő-testület tagjai és a polgármesteri hivatal dolgozói vára-
kozással és az új kihívások teljesítéshez szükséges elszántsággal vár-
ják a járási rendszer kialakításának végső lépéseit. A kollégáim a szük-
séges továbbképzések megszerzéséhez már részben felvételt nyertek a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, ugyanis mindannyiunknak az a célja 
és hitvallása, hogy a tiszaberceli polgármesteri hivatalban, vagy annak 
jogutódjában, - ugyanúgy, mint eddig - bármilyen típusú ügy elintézésé-
ben közre tudjunk működni, vagy amennyiben erre hatáskör hiánya 
miatt nincs lehetőségünk, úgy a szükséges felvilágosítást és 
„útbaigazítást” a jövőben is biztosítsuk bárkinek, aki hozzánk fordul 
segítségért. 
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A Duna Televízió Beavatás című 

esszésorozatából valószínű sokak számára 
ismerős Czakó Gábor, író, publicista, képzőmű-
vész, a művelt, megnyerő külsejű, mindig ele-
gáns úr. 
Czakó Gábor a közélet aktív szereplője, közre-
működik a Magyar Írószövetség, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia és a Magyar Katolikus Újság-
írók Szövetségének munkájában. 
Rendszeresen publikál a Keresztény Élet című 
újságban, segít eligazodni és megérteni az aktu-

ális társadalmi, politikai 
helyzeteket, problémákat. 
Munkáját tízféle díjjal is-
merték el, 2011-ben kapta 

meg a Kossuth-díjat. 
Könyvtárunkban művei közül a következő köte-
tek lelhetők fel: 

Pannon krétakör; 
77 magyar rémmese; 
Iskolavár; 
Csata minden áldott nap. 

Igényes olvasóinknak ajánlom műveit! 
Czakó Gábor a közelmúltban – 2012. szeptem-
ber 14-én – lett 70 éves. Őt köszöntve, az Ő 
írásával és gondolataival kezdődjön az új tanév. 

Futkos Béláné 

Rovatvezető:  Futkos Béláné könyvtárvezető 
Isten áldd meg a diákot jó kedvvel, bőséggel 
– különösen, ami a szív és az értelem bősé-
gét illeti! Nyújts feléje védő kart, ha küzd 
ellenséggel – már a lustasággal és a mosta-
nában oly divatos, és szinte kényszerítő 
erejű butaság, bunkóság, tudatlanság ragá-
lya ellen! Balsors, sok tanügyi vita és romlott 
politikai pecsenyék sütögetése helyett hozz 
reá víg esztendőt! 
Uram, ne hagyd ki áldásodból a tanítókat 
sem, akik legyenek nemes lelkű és bölcs 
mesterek! 

Czakó Gábor 

Csatlós Edit és Bacsó István 
2012. július 28-án kötött házasságá-

Fodor Dóra és Molnár Zoltán 
2012. július 28-án kötött házasságá-
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Nemzeti ünnepünkön gazdag program várta az 
érdeklődőket a feldíszített Varga portán. 
Díszvendégünk, Dr. Vinnai Győző kormány-
megbízott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal vezetője a következő gondola-
tokkal kezdte ünnepi köszöntőjét: „Itt állunk 
több mint ezer éve. Az államalapítás óta több 
mint 35 nemzedék nőtt föl magyarként, mert 
első királyunk a kereszténység felvételével 

szilárd hitet adott a magyarságnak, s megmen-
tett bennünket attól, hogy a Kárpát-
medencében előttünk megtelepedett népek 
sorsára jussunk. Megmaradtunk és lehetőséget 
kaptunk, hogy a nagy európai nemzetek egyen-
rangú partnerei legyünk.” 
Kormánymegbízott úr ünnepi beszéde során 
megemlítette magának az augusztus 20-ai 
ünnepnek a viszontagságos történetét, vala-
mint a történelmi példaképpé vált államalapító 
királyunk jellemét ábrázolta, életművét pedig 
összefoglalta. 
 Az általános iskola jelenlegi és egykori diákjai 

„Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga...?” 
című műsorukban irodalmi alkotásokkal idézték 
fel a honfoglalás és az államalapítás sorsdöntő 
eseményeit. Ünnepi összeállításukban nem-
csak furulyajátékokat mutattak be, hanem egy 
táncot is, amelyben a nemzeti színeket idézte a 
kezükben tartott selyemkendő és öltözetük: a 
piros hajdísz, a fehér blúz és a zöld szoknya. 
Az ünnep egyik jelképévé vált a nemzeti színű 
szalaggal átkötött kenyér, amely a haza és élet 
összekapcsolódását fejezi ki. A kenyéráldás 
előtt a Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületének 
énekkara Ákom Lajos, református orgonamű-
vész Adj, Uram Isten című gyönyörű szerzemé-
nyét adta elő. Ezután a hittanos tanulók műso-
rában verseket és a Jézus Krisztustól tanult 
imádságunk egyik sora, a „Mindennapi kenye-
rünket add meg nékünk ma” köré fűzött gondo-
latokat hallhattunk. „A mag, ha meghal is él” – 
kezdte Szilágyi Sándor, református lelkipásztor, 
aki utalt a János evangéliuma 12,24-re. Az 
egyén és közösség egymásra hatásáról, vala-
mint Jézus sírból való „kikeléséről” is beszélt. 
Miután tiszteletes úr megáldotta az új kenyeret, 
Szántó Zsolt polgármester beszédében egy 
hagyományt emelt ki, mely szerint elődeink a 
kenyér megszegése előtt késsel keresztet raj-
zoltak a kenyér aljára, mert a kenyérben nem-
csak saját munkájuk gyümölcsét, hanem Isten 
áldott adományát is látták, sokan ma is követik 
ezt a szokást. Ezután polgármester úr meg-
szegte az új kenyeret. 
Augusztus 20-ai ünnepségen falunk állampol-
gársági eskütétel színhelye lett. Az ünneplők 
meghatottan hallgatták a nyugdíjas énekkar 

dalát, az eskü megindító szövegét; az okmá-
nyok aláírását követően Dr. Szilágyi Norbert, 
községünk jegyzője jókívánságokkal köszöntöt-
te Prokop Katalint, mint új magyar állampolgárt. 
A rendezvény ezt követően elismerések átadá-
sával folytatódott. A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy Tiszabercelért kitüntető díjat adomá-
nyoz Sánta Mihály polgárőrparancsnoknak, aki 

több mint két évtizede önzetlenül tevékenyke-
dik községünk közbiztonsága érdekében. Az 
önkormányzat legrangosabb kitüntetését – a 
díszpolgári címet – Hajnal András kapta, aki öt 
cikluson át vezette településünket. Polgármes-
ter úr nyújtotta át a kitüntetetteknek az elisme-
réseket és a díjazottak feleségeinek pedig egy-
egy virágcsokrot. Az ünnepélyt a Szózat el-
éneklése zárta és az ünneplők megkóstolhatták 
az új kenyeret. 
 

/TG/ 

Állampolgársági eskütétel 

Általános iskola  műsora Hittanosok műsora Kenyérszegés 

Dr. Vinnai Győző ünnepi beszéde 

Tiszabercelért díj átadása Díszpolgári cím átadása 

Nyugdíjas egyesület énekkara 

Iskolások táncműsora 
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„Tanuljátok szeretni a könyvolvasást, 
Amely tudóssá teszen benneteket 

Fáradtság nélkül gyönyörűségesen.” 
(Bethlen Miklós) 

A mi 
Rovatvezető: 

Stefánné Kiss Erzsébet 
Tagintézmény-vezető helyettes 

„Ha az élet zengi be az iskolát 

Az élet is derűs iskola lesz.” 

/Ady Endre/ 

 
Idén is rövid volt a nyár, elteltek a vakáció 

napjai. Szeptember van újra, megnyíltak az 
iskola kapui. 

A 2012/2013-as tanév évnyitó ünnepségén 
Hegedüs Zoltán igazgató úr három nagyon 
fontos üzenettel nyitotta meg az új iskolaévet 
annak érdekében, hogy tanár és diák minden 
reggel mosolyogva, jó szájízzel léphesse át az 
iskola küszöbét: 

1. Sajnos a tanulás és az eredmény nélküli 
iskolát még mindig nem találták fel! 

Ezért kérte a tanulókat, hogy engedjék tanára-
iknak, hogy képességeiket tovább fejlesszék, 
hiszen mindez rajtuk is múlik. 

2. Arra bíztatta a diákokat, hogy tanulmánya-
ikban és a sportban is legyen köztük tiszta és 
tisztességes verseny! 

3. Az osztályokban és az iskolában kialakult 
közösségeket ápolják és erősítsék. 

Iskolánkban 26 első osztályos tanuló kezdte 
meg tanulmányait, akiket megkülönböztetett 
szeretettel köszöntöttünk. Az otthoni, óvodai 
gondoskodás után most indultak el igazán a 
világ megismerésében, a számok, betűk világá-
ban. 

Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat az iskolá-
ban, legyenek sikeresek a tanulásban! 

A 8. osztályosok is életüknek egy fontos sza-
kaszát zárják ebben a tanévben, az iskola leg-
öregebb diákjai lettek. Nagyon érdekes, moz-
galmas, izgalmas tanév vár rájuk: ki kell válasz-
tani azt az iskolát, ahol tovább szeretnének 
tanulni, fel kell készülni a felvételire, illetve el 
kell végezni az utolsó általános iskolai osztályt. 
Ezeknek tudatában egyre növekvő felelősség-
tudattal kell végezniük a tanulmányi és közös-
ségi munkát. 

Iskolánkban 17 pedagógus, 5 technikai dolgo-
zó, 2 pedagógiai asszisztens, 183 tanuló 
9 osztályban, 3 napközis csoportban kezdheti 
el a tanévet. 

A 6-7-8. osztályosoknak sajnos nem tudunk 
tanulószobai ellátást biztosítani. Azonban rend-
szeres szabadidős tevékenységet biztosítunk 
minden napra. 

Ebben a tanévben még több olyan rendez-
vényre készülünk, amelyekre szeretettel hívjuk 
és várjuk a kedves szülőket, a község lakossá-
gát is. 

Szakköröket hirdettünk a tanév kezdetén. 

Lehet jelentkezni irodalmi, képzőművészeti, 
báb, furulya, énekkar, tánc és dráma, úszás, 
labdarúgó szakkörökre, valamint felvételi előké-
szítőt szervezünk magyar nyelv és irodalom 
tantárgyból a nyolcadikosoknak. 

Logopédiai, gyógytestnevelési és egyéni fej-
lesztő foglalkozásokat is biztosítunk a rászoruló 
tanulók számára. 

Iskolánkban a református egyház és a katoli-
kus egyház szervez hitoktatást, amelyre jelent-
kezhetnek a gyerekek. 

A 2012/2013-as tanévben kötelező a minden-
napos testnevelés óra megszervezése az 1-
5. osztályokban. Ennek megvalósítására a 
délelőtti testnevelés órák mellett a délutáni 
tömegsport órák teremtenek lehetőséget. 

Tárgyi feltételeink adottak a sikeres oktató-
nevelő munka ellátásához. Az intézménynek 
sikerült nyáron a szükséges festési, karbantar-
tási feladatokat ellátni. Átfestésre került 6 tan-
termünk, a tornaterem, a tornatermi folyosó, a 
bejárati ajtószerkezet; az iskolaudvaron meg-
szüntettük a régi víztározó dombot, a szenny-
vízaknákat, valamint a gázolajtüzelésre hasz-
nált aknát. 

Pályázati forrásnak köszönhetően befejező-
dött a tornaterem, az öltözők, a vizesblokkok 
felújítása; térköves burkolatot kapott iskolánk 
főbejárattal szembeni udvarrésze. 

Megtörtént a szükséges kerítés kialakítása a 
parkoló rész és az iskolai udvarrész között. A 

kazánházi és a bejárati tetőszerkezetet teljesen 
felújítottuk. 

25 db tanulói asztal és szék került megvásár-
lásra, melyet a 3-as teremben helyeztünk el, 
valamint 50 db egyszemélyes tanulói asztallal 
gazdagodtunk szeptemberben. 

Továbbra is biztosított az Önkormányzat fenn-
tartásában működő konyha igénybevételével az 
étkezés lehetősége tanulóink és dolgozóink 
részére. 

Községi és iskolai könyvtárunk szellemi étke-
ket kínál, gazdag folyóirati és könyvtárállo-
mánnyal rendelkezik. 

Tankönyvet minden tanuló részére ingyene-
sen biztosítottunk. 

Köszönetet mondunk iskolánk dolgozóinak, a 
pedagógiai asszisztenseknek, a közfoglalkozta-
tott dolgozóknak, a konyhai dolgozóknak, akik a 
nyári étkeztetésben, felújítási munkákban, a 
nagytakarításban, a lomtalanításban, a tanter-
mek díszítésében, az udvarrendezésben, az 
iskola-előkészítő munkákban a segítségünkre 
voltak. 

Megszépültek a tantermek is, a pedagógusok 
átrendezték, felújították a dekorációt. Köszönet 
érte. 

Köszönetünket és tiszteletünket fejezzük ki 
Tiszabercel Község Önkormányzatának, hogy 
az oktató-nevelő munkánkhoz szükséges felté-
teleket a 2012/2013-as tanévben is biztosítja. 

Ezek után kívánjuk, hogy legyen derűs ez az 
iskola minden résztvevő számára, legyen 
eredményes a tanév!  

A megújult iskola, a térkövezett udvarrész és parkoló, valamint az új kerítés 
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Igazgató úr nagy örömöt okozott, amikor be-
jelentette, hogy kirándulni megyünk. Ebben a 
tudatban még az évnyitó sem volt olyan lehan-
goló. 

Végre elérkezett a kirándulás napja. Senkit 
sem zavart a korai gyülekező. Az odavezető út 
hamar eltelt beszélgetéssel, és a tájat is meg-
csodáltuk. 

Megérkeztünk Egerbe, rövid séta után elértük 
a várat. Már a város is lenyűgöző volt, de a vár 
még sok látnivalót kínált. Tárlatvezető kísért 
körbe bennünket, segítségével megismerhettük 
a hősök, a várbörtön, a panoptikum, az ágyúk 
és a sok érdekesség történetét. 

Ezután átbuszoztunk Szilvásváradra. Itt nagy 
élményt jelentett a nyitott vonatban utazás az 
erdőn át. A végállomás a festői Fátyol-vízesés 
volt, amit sajnos nem láthattunk teljes pompájá-
ban, mert az aszálytól kiszáradt. Útközben 

láttunk még vízi erővel hajtott fűrészt, fából 
faragott szobrokat, vulkáni időkben megköve-
sedett fákat, és bepillanthattunk a faszénkészí-
tés rejtelmeibe is. 

Öt óra után hazaindultunk, és a késői időpont 
ellenére is jó hangulatban érkeztünk meg. 

Ezen a napon mindenki maradandó élmé-
nyekkel lett gazdagabb. 

Czipa Brigitta 
3. osztályos tanuló 

Rovatvezető:   Zsíros Antalné egyesületi elnök 

Az augusztus programokkal telített volt, egyesületünk 
tagjai sokat dolgoztak. Még nem csúsztunk ki a nyárból, 
végre sikerült megszervezni a zempléni kirándulást. 

Augusztus 29-én indultunk útnak, a meleg nyár a hegyekbe csalogatott 
bennünket. Irány Hercegkút, Tolcsva, Sátoraljaújhely 
környéke – a Szárhegy a Magyar Kálváriával – valamint 
Rudabányácska, Zemplén „Gyöngyszeme”. 
Hercegkút polgármesterével is találkoztunk, aki elmond-
ta nekünk a falu történetét. A sok nemzedékeken át 
tartó szorgalom, összefogás meglátszik a falu gyönyörű 
arculatán, tiszta utcákon sétáltunk és megnéztük a ba-
rokk stílusú római katolikus templomot, a Sváb Tájház 
gazdag gyűjteményét, Világörökségi címmel rendelkező 
pincesorokat, valamint a Gombos-hegy oldalában a 
helybéliek adakozásából épült, Jézus szenvedéseit 
bemutató, 14 stációból és a dombtetőn lévő 3 fakereszt-
ből álló Kálváriát. 
Rudabányácskán található Smaragdvölgynek nemcsak 
neve, hanem környezete is meseszerű. Ám itt is meglát-
szottak a nyári nagy aszály nyomai, a két tavat környe-
ző hegyoldal már őszi színekben játszott. A csoport egy 
része pihenni itt maradt, míg a többiek visszakanyarod-
tak Sátoraljaújhelyre és megtekintettek egy, a Kárpát-medencében 
egyedülálló látványosságot: a Magyar Kálvária emlékmű együttest. A 
Szár-hegyre vezető út mentén a trianoni békediktátum által elszakított 
városoknak állítottak emléket; őrtornyokra emlékeztető stációk falán az 

elcsatolt megyék és nevezetesebb városok címereit 
helyezték el, a márványtáblákra pedig versidézetek 
kerültek. Nem mindenki jutott fel a Szárhegy tetejére, de 
akiknek sikerült, csodálatos élményben volt részük. 
Rudabányácskán aztán ismét együtt volt a csoport, 
megebédeltünk és jól elbeszélgettünk. 
Hazafelé indulva Tolcsván megtekintettük a gótikus 

stílusban épült római katolikus templomot, ahol 1806 
márciusában a magyar Szent Koronát őrizték. A re-
formátus templomot is felkerestük, gyönyörködtünk 
az egyetlen darab kőből kifaragott, szőlőlevéllel és 
szőlőfürttel díszített szószékében. 
Útvonalunk a Hutákon át vezetett, olyan természeti 
szépségeken át, amit nem lehet leírni. 
Tervünkben volt még Hejce és Komlóska, de az idő 
rövidsége miatt ez nem fért bele, de este kárpótolt 
bennünket a tokaji fagyizás. 
A szépséges látnivalót összekötöttük a jó hangulattal 
– a nótázással, a kellemes ebéddel, a jókedvvel, az 
estefelé jelentkező fáradtsággal. Köszönjük buszso-
főrünk segítségét, támogatóink hozzájárulását, a 
szervezői együttműködést, a gyerekek és felnőttek jó 
összhangját. Köszönjük mindazoknak, akik velünk 
tartottak ezen a szép napon, és jövőre is várjuk Őket. 
A látnivalókról pedig beszéljenek a képek. 
 

A Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületének 
és az Együtt Tiszabercelért Egyesület nevében: 

Zsíros Antalné  

Rudabányácska—Pihenés Smaragdvölgyben A tolcsvai református templomban  

Sátoraljaújhely—Szárhegy 
A Magyar Kálvária egyik stációjánál 

Fagyizás Tokajban 



Ebben az évben is a helyi Cigány Kisebb-

ségi Önkormányzat szervezésében került 
megrendezésre a Roma-Nap. Augusztus 7-
én színes kulturális programok várták az 
érdeklődőket: gyermekműsorok, vetélkedők 
és táncos bemutatók. 

A rendezvényre sokan látogattak ki, a szer-
vezők minden résztvevőt finom babgulyás-
sal és vakaróval vendégeltek meg. A nagy-
szerű hangulatú nap táncmulatsággal ért 
véget. 

2012. augusztus 9-én került megrendezés-
re a Tiszaberceli Kulturális Napok kereté-
ben Rétköz valamint Nyíregyháza és térsé-
ge nyugdíjasainak jubileumi találkozója. 
Több mint 500 nyugdíjas népesítette be a 
festői Tisza-partot. A környékbeli polgár-
mesterek elkísérték községük egyesületeit. 

Köszöntők sorozata hangzott el: Szántó 
Zsolt polgármester, Karakó László ország-
gyűlési képviselő és Szabó Pál, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas 
Szövetség elnöke köszöntötte a résztvevő-
ket. Ezután a Tiszaberceli Nyugdíjasok 
Egyesületének énekkara gyönyörű, új kék-
festő ruhában egy hangulatos népdalcso-
korral lépett fel.  
Díszvendégünk, Asztalosné Zupcsán Erika, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

szociális, család- és ifjúságügyért felelős 
helyettes államtitkára „Az időskorúak szoci-
ális és életmódbeli változásai” címmel tar-
tott előadást. 
A Területi Iroda munkatársai és önkéntesei 
egy – nagy ügyességet és sok gyakorlást 
igénylő – üveges táncot mutattak be. Ez-
után pedig Zsíros Tímea citerázott és so-
mogyi népdalokat énekelt; immár harmadik 
éve lepi meg a találkozó közönségét, most 
ráadásul egyesületünk legidősebb tagjá-
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Augusztus 4-én a Tiszavasvári Dezsavü 
Színkör Ray Cooney és John Chapman 
„Ne most, drágám” című fergeteges két 
felvonásos vígjátékát mutatta be. 
A vidám darab sok mulatságos helyzete és 
az amatőr színtársulat tagjainak kitűnő 
játéka igazi kikapcsolódást nyújtott a kö-
zönségnek. 

Augusztus 5-én immár nyolcadik alkalom-
mal szervezte meg a helyi Szabadidő 
Egyesület a Tisza-parti Ulti-party-t. A kár-
tyajátékot kedvelők versenyek során tesz-
telhették tudásukat és szerencséjüket. 



A Berczeli Ifjúsági, Kulturális Egyesü-
let immár 7. alkalommal szervezte meg 
a Rétközi Ifjúsági Találkozót augusztus 
10-én. A hagyományos „Éld túl” aka-
dályversenyen a környező települések-
ről érkező és helyi 5 fős csapatok – 
összesen 11 csapat – különböző ügyes-
ségi és egyéb feladatokat oldottak meg. 
A Tisza-parton felállított sátorban kéz-
műves foglalkozások várták a fiatalo-
kat: gyöngyfűzésre, gipszfestésre, ken-
derzsinegből karkötők készítésére, ne-
mezelésre nyílt lehetőség; az elmúlt 

években nagy sikert aratott arcfestés 
sem maradhatott ki a sorból. A gyere-
kek a színpad előtt elhelyezett színező 
falon mesefigurákat színezhettek a nap 
folyamán. 
Az idei rendezvénynek különlegessége, 
hogy most először a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Múzeum Igazgatóságá-
nak munkatársai az akadályverseny 
során a Bessenyei Emlékháznál várták 
feladatokkal a csapatokat; a Tisza-
parton pedig egy a múzeumot népsze-
rűsítő sátorban henna-festéssel, vala-
mint ügyességi és szellemi feladatokkal 
is várták a látogatókat. 
Délután látványos programokkal foly-
tatódott a találkozó: rendőrségi kutyás 
bemutató után az ibrányi lánglovagok 

tűzoltóautójára szálltak fel gyerekek, 
majd bátran vetették bele magukat a 
habtengerbe, amit most is a tűzoltók 
zúdítottak látványosan a töltés oldalára. 
Tompeti és barátai gyermekműsorát a 
helyi általános iskolások, valamint a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ 
dolgozóinak és gondozottjainak tánca 
követte. Ezután a nagy népszerűségnek 
örvendő ibrányi Rétközi Ifjúsági Kultu-
rális Egyesület tagjai léptek fel, majd a 
Y2K tánccsoport látványos produkció-
jában gyönyörködhettünk, és végül a 
NO TIME együttes koncertjének tap-
solhattunk. 
 

Tompa Gizella  

nak, Hullár Lászlóné Mariska néninek 
egyik versét zenésített formában adta elő. 
A közös ebéd és a jó ebédhez szól a nóta 
– a közkedvelt Bálint Pál előadásában – 
következett, majd még vidámabb hangu-
latban mulatozott 27 nyugdíjas egyesület. 
A színpadon egymást követték a csopor-
tos és egyéni fellépők, akik izgatottan 
öltötték magukra díszes ruhájukat, és 
színvonalas, ötletes műsoraik magával 
ragadó hangulatot teremtettek. A paszabi 
Akácvirág Nyugdíjas Egyesület és a 

berceli nyugdíjas egyesület táncprodukci-
ója olyan fergetegesre sikerült, hogy a 
színpad előtt a közönséggel együtt ropták 
tovább a táncot. 
Köszönjük a fellépőknek, a szervezőknek 
és a támogatóknak a varázslatos napot. 
Önkormányzatunk anyagi támogatása 
nélkül nem jöhetett volna létre ez a nap. 
Köszönjük az általános iskola és óvoda 
konyhai dolgozójának ízletes ebédfőzé-
sét. Jegyző úr humoros konferálása még 
vidámabbá tette a műsort, köszönjük. 

Köszönet a Tiszaberceli Nyugdíjasok 
Egyesületének tagjainak a remek helytál-
lásáért, mellyel sikeressé tették ezt a 
napot. 
 

Halászléfőző verseny 
 
Külön kiemeljük a halászléfőző versenyt, 
amelyre egyesületünk második alkalom-
mal nevezett be. Hangulatos sátrunkkal – 
egy régi parasztház stílusában rendez-
tünk be, kékfestő terítőkkel, paprikafűző 
„asszonnyal” és egy csuporfával díszítve 
– első helyezést értünk el. 
A nagy sátorban közel 70 főt vendégel-
tünk meg, a finom halászlé pedig harma-
dik lett a díjazáson. Köszönjük a szakács-
házaspárnak. 
 

Zsíros Antalné 
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Az erős csontokért 
 
Az egészséges csontváz – felnőttek esetében 
– csupán néhány kilogramm, azonban járás és 
állás közben egyedül hordozza saját súlyának 
sokszorosát. 
A csontok későbbi terhelhetőségének mértékét 
a gyermekkor életmódja határozza meg. A 
természet mindent ügyesen elrendezett, csak 
hagyni kell ezeket az íratlan törvényeket érvé-
nyesülni. 
A gyerekek szeretnek sokat mozogni, ezért 
biztosítsunk már a legkisebbeknek is megfelelő 
mozgásteret, hagyva, hogy szabadon forog-
hassanak, mászhassanak, a nagyobbak ugrál-
hassanak, futkározhassanak. 
A szervezetnek különféle építőelemekre van 
szüksége ahhoz, hogy a csontok fala megfele-

lően vastag legyen. 
Közülük a legfonto-
sabb a kalcium, 
melyet mozgás nél-

kül a szervezet nem épít 
be megfelelően a csontokba, még akkor sem, 
ha elegendő mennyiségben van jelen. A moz-
gás által feszessé váló izmok is részt vesznek 
a csontok alakításában. 
A kalciumot táplálkozásunkkal vesszük ma-
gunkhoz, beépítéséhez D vitaminra van szük-
ségünk. 
Aki kiegyensúlyozottan táplálkozik – azaz fo-
gyaszt tejterméket, teljes kiőrlésű gabonater-
mékeket, sok gyümölcsöt és zöldséget – az 
elvileg biztonságban van. A legtöbb kalcium a 
tejben és a tejtermékekben van, sok kalciumot 
tartalmaznak a zöld színű zöldségek is pl. a 
kelkáposzta, kelbimbó, spenót, brokkoli, póré-
hagyma. 
Hogy gyermekeink kezdettől fogva elegendő 
kalciumhoz jussanak, a következőket kell szem 
előtt tartanunk: 
A kismama naponta igyon meg fél liter tejet, 
ezzel fedezi a „számukra” szükséges kalcium 

mennyiség 2/3-át. /Egy felnőtt napi szükséglete 
1000 mg./ 
Az újszülöttek a kalciumot az anyatejből sokkal 
jobban tudják hasznosítani, mint a tápszerből. 
A kisgyermekek naponta két csésze zsírsze-
gény tejjel vagy joghurttal, sajttal fedezhetik 
kalciumszükségletüket. 
Gyermekeink csontozata erős marad, ha hagy-
juk őket sokat mozogni, a táplálékkal elegendő 
kalciumot vesznek magukhoz, és ha a 
„kalciumrablókat”– ilyen a limonádé, a kóla, 
valamint a túlzott 
sófogyasztás – 
kerülik. 

Augusztus 11-én nyári programsorozatun-
kat a halászléfőző verseny zárta. Családi 
csapatok, baráti társaságok, munkahelyi 
közösségek vetették össze főzőtudományu-
kat. A Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és 
Majorette Csoport műsora nyitotta meg a 
rendezvényt. Szántó Zsolt polgármester úr, 
a rendezvénysorozat házigazdája köszön-
tötte a résztvevőket és vendégeinket. Fesz-
tiválunkat megtisztelték jelenlétükkel többek 
között a környék polgármesterei, díszven-
dégünk, egyben rendezvényünk fővédnöke, 

Dr. Budai Gyula államtitkár; Dr. Vinnai Győ-
ző, kormánymegbízott, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
vezetője és Dr. Karakó László, országgyű-
lési képviselő. Államtitkár úr és kormány-
megbízott úr köszöntő beszéddel üdvözölte 
a jelenlévőket. 
A nyári szünetben az általános iskolások 
szorgalmasan készülődtek erre a hétre, 
ötletes műsoraik ezen a napon is vidám 
hangulatot varázsoltak a Tisza partra. Elő-
ször a „Karib-tenger kalózai” műsorral, 
majd néptánccal szórakoztatták a közönsé-
get, ezután mosolygós pom pom kislányok 
krepp papírból készült szoknyában a nyár 
egyik legkedveltebb slágerére mutatták be 

produkciójukat. „Beyoncé és Shakira” fellé-
pése után a Sivatagi panorámában furfan-
gos strucc tánc zárta a tanulók programját. 
A nyugdíjas egyesület tagjai ezen a napon 
is két műsorszámmal kedveskedtek a né-
zőknek: énekeltek, majd pörgős kánkánt 
roptak a színpadon. 
A tiszaberceli Nemzetiségi Önkormányzat 
műsora a roma folklór hagyományaiba 
engedett bepillantást. 
A nagy sikert aratott gyermek- és operett 
műsort az eredményhirdetés és szuperdári-
dó követte, majd a 4 for Dance biztosította 
az önfeledt szórakozást minden idelátogató 
számára. Tűzijáték és hajnalig tartó gáti bál 
zárta a berceli rendezvénysorozatot. 

Rovatvezető: Váraljai Jánosné védőnő 



A nyár min-
dig sok 
szép ese-
ményt, fel-
töltődést 

hoz az emberek életébe, ilyenkor részesei lehetünk különböző kulturális 
rendezvényeknek, melyek a mindennapi gondok, problémák mellett egy 
kis kikapcsolódást is jelenthetnek mindannyiunk számára. 
Július 26-án kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor 
Gávavencsellőre látogattunk egy egész napos zenés „Anna-napi” prog-
ramra. A több mint 100 résztvevőt a klub vezetője, Márton Attiláné Eni-
kő köszöntötte. Az üdvözlő szavak és a névnapi köszöntés után a ven-
déglátók által biztosított busszal átmentünk a Sváb tájházhoz, ahol pol-
gármester asszony és a település vezetői fogadtak bennünket, és meg-
mutatták az összegyűjtött értékes tárgyakat. Mindezt a helyi nyugdíjas 
egyesület és a vendég-fellépők színvonalas műsora követte. Közösen 
fogyasztottuk el a bőséges és ízletes ebédet. A nap folyamán élőzene 
szólt, éneklés és tánc tette jókedvűvé és vidámmá ezt a jól szervezett 
napot. Az érdeklődőknek a nap folyamán lehetőség nyílt a bentlakásos 
otthon megtekintésére is. Köszönjük a szép élményeket, mellyel gazda-
gabbak lettünk, és a figyelmes vendéglátást. 
Július 27-én és 28-án immár hetedik alkalommal vettünk részt a 
Paszabi Szőttesnapokon. A rendezvény első napján azok az ellátottaink 
vettek részt, akiknek egy kicsit már nehezebb elhagyni otthonukat, így 

őket kocsival és az önkormányzat buszával vittük el, hogy a Szőttes 
Népművészeti Házban megtekintsék a paszabi szőttest bemutató kiállí-
tást, valamint a helytörténeti gyűjteményt. A második napon gondozóink 
és önkénteseink is bekapcsolódtak a szórakoztató programok sorába 
egy üveges tánccal. Köszönjük a meghívást és a szervezett vendéglá-
tást. 
Augusztus első hetében szalonnasütést szerveztünk a Területi Iroda 
udvarán. A kis „kerti party”-ra az ellátottainkon túl vendégek érkeztek 
Bujról, Paszabról, Nyíregyházáról. Ezt a napot közel hetvenen egy igazi 
nagycsalád módjára, jókedvűen és vidáman töltöttük el. Köszönjük tá-
mogatóinknak a rendezvényeinkhez nyújtott felajánlásokat és segítőink-
nek munkájukat. 
Augusztus 7-én ott voltunk a Roma napon és augusztus 9-én a Nyugdí-
jas Találkozó részesei lehettünk, ahol jó volt látni a csoportok szebbnél-
szebb műsorát, mely évről évre színvonalasabb. Gratulálunk mind a 
Roma nap, mind az Ifjúsági Találkozó szervezőinek a sikeres szerve-
zéshez és a figyelmességért, és bízunk benne, hogy továbbra is sikeres 
marad együttműködésünk! 
Részesei lehettünk a szomszéd települések főzőversenyeinek, melyek-
re az önkormányzat nevezett. 
 

Gliba Lászlóné 
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Oláh Dezső és Csóka Éva 50 évvel ezelőtt 
1962. szeptember 17-én kötött házasságot! 
 
 

A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, 
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni. 
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, 
És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet. 

(Goethe) 

Balsa – Szárnyas-Hal Fesztivál Buj  – Lecsófőző Verseny 

Szalonnasütés Ifjúsági Találkozó „Éld túl” akadályverseny Paszabi Szőttesnapok 

Gávavencsellő – Anna-nap 



 
Egy elfeledett Görömbey 

 
Kótajban, a római katolikus templom előtti 
téren áll egy szobor. Háborús hősi emlékmű 
ez, amely egy első világháborús magyar hon-
véd alakját ábrázolja, aki bal kezével kürtöt 
fúj, jobb kezében pedig egy puska látható. A 
busz ablakából éveken keresztül megcsodál-
tam, de arra gondolni sem mertem, hogy ez a 
szobor egy tiszaberceli származású, a szülő-
falu által méltatlanul elfeledett szobrászmű-
vész alkotása. 
 
A szobor alkotója községünk szülötte, Görömbey 
Imre szobrász, restaurátor. 
Engedjék meg, hogy ezúttal rövid ízelítőt adjunk 
életéről, munkásságáról, néhány alkotásán ke-
resztül bemutatva e termékeny életutat, amely-
nek minden pillanatát a hazaszeretet szőtte át. 

Görömbey Imre 1900. július 24-én látta meg a 
napvilágot Tiszabercelen. Édesapjától Görömbey 
Sándortól – aki mellesleg katonatiszt volt – szi-
gorú neveltetést kapott. A család korán Nyíregy-
házára költözött, ahol több lehetőség volt tehet-
ségének kamatoztatására. A főhadnagy Görömbey korán beíratta fiát a 
nyíregyházi Polgári Fiúiskolába, ahol hamar kitűnt kézügyességével, 
rajzból és kézimunkából jeles osztályzatot kapott. Az Iparművészeti 
Iskolában tanult, ahol 1919–1921 között Mátrai Lajos növendéke volt. 
Díszítőszobrászati munkákat is végzett. 1930-ban részt vett a Lechner 
Ödön-szoborpályázaton, 1933-ban kitüntető elismerésben részesült az 
I. világháború hős tüzérei emlékmű-pályázaton. Később a Képzőművé-
szeti Kivitelező és Iparvállalat díszítőszobrász stúdiójában dolgozott, 
számos fővárosi szobrot, épület-homlokzatdíszt restauráltak irányításá-
val, közreműködésével. Kültéri szobrokat készített többek között Nyír-
egyháza, Kótaj, Mezőcsát, Tatabánya, Bogyiszló, Jászapáti, Dombrád 
települések számára. Ezek közül ismerjünk meg néhányat. 

Jászapáti számára 1923-ban egy első világháborús emlékművet ké-
szített. A szobor ünnepélyes leleplezésére november 11-én került sor. A 

szobor egy katonát állít 
elénk, aki bal térdével egy 
fatörzsre támaszkodik. Az 
emlékművön közel három-
száz hős nevét örökítették 
meg. A díszes vaskerítés 
és a kővázák már hiá-
nyoznak, a nevek sajnos 
már olvashatatlanok. 
Tatabányán, a hajdani 
bánhidai községháza előtti 
Kossuth téren áll a mű-
vész Hősök szobra című 
alkotása. Állíttatásáról már 
1924-ben határozat szüle-
tett, de pénzügyi nehézsé-
gek miatt a tervek csak 
1926-ban készültek el. 
Végül a bronzból és kőből 
készült, katonát megfor-

máló szobor egy évvel később, 1927-ben került felavatásra az I. világ-
háborúban elesett bánhidaiak emlékére. A katonaszobor talapzatán 
látható egy emléktábla is, amin a Trianoni áldozatok névsora olvasható. 
A művész talán leghíresebb alkotása ez a szobor. 

1925-ben Görömbey saját műteremhez jutott. A források alapján itt 
készülhetett a Mezőcsáton álló két alakos szoborcsoportja, amely az 
első bronzból készült munkája. A Hősök terén, a templom parkjában 
álló I. világháborús emlékművet 1928-ban adták át. A kőtalapzaton 

5 méter magas obeliszk áll, azon a bronz turul, 
előtte két személyt ábrázoló szoborkompozíció. A 
két alak két katona: az egyik öreg, a másik fiatal, 
szimbolizálva az egymásrautaltságot. Koroknay 
Gyula, Görömbey Imre nagy méltatója így ír erről: 
„Alapgondolata emlékeztet Kisfaludi Strobl nyír-
egyházi Hősök emlékművének egyik mellékcso-
portjára. Kisfaludi Stroblnál az öreg szülő fogja fel 
a golyótól talált, hátrahanyatló katonafiát, 
Görömbey művén a legényszámba menő fiú 
fogja fel a golyótalálta apát. Görömbey azonban 
többletet tud nyújtani. Míg a hátul álló fiatal baljá-
val nyúl a lehanyatló dereka alá, a jobbjával egyi-
dejűleg átveszi a fegyvert, melyet a haldokló már 
alig tart”. 
A bronzszoborba bele van vésve „Krausz 
Ferencz budapesti bronzöntő”. Az obeliszk tete-
jén található turulmadarat a XX. század közepén 
eltávolították. Közel 40 év után, 1991-ben, egy 
helyi iparos jóvoltából került vissza helyére. 
A Kótajban álló mészkőből készült szobrot 1924-
ben állították fel a község központjában a Hunya-

di utcán, a római katolikus templom előtt. A kőből készült szobor szintén 
első világháborús emlékmű. A talapzaton katona, balra fordulva kürtöt 
fúj. Mozgalmas jelenet, pontosan kidolgozott felszerelés, pontos mintá-
zat jellemző rá. A megkopott mészkőre viszont ráférne egy csiszolás, 
hogy eredetei állapotát visszanyerje. 

Nehéz lenne bemutatni a művész minden alkotását, de úgy gondo-
lom, hogy e néhány emlékmű bemutatásával közelebb kerülhettünk egy 
olyan személyiséghez, aki valódi és önzetlen díszpolgári lelkülettel, 
hírnevet szerezve szolgálta szülőfaluját, s művészetével hazáját. 

Örök nyugalomra 1967 novemberében helyezték Budapesten a Far-
kasréti temető 308-as jelű fülkéjében. Sajnos ottjártamkor már e fülkét 
üresen találtam, jó harminc éve nincs az urna megváltva, leszármazott 
nem jelentkezik, a temető borsos árat kér a megváltásért. 

Talán egyszer elérjük majd, hogy a szülőfalu szobrot állít a szobrász-
nak, a művész hamvai pedig 
visszakerülnek majd az ur-
nafülkébe a nemzet 
„halhatatlan” nagyjai Bartók 
Béla és Latabár Kálmán 
mellé. 

 
NZ 

 
Forrás: 
 
- Magyar Életrajzi 

Lexikon III. 261.p. 
- Koroknay Gyula: 

Somogyi Sándor és 
Görömbey Imre. 
SZSZBSZ 563.p. 
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Jászapáti - Első világháborús emlékmű  

Háborús hősi emlékmű - Kótaj 

Tatabánya - Hősök szobra 

Rovatvezető: Natkó Zoltán 
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Gyepesített gyümölcsösök és az aszály 

 
A gyümölcsösök sorközeinek füvesítését Nyugat-

Európában elég régen alkalmazzák. Magyarországon csak az 1980-as 
évek elején kezdték el. Az akkori szakemberek úgy látták, hogy a fű, 
mint vízigényes növény, aszály esetén árt a fáknak. A próbálkozások is 
lassan indultak, eleinte csak minden második sort gyepesítettek. A mód-
szer előnyei egyre bátrabbá tették a termelőket, mára a füvesítés általá-
nossá vált. 

Milyen előnyei is vannak? Első helyen kell említeni azt, hogy nagyobb 
eső után is lehet közlekedni a területen embereknek és gépeknek. A 
metszőknek és gyümölcsszedőknek alkalmasint nem kell bokáig érő 
sarat dagasztani, az eső utáni fontos permetezéseket azonnal el lehet 
végezni, a leszedett termést kiszállítani. Mivel a fű gyökérzete átjárja a 
föld alatti térséget, jobb lesz a talajszerkezet és levegőzöttség, a pórus-
térfogat. A sorközök fűállománya állandóan nyírva van, a levágott mulcs 
egy része a csapadék hatására visszamosódik a talajba, javítva a hu-
musztartalmat, ezzel a talaj tápanyag-szolgáltató készségét. A gyep 
megköti a talajt, ezért főleg lejtős területeken jelentős az erózió elleni 
védelem. A füvesített terület természetes környezetet, optimális mikro-
klímát ad, a szépen nyírott fű és gondozott fák jó érzéseket adnak az ott 

gyakran közlekedő embereknek. A fűtakaró ezen kívül élőhelyet biztosít 
számos hasznos élőszervezet számára is. 

A füvesítésnek természetesen vannak hátrányai, melyek a követke-
zők: 

A gyepfelület párásabb környezetet eredményez, ezért nagyobb a 
gombabetegségek fertőzésének a lehetősége, tehát a növényvédelem 
nagyobb figyelmet igényel. Ezenkívül a pockok és a pajorok a háborítat-
lan talajban jobban elszaporodhatnak. Némely esetben nehézséget 
jelenthetnek a fű között elszaporodó virágzó gyomok, melyekre a mé-
hek intenzíven repülnek, ezzel gondot okozva a permetezések vonatko-
zásában. 

A legnagyobb dilemma viszont az, hogy aszály idején árt-e a gyepta-
karó a fáknak. Az idei nagy augusztusi szárazság valamit megmutatott 
ebből. Én azt tapasztaltam, hogy a homokosabb és dombosabb része-
ken volt káros hatás, ami a fűnek is tulajdonítható, mélyebb fekvésű és 
kötöttebb talajú gyümölcsösökben viszont nem. A legtöbb gyümölcsös 
terület viszont a fenti két szélsőséges fekvés között található. Itt azt 
lehetett megfigyelni, hogy a fű szinte teljes egészében kiszáradt. A ki-
száradt fű már semmi vizet nem szív el a fáktól, vagyis: az aszály káros 
hatása először a füveken látható, csak utána a fákon. amiért a gyep már 
csak kevésbé vonható felelőségre. Valószínű, hogy ezen logikai elme-
futtatás és az évek tapasztalatai eredményezték, hogy ma már szinte 
minden gyümölcsös füvesített rendszerben működik. Természetesen jó 
lenne, ha minél több gyepesített ültetvényt öntözni tudnánk, mert a kettő 
együtt lenne az igazi megoldás. 

Eperjesy Ferenc 

Rovatvezető: Eperjesy Ferenc 

Ezúttal szívem szerint nem 
magáról a horgászatról szeretnék 
írni. Napjainkban, a mindennapi 
rohanásban a horgászat is egy 
lehetőség, hogy kiszabaduljunk a 
természetbe, közelebb kerüljünk 
hozzá, csodálatos világát felfedez-
zük. Különösen napkelte és nap-
nyugta idején sok szépet látha-
tunk. Akit lenyűgöz a természet és 
a vízi világ élete biztosan nem fog 
csalódni, és teljes kikapcsolódás-
ban részesül, AMIT A TERMÉ-

SZET AD! Természetes, hogy el is 
vehet, ez a természet szeszélye. 
Ebben az évben kaptunk egy nagy 
pofont, a nagy szárazság miatt a 
vizek leapadtak, nagyon felmele-
gedtek, kiszáradtak. Halfogásban 
nem nagyon büszkélkedhetünk. 

A természet szenved! Tapasz-
talataim alapján a következőkre 
szeretném felhívni a figyelmet: Ne 
tegyünk rá az időjárás okozta kárra 
még egy lapáttal! Sok helyen meg-
figyelhető, hogy a horgászok ren-

geteg szemetet hagynak maguk 
után, főleg olyankor, amikor a hor-
gászatot más tevékenységekkel is 
egybekötik pl. bográcsolással, stb. 
Ezt adjuk mi a természetnek! Elte-
lik az idő, és mint aki jól végezte 
dolgát: irány haza. Azért írom, 
hogy haza, mert általában azt gon-
doljuk, hogy az „idegenek a hu-
nyók”. Sok helyen megdöbbentő 
látvány tárul elénk. Néha a horgá-
szat előtt takarítanunk kell azok 
miatt, akik nem éreznek felelőssé-

get! Óvjuk, tiszteljük, becsüljük a 
természetet, hisz benne élünk, és 
talán valamit át is kellene adnunk a 
jövő nemzedékének. Hamarosan 
itt a ragadozó halak szezonja, 
talán szép, hosszú ősz lesz, és 
horgászni is élmény lesz, persze 
ha van hol! 

Rovatvezető: Mészáros Csaba 

Rovatvezető: Andrikó Istvánné 

BOCI SZELET 
 
Ez a finom túrós sütemény épp olyan gyorsan készül 
el, mint ahogy elfogy. 
 

Hozzávalók: 
Kakaós tésztához: 18 dkg liszt, 15 dkg kristálycukor, 4 tojás, 1 dl 
tej, 1 dl olaj, 3 evőkanál kakaópor, 1 cs. sütőpor 
 
Túrós részhez: 50 dkg túró, 20 dkg kristálycukor, 1 tojás, 1 cs. va-
níliás cukor, 5 dkg búzadara, 1 citrom héja 
 
Elkészítés: A tojások sárgáját kikeverjük a cukorral, hozzáadjuk a tejet, 
az olajat, a kakaóport, majd a sütőporral összekevert lisztet. A tojásfe-

hérjéket habbá verjük és óvatosan a kakaós masszához keverjük. 
 
A túrós részhez a túrót kikeverjük a tojással, a kristálycukorral, a vaníli-
ás cukorral, a reszelt citromhéjjal és a búzadarával. 
 
Egy közepes méretű tepsibe (kb. 31 x 23 cm) sütőpapírt teszünk és 
beleöntjük a kakaós masszát. Egy kávéskanál segítségével rákanalaz-
zuk „foltokban” a túrós masszát a kakaós-
ra. Soknak tűnhet a túrós massza, de 
szórjuk bártan, mert bőven „elfér” benne. 
Előmelegített sütőben, lassú tűzöm, 170 
fokon kb. 30 perc alatt süssük készre, 
tűpróbával ellenőrizzük. 

Jó étvágyat!  



ZSÍROS ANTALNÉ 2012. szeptember 21-én a Parlamentben vehette át az Emberi Erőforrások Minisz-
tere által adományozott IDŐSEKÉRT DÍJAT. 
A díjhoz gratulálunk és a kitüntetett munkájához további sok sikert, erőt és egészséget kívánunk! 

2012. augusztus-szeptember Berczeli 

2012. szeptember 8-án 
Balkányban megrendezett Megyei 
Tűzoltó Versenyen Önkéntes 
Tűzoltócsapatunk 1300 liter/
perces Honda szivattyú felnőtt 
kategóriában II. helyezést ért el. 
 
Gratulálunk sikeres szereplésük-
höz! 

Zsíros Antalné a Tiszaberceli 
Nyugdíjasok Egyesületének veze-
tője annak megalakulása, 1997 
óta. Nyugalmazott, címzetes isko-
laigazgatóként került erre a társa-
dalmi megbízatásra, és kezdte 
szervezni, irányítani az egyesület 
munkáját nagy lelkesedéssel és 
odaadással. A faluközösség meg-
becsülését már korábban kivívta 
több évtizedes pedagógusi, iskola-
vezetői munkájával, az idősek is 
szeretettel választották az egyesü-
let vezetőjévé. Munkája nyomán új 
értelmet nyert a nyugdíjas korosz-
tály élete, és azóta is fáradhatatla-

nul dolgozik értük. Havonta új és új 
programokat szervez számukra: 
kirándulás, színházlátogatás, kö-
zös ünneplések jeles alkalmakkor. 
Kapcsolatot tart a később alakult 
környékbeli nyugdíjas egyesületek-
kel, tanácsokkal, gyakorlati tapasz-
talatok átadásával segíti őket. 
Tevékenysége sokrétű, nem korlá-
tozódik csak helyi események 
szervezésére. A Bessenyei Társa-
ság tagjaként elkötelezett híve a 
Bessenyei-kultusz ápolásának. 
Idén már tizedik éve, hogy rendezi 
a Tiszaberceli Kulturális Napok 
keretén belül zajló Regionális 

Nyugdíjas Találkozót 27 környék-
beli és nyíregyházi egyesület rész-
vételével. Évek óta szervezi az 
Észak-alföldi régió kulturális bemu-
tatóit nagy szakmai hozzáértéssel.  
Sikeres pályázatokkal és támoga-
tókkal teremti meg az egyesület 
működésének feltételeit. Vezetői 
kvalitásait felismerve, és hosszú 
évek munkáját elismerve választot-
ták meg a Szabolcs- Szatmár - 
Bereg megyei Nyugdíjas Szövet-
ség alelnökévé, majd a Magyar 
Nyugdíjasok Egyesületeinek Or-
szágos Szövetségében is fontos 

megbízatást kapott az Országos 
Tanács tagjaként. 
Zsíros Antalné több cikluson át vett 
részt a helyi döntések meghozata-
lában, mint önkormányzati képvi-
selő, 2005 óta a község díszpolgá-
ra.  

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.” 
/Németh László/ 

Három nyugdíjas pedagógusunk Kovács 
Béláné, Zsíros Antalné és Petró Béla ebben 
az évben vette át arany jubileumi diplomáját. 
Pedagógusi diplomájukat ötven évvel ezelőtt 
szerezték meg, és nyugdíjba vonulásukig a 
tiszaberceli általános iskolában tanítottak 
nagyon magas színvonalon. Az évtizedek 
alatt „szárnyaik alól” diákok százai kerültek 
ki, akik közül sokan hálásak tanáraiknak 

azért, hogy közép- és felsőfokú tanulmányai-
kat kitartó munkájukkal megalapozták, pálya-
választásukat segítették. 
Szívből gratulálunk, jó egészséget, örömteli 
nyugdíjas éveket kívánunk. 
 

Tanítványaik, valamint 
Tiszabercel Önkormányzata  

Berczeli 

Tiszabercel Község  
Önkormányzatának  
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