Berczeli
Ön a Berczeli Napló 140. számát tartja a kezében.
XXI. évfolyam 2.szám, 2016. szeptember

TISZABERCEL KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HIVATALOS LAPJA

NAPLÓ

Folytatás a 8-11 oldalon!

2

2016. szeptember

A Képviselő-testület háza tájáról
Önkormányzatunk Képviselő-testülete az elmúlt
pályázati időszakban településünk számára fontos fejlesztésekhez – a kiírások céljaihoz igazodva – az alábbi pályázatok benyújtásáról döntött:
• Fedett piaci árusító tér és kiszolgáló helyiségek kialakítása,
• Tiszaberceli óvoda felújítása,
• Tiszaberceli Közösségi Ház felújítása és korszerűsítése,
• A Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal (székhelyhivatal) fejlesztése,
• Konyha infrastrukturális felújítása,
• Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,
• A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel,
• Tiszaberceli belterületi utak felújítása.
Képviselő-testületünk döntött az óvoda átszervezéséről az óvodás gyermeklétszámot figyelembe véve. A döntés végrehajtásra került, így 2016.
szeptember 1. napjától két csoportban folyik az óvodai nevelés, oktatás.

Az Óvodában 2016. szeptember 1. napjától továbbra is minden gyermek jogosult ingyenes étkezésre, azonban az általános iskolás gyermekeknél többen nem jogosultak kedvezményre, ingyenes étkezésre. A Képviselő-testület döntése alapján Tiszabercel közigazgatási területén életvitelszerűen
élő, és állandó bejelentett lakcímmel rendelkező gyermekek számára, akik
az Ibrányi Árpádfejedelem Általános Iskola Tiszaberceli Bessenyei György
Tagintézményébe és a Tiszabercel Község Önkormányzatának Óvodájába
járnak a térítési díj fizetését az önkormányzat 2016. december 31. napjáig
átvállalta.
Iskolakezdési támogatásról, és a Bursa pályázathoz való csatlakozásról is
döntött a Képviselő-testület, melyekről lapunkban külön részletesen tájékoztatjuk Önöket.
A Helyi esélyegyenlőségi programját Képviselő-testületünk újra felülvizsgálta, a későbbiekben megjelenő pályázatok előírásai alapján.
Kovácsné Elek Irén
jegyző

BURSA HUNGARICA ösztöndíjprogram
Tájékoztatom, hogy Tiszabercel Község Önkormányzata 2016/2017. tanévre is csatlakozott
a BURSA HUNGARICA ösztöndíjprogramhoz,
melynek
beadási határideje 2016. november 08.
Kérem, hogy a pályázati adatlapot a megadott
határidőig töltsék ki, mely http://www.eper.
hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx honlapon
található.

NÉPSZAVAZÁS
Tisztelt Tiszaberceli Választópolgár!
Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai
Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra
történő kötelező betelepítését?”
A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a
választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri
névjegyzékbe történő felvételről a választók
2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a
Nemzeti Választási Irodától.
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján
Tiszabercel lakcímétől távol tartózkodó választópolgár, belföldön az általa megjelölt településen
átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek)
16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe vételt
2016. szeptember 24-én (szombat) l6 óráig lehetett kérni, a www.valasztas.hu oldalon, illetve
levélben vagy személyesen a Tiszaberceli Helyi
Választási Irodánál (4474 Tiszabercel, Fő utca 40.).

Az adatlap kitöltéséhez pályázói regisztráció
szükséges, melyhez az információk Tiszabercel
honlapján érhetőek el.
Azok a hallgatók, akik tavaly is pályáztak az ösztöndíjra nem kell ismét regisztrálniuk, hanem a
már meglévő felhasználónévvel és jelszóval tehetik meg a csatlakozást.
A pályázóknak a rendszerből kinyomtatott és
aláírt kérelmükhöz csatolniuk kell:
- a jelenlegi tanulói jogviszonyt igazoló lapot,
- igazolást a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó

jövedelméről,
- a szociális rászorultságot igazoló iratokat.
Amennyiben valamilyen probléma merülne fel
a pályázat kitöltésében Tiszabercel honlapján
megtalálható a felhasználói kézikönyv, illetve
önkormányzatunk dolgozói is szívesen állnak
rendelkezésre.
A kitöltött űrlapokat és a mellékleteket kinyomtatva juttassák el a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2016. november 8. napjáig!
Szántó Zsolt
polgármester

A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár, meghatalmazott útján vagy levélben, mozgóurna iránti kérelmet
nyújthat be legkésőbb 2016. szeptember 30-án
(pénteken) 16.00 óráig a Tiszaberceli Helyi Választási Irodához, a szavazás napján 15.00 óráig pedig a
szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár
igényel mozgóurnát a kérelemnek tartalmaznia kell
azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri.
Mozgóurna iránti kérelem letölthető a Tiszaberceli
Helyi Választási Iroda honlapjáról www.tiszabercel.
hu oldalon.
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti,
hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a Tiszaberceli Helyi Választási
Irodához (4474 Tiszabercel, Fő utca 40.) kell benyújtani 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig.
A szavazat leadására azt követően kerülhet sor,
ha a szavazatszámláló bizottság megállapította a
választópolgár személyazonosságát és személyi
azonosítóját (régi nevén személyi szám) vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.
A személyazonosság igazolására alkalmas:
- magyar hatóság által kiállított személyazonosító

igazolvány (személyi igazolvány, régi könyvecske
formátumú személyi)
- magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány
- magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
- magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes
útlevél
A személyi azonosító igazolására alkalmas:
- személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya)
- hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről
A lakcím igazolására alkalmas:
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- régi könyvecske formátumú személyazonosító
igazolvány amennyiben a lakcímet tartalmazza
Személyazonosság és személyi azonosító vagy
lakcím csak a szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.
Tiszabercel Község szavazóköreinek címében a
2014. évi országgyűlési választások óta változás
nem következett be. A szavazókör címe, és a szavazókörhöz tartozó utcák listája megtekinthető a
Tiszabercel község honlapján www.tiszabercel.hu.
Tisztelettel
Kovácsné Elek Irén
Helyi Választási Iroda Vezető
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Interjú dr. Vinnai Győző egyéni országgyűlési képviselővel
Képviselő Úr! Október 2-án népszavazás lesz az illegális bevándorlás kérdésében. Miről fogunk
szavazni?
A népszavazás eredménye hosszú
távra fogja meghatározni hazánk jövőjét. A szavazás arról szól, hogy Magyarországon meg akarjuk-e őrizni
kultúránkat, fejlődő gazdaságunkat
és biztonságunkat.
Nem túlzás ilyen nagy szavakat használni?
Biztos vagyok benne, hogy nem. Az utóbbi időben láthatjuk, hallhatjuk,
hogy megsokasodtak a terrorcselekmények Európában, és ezek mindegyike köthető valamilyen formában az illegális bevándorláshoz. Ahányszor
erről szó esik, mindig hangsúlyozzuk, hogy nem a hiteles okmányokkal
rendelkező valódi menekültekről beszélünk, hanem azokról a papírokkal
nem rendelkező, ellenőrizhetetlen múltú illegális bevándorlókról tartunk,
akik nem tudjuk, hogy milyen céllal érkeznek hozzánk. Aki segítségre
szorul, annak segítünk. De nem fogadhatunk be nagy embertömegeket
csak azért, mert jobban szeretnének élni. Ez olyan, mintha Szabó János
odamenne a Kiss családhoz, hogy hadd lakjon már velük, fogadják be a
családba, mert ők gazdagabbak és el tudják őt is tartani.
És ha a Kiss család önként úgy dönt, hogy befogadja Szabó Jánost?
Akkor szíve joga. De egyelőre itt nem erről van szó, hanem arról, hogy
az Unió akarja ránk erőltetni, hogy fogadjunk be több százezer menekültet, míg nagyon jól tudjuk, hogy a magyar emberek nagy része elutasítja
ezt. Ez kicsit az 50-es évekbeli kényszer társbérletre hasonlít, amikor a
nagyobb lakással rendelkezőkhöz költöztettek be olyanokat, akinek nem
volt lakása. Ez a diktatórikus intézkedés mindenképp konfliktusokat szül.
Ezért kell ez ellen minden magyar embernek tiltakozni. Erre ad lehetőséget
a népszavazás.
Az egyik ellenzéki párt azt mondja, hogy a népszavazás sokba kerül…
A népszavazás nem olcsó mulatság, de a migránsok befogadása nagyságrendekkel többe kerül. Ezért mondtam, hogy a gazdasági válság után
újra fejlődésnek indult gazdaságunk is veszélybe kerülhet. A menekültáradat elleni védekezés már így is nagyon sokba került az országnak.
Most képzeljük el, ha az Európai Unió által ránk erőltetett kvóta szerinti
több százezer menekültet, nekünk kellene ellátni. Magyarországon jelenleg
munkanélküliség van. Ami azt jelenti, hogy még a magyar embereknek

Középiskolások és
felsőoktatásban részt vevő tanulók
támogatása

sem tudunk 100%-ban munkát adni. Hogy adjunk munkát több százezer
bevándorlónak. Vagy nem fognak dolgozni? És a magyar adófizetők pénzén
fogjuk őket etetni?
Ennyire előre gondolkodunk?
Muszáj. Ezt a több százezer főt nem ideiglenesen kell befogadnunk, hanem
az Unió úgy gondolja, hogy ezeknek az embereknek végleg Magyarország
lesz a lakóhelye. Ebbe nem gondol bele sok ember. Ez nem egy ideiglenes
befogadás, ez kényszerbetelepítés. Ezért is hangsúlyozzuk, hogy a jövőnk,
a gyerekeink, unokáink jövője a tét. Az a tét, hogy az eljövendő nemzedékek vállára rakunk-e terhet. Ha ezek az illegális bevándorlók Magyarországra kerülnek, akkor nekünk kell gondoskodnunk az iskoláztatásukról,
a munkahelyükről, az orvosi ellátásukról, a nyugdíjukról? Lehet, hogy ezt
egy Németország – úgy gondolja hogy,- megengedheti magának, de Magyarország nem.
És végül miért lenne veszélyben a kultúránk? Hiszen eddig is sokan
választották hazájuknak Magyarországot. Vannak köztük orvosok,
művészek, mérnökök stb. A kultúránk mégis megmaradt.
Pont ez a különbség! Akik ilyen módon, itt tanultak, dolgoznak, azok azért
jöttek ide, hogy beilleszkedjenek az európai kultúrába. Személyekről, családokról van szó, nem pedig egy nagyvárosnyi emberről. Európában, ahol
szétnézünk, és az elmúlt évtizedekben nagy tömegű bevándorlás volt, ott
láthatjuk, hogy a bevándorlók nem illeszkednek be az adott ország társadalmába. A saját megszokott módjukon szeretnének élni, őseik szokása
szerint. Konfliktusok nélkül ez nem elképzelhető. Annyira eltérő kultúrájú
országokból érkeznek ezek az emberek, hogy a békés egymás mellett élés
nagyon nehéz. Megvannak a törvényeink, megvannak a szokásaink. Ezeken nem szeretnénk változtatni. A hibás az, aki ezt a helyzetet meg akarja
változtatni, vagyis Brüsszel a hibás, aki különböző kultúrkörből érkező embereket akar együttélésre kényszeríteni.
Hogy elkerüljük a biztonsági kockázatokat, a terrorveszélyt, az ország gazdasági megterhelését, az atrocitásokat, annak egyetlen módja az, hogy
nem teremtünk olyan helyzetet, hogy ezek bekövetkezhessenek. Ha a magyar emberek nagy többsége elmegy szavazni és a kényszerbetelepítés ellen szavaz, akkor a kormánynak Brüsszelben lesz a kezében egy ütőkártya.
Ezért bíztatok mindenkit, hogy menjen el október 2-án a népszavazásra és
szavazzon nemmel. Ne bízzunk abban, hogy majd a szomszéd elmegy és
úgy is mindenki nemmel szavaz. A népszavazásnak érvényesnek kell lennie. Ne feledjük, aki otthon marad az a kényszerbetelepítés mellett szavaz.

Boldog nyugdíjas éveket!
2016. szeptember 14-én ünnepélyes keretek között
búcsúztunk el munkatársunktól, Varga Imréné,
Ibolyától. 1997. augusztus 18-tól dolgozott településünk konyháján. Munkáját mindenki megelégedésére, legjobb tudása szerint odaadóan, lelkiismeretesen végezte.

Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött, hogy a Tiszaberceli állandó lakcímmel rendelkező középiskolai tanulmányokat folytató
és nappali képzésben részt vevő első diplomájukat
szerző főiskolai illetve egyetemi hallgatók iskolakezKöszönjük neki a sok-sok finom ételt, amit kolledéséhez 10.000 Ft összegű támogatást biztosít.
gáival közösen készített el az elmúlt 19 évben.
Igényeiket a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatalnál 2016. szeptember 26. napja után nyújtsák be, Kívánjuk, hogy erőben, egészségben, boldogság2016. szeptember 26. napja után kelt iskolalátogatási ban és békességben töltse hosszú, kiérdemelt
nyugdíjas éveit!
igazolás csatolásával.
A Képviselő-testületi döntés értelmében a kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el.
Szántó Zsolt
polgármester

Kozma Veronika
élelmezésvezető
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Rovatvezető:
Stefánné Kiss Erzsébet
Tagintézmény-vezető helyettes

A mi

„Tanuljátok szeretni a könyvolvasást,
Amely tudóssá teszen benneteket
Fáradtság nélkül gyönyörűségesen.”
(Bethlen Miklós)

NAPLÓNK
Elballagtak a nyolcadikosok
„Elballagunk, messze
megyünk,
Ezt a helyet nem feledjük!”
/Szücs Mara/
2016. június 18-án ballagtak
iskolánk 8. osztályos tanulói.
Sok sikert kívánunk elkövetkező tanulmányaikhoz és az
életük további alakulásához.
Osztályfőnök: Hegedüsné
Leskó Viktória

Megkezdődött a 2016/2017-es tanév

A végzős diákok névsora: „Tárva, nyitva az iskola,
…………………………
Budai Gergő Adrián
Vár a tudás, új ismeret, jutalom.”
Gönczi Gusztáv Dávid
Görző Ágnes
2016. szeptember 1-jén ünnepélyes tanévnyitóval elkezdődött a
Horváth Krisztián
2016/17-es tanév.
Jónás István József
Tanévnyitó ünnepélyünkön megkülönböztetett fegyelemmel köJónás Szabina
szöntöttük iskolánk 20 tiszaberceli elsős diákját, akik az óvodás
Kalderál József
évek után szeptember 1-jétől lettek az intézmény tanulói.
Katona Gergő
Minden tanulónknak sok sikert, eredményes tanulást kívánunk!
Kerekes Bence Attila
Molnár Nóra
Rákóczi Lajos Miklós
Rózsa Gyula Attila
Vajas Nándor
2016. július 4. és július 8. között tanulóink egyhetes napközis táborban vehettek részt
Vass Enikő
iskolánkban. A változatos programokat kínáló héten tartottunk mozidélutánt, dekoVedres Dzsenifer
ráltunk, egészségnapot rendeztünk, ahol gyümölcstálakat, szendvicseket, salátákat

Erzsébet-tábor

készítettünk, jártunk az ibrányi
uszodában, majd az utolsó napon
Aggtelekre kirándultunk. Délelőtt
nagyokat játszhattak diákjaink az
udvaron, miközben új barátságok
szövődtek. Az egy hét elteltével
mindannyian sok-sok élménnyel
gazdagodva búcsúztunk, bízva
abban, hogy jövő nyáron is lesz
lehetőségünk együtt táborozni.

Búcsú Csicsvári Gyuláné tanítónőtől
Tanítványok százai és százai örökre szívükbe
zárták kedves tanító nénijüket, s most már emléke bennük él tovább.

Szomorú szívvel búcsúzunk kedves, szeretett
kolléganőnktől, Csicsvári Gyulánétól.
Szavakban, gondolatokban, érzésekben s bárhogyan nehéz kifejezni, ami most legbelső
énünkben lakozik.
Emlékeinkben megőrizzük felejthetetlen egyéniségét, mosolygós, barátságos arcát.
Arany János szavaival búcsúzunk:
„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élete kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lezárva ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad és nőttön nő tiszta fénye.”
/Arany János/
Köszönjük az iskoláért, a gyermekekért végzett
munkádat, köszönjük a velünk töltött éveidet.
Nyugodj békében!
Kollégáid, munkatársaid

Búcsú
„…………………………………..
Szükség lenne egy – két búcsúszóra.
De nehézkes beszélni, elszorul a torkom,
Akaratom ellenére elcsuklik a hangom.
Lezárult egy élet, helyében ott maradt egy űr.
Az élet megyen tovább, hát mi is megyünk,
De téged sosem feledünk.

Kedves Tanító néni!
Hálásan köszönünk
Minden jót és szépet,
Nem feledjük a sok
Kedves iskolás emléket.
/Tanítványai/

Több voltál te nékünk, mint egy kedves tanító.
Mint ahogy e képen téged körül veszünk,
Gondolatban eztán mindig veled leszünk.
Felnézünk rád, mint diák tanítójára,
De még attól többre, igaz jó barátra.
Nemcsak tanítottál, kötelességből,
De támogattál szívedből, lelkedből.”
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Könyvtári lapozgató
Rovatvezető:
Futkos Béláné könyvtárvezető

Színes felnőtt és gyermekprogramokat szerveztünk a - és az SZMK finanszírozásával fellépett gyermeknakönyvtárban:
pon a DIÓ-TRIÓ együttes, és széles közönség előtt,
augusztus 6-án a Ludas Matyi című előadást láthat- Bábszínházi világnap (ovisoknak)
tunk a Tisza-parton.
- Víz világnapja
- Költészet napja
Szintén az SZMK-nak köszönhetően bővült könyvál- Szavalóverseny gyerekeknek
lományunk közel 100 kötettel. Az új könyvek listáját
- Szépolvasó verseny
megtalálják a Községi Könyvtár Bessenyei György
honlapon.
- Filmklub
- Kézműves foglalkozás

Tisztelt Vendégünk!
Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a településünkön élő valamennyi 62. életévét betöltött lakos részére Idősek
Világnapja alkalmából egyszeri 3.000 Ft összegű támogatást nyújt.
Az összeg átvételére az ünnepséget megelőzően lehetőséget biztosítunk a helyszínen. Ezt követően Tiszabercel Önkormányzatánál ügyintézési időben lehet
átvenni a támogatást.
További jó egészséget kíván:
Tiszabercel Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete

KEDVES TISZABERCELI LAKOSOK!
A könyvtár szeretné összegyűjteni és megőrizni
Tiszabercel történetét képekben. Kérünk mindenkit, akinek 1960 előtti fotója van, 1-2 napra
kölcsönözze, hogy beszkennelhessük. Egy kiállításon mutatnánk be a képeket – a falu mindennapjairól, ruházkodásról, munkahelyekről (tsz,
téglagyár, tanácsháza, iskola stb.) sportéletről,
katonaságról, egyházi és egyéb rendezvényekről –, hogy a múltat megőrizzük a jövő nemzedéknek. Várjuk a fotókat!
Tisztelettel: Futkos Béláné
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„Hittel, hűséggel, humorral”
„Éljen soká, számos éven át...”–
szólt az éltetés 2016. június 19-én,
Ferenczi Richárd (Ricsi atya) pappá szentelésének 10. évfordulóján.
A „rózsa” évfordulón köszöntötték
őt a tiszaberceli katolikus hívek
virággal, jó szóval, ajándékkal. Köszöntse őt még ez a vers is:

Csordultig lesz a szíved boldogsággal,
Hisz égi irgalom, jóság vezet.
Az Úr házában lelked égbe szárnyal…
Örökké őrzi, áldja éltedet.

Plébános atya ars poeticája: Hittel,
hűséggel, humorral. Az első kettőről már tíz éve tesz tanúbizonysáZSOLTÁROS KÖSZÖNTŐ
got, az utóbbiról pedig augusztus
Az Úr legyen megőrző Pásztorod! 3-án győződhettünk meg egy
Nem látsz hiányt soha, míg őt
„csapatépítő”, közösségépítő
szolgálod.
Tisza-parti találkozón, aminek
Kik benne bíznak, mind-mind
atya volt az ötletgazdája. A közel
boldogok!
60 fő felszabadultan hallgatta a
Ő legyen néked üdvöd, boldogsákifogyhatatlan viccáradatot, majd
god!
elmondtuk az imát: Édes Jézus
ide hallgass, éhes vagyok, mint
Ha szomorú lesz szíved, ő bezörget
egy farkas! Adjad Uram, hogy jól
Hozzád, és megújítja hitedet.
essék Jézus neve dicsértessék.
Megsokasítja elfogyó erődet;
Amen. Elfogyasztottuk a finom birAz Igazság szent ösvényén vezet.
kapörköltet. Az ezt követő sütizés
és borozás jó hangulatban telt el.
Ő akkor is oltalmad, őriződ,
Ha rád borulna a Halál árnyéka…
Jövőre találkozzunk ugyanott,
Élj igaz szívvel Istened előtt;
ugyanakkor.
A hűségben csak így lehetsz te
példa.

2016. szeptember

Lelkészbeiktató Ünnepi
Istentisztelet Tiszabercelen
„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra,
amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek,
hogy legeltessétek az Isten egyházát,
amelyet tulajdon vérével szerzett.”
(Apostolok cselekedetei 20. fejezet 28. vers)
Emberemlékezet óta - vagy inkább az én emlékezetem óta - nem volt ennyi
ember a tiszaberceli református templomban, mert oly sokan eljöttek Szilágyi Sándor református lelkipásztor beiktatására május 29-én. A sok-sok
tiszaberceli gyülekezeti tag mellett eljöttek a környező települések vezetői,
lelkipásztorai, presbitériumai, egyházmegyei vezetők, más egyházi és világi méltóságok.
Az ünnepi alkalomnak megfelelően feldíszített templomunk szűknek bizonyult, és a templom kertben is sokan követték a beiktatási ünnepséget.
A beiktatási ünnepségen igét hirdetett Dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Szilágyi Sándort lelkipásztori tisztségébe
Dr. Gaál Sándor a Nyírségi Református Egyházmegye esperese iktatta be.
Szilágyi Sándor 11 évvel ezelőtt érkezett településünkre Debrecenből, és
Szabó Péter Nagytiszteletű Úrtól vette át a belülről felújított templomot, és
a gyülekezetet. A gyülekezettől kapott bizalmat őszinteségével, közvetlenségével és segítőkészségével hálálta meg. A gyülekezet és településünk
életének fontos szereplőjévé vált Tiszteletesünk és családja.
Gratulálunk a beiktatáshoz, további jó egészséget és jó munkát kívánunk!
„Áldd meg azért kegyelmes szolgád házát,
hogy örökké színed előtt legyen,
mert te ígérted ezt, Uram, ó, Uram!
Mert a te áldásoddal szolgádnak háza
örökké áldott lesz!”
(Sámuel második könyve 7. fejezet 29. vers)
Isten áldása legyen a gyülekezeten és presbitériumán, új (régi) lelkészén,
és családján, hogy békességben tudják szolgálni Istent, és a közösséget!
Görömbei Ferenc
presbiter

2016. szeptember
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LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 2016. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén hirdette meg 2016-ra a Kertészkedés
Évét. Az FM gondozásában működő szakiskolák azzal vesznek részt a
programban, hogy vállalják egy földterület gondozását, művelését, konyhakert kialakítását, azaz megmentenek egy kertet.
A Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tiszaberceli Mezőgazdasági Szakképző Iskolája a 2015/2016-os tanévben csatlakozott a
„Ments meg egy kertet” programhoz, amit a Földművelésügyi Minisztérium indított el.
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr a 2016. évet a kertészkedés évének nyilvánította.
Több lehetőség közül választhattunk, „műveletlen zártkert művelés alá
vonása” vagy „idős emberrel történő kert-együttgondozás”, illetve „kert
együttművelés egyéb közösséggel”.
A mi iskolánk, Takács Emese tagintézmény-vezető asszony, Szántó Zsolt
polgármester úrral egyeztetve az „idős emberrel történő kert-együttgondozás” kategóriát választotta. Egy 74 és 72 éves házaspár konyhakertjének gondozásában szeretnénk segítséget vállalni. A tulajdonosok saját
erőből már nem tudják művelni a területet, segítségük nincs, két fiúk
közül már csak az egyik él, aki Budapesten lakik.
A kert területe 1688 m2, 28 db gyümölcsfával. Iskolánkból a 9.E. kertész osztályt vontuk be a programba Tarjányiné Szabolcsi Zsuzsanna
osztályfőnök vezetésével. A munkálatokat 2016. április 16-án kezdtük el.
A vetemények sárgarépa, burgonya, hagyma, cékla, cukkini, csemegekukorica, borsó, hagyma, petrezselyem, karalábé elvetésre kerültek, de
előtte talajművelést kellett végeznünk.
A talajművelés szántásból, talajfelszín egyengetésből, illetve ágyások

Mezőgazdasági hírek
Rovatvezető: Eperjesy Ferenc

A káposztarepce őszi kártevői
Az egyre jelentősebbé vált repcetermesztést vetés után, tehát már
ősszel komoly veszélyek fenyegetik. Leginkább az állati kártevőkre kell
figyelni, azok közül is a repcedarázsra. A kis darázsalkatú imágó narancssárga színű, a fején két fekete ponttal és már áprilisban rajzik.
Tojását a levél fonákára rakja, ahonnan 3 hét múlva kelnek ki a kis lárvák, melyeket álhernyónak nevez a növényvédelmi tudomány. Ez sötét
színű és szőrös. Azonnal elkezdi a repce leveleit és szárát fogyasztani, földig lerágva azt. A mustárt is szereti. Évente 2-3 nemzedéke van,
ezért a vetést időben megelőző árvakeléseket is megtámadhatja. Igazi
kárt nyilván a friss vetésekben okoz. Mivel napokon belül eltüntetheti a
repcetábla egy részét, ezért gyakori ellenőrzés szükségeltetik. Kontakt
rovarölő szerekkel, piretroidokkal a lárvák ellen kellő védelmet érhetünk
el. A száraz, meleg időjárást szereti.
Jelentős károkat okozhat a repcebolha is az éppen kikelt állomány-

kialakításából állt. Ezzel a programmal úgy gondoljuk, a tanulóink megismerik az alkotás, termelés örömét. Fokozzuk önbizalmukat, önbecsülésüket. A befektetett munka és energia megtérül, mikor kikelnek a magok, fejlődnek a növények.
Megtanulják az egészséges zöldség termesztését, nem kell a boltban
venni, hiszen csak kisétál a kertbe és friss zöldséghez jut, ha most elsajátítja a művelés fortélyait. A tanulók friss levegőn tanulhatnak, közösségi munkát végezve. Az iskolai tanulmányaikat és ismereteiket bővíthetik, színesíthetik. Nemcsak lexikai tudásra tesznek szert, mindamellett,
hogy iskolánkban is van gyakorlati oktatás, hanem használható, gyakorlati, életre nevelő tudást ad a program. A befektetett munka során
a tanulók megtapasztalják a valóságos ár-érték arányt, a pénz értékét.
Feladataink a folyamatos gyomtalanítás, kapálás, gereblyézés, öntözés,
borsó másodvetése. Azt gondoljuk, hogy ezzel a programmal gyerekeink
olyan értéket képviselhetnek, melyek egy életre meghatározói lesznek
személyiségüknek. Továbbadhatják majdan gyerekeiknek a közösség, a
megbecsülés, az időseknek nyújtott segítségadás fontosságát, az egymásra figyelést, az együttdolgozás örömét.
Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vállalhatunk ebben a nagyszabású
országos programban.
Néhány fotón keresztül bemutatjuk a kezdetektől mostanáig, a vetéstől
a növények fejlődésén át a termések megjelenését.
Takács Emese
tagintézmény-vezető
Láda Bertalanné
programért felelős

ban. A több leveles tövekkel, az erősebb levelekkel már nem bír meg.
Szintén a meleget kedveli. A repcedarázs elleni növényvédő szerek hatékonyak ez esetben is.
Ha a repce gyökérnyaki része duzzadt és onnan több hajtás indul,
nagy a valószínűsége, hogy a repce-gubacsszúnyog kártételével állunk szemben. Ez a rovar részben a károsítása által meggyengült téli
kifagyások okozója is lehet. Jelentősége nem nagy, viszont jó tudni
róla, úgy, mint a honvédbogárról, mely
a 20. század elején volt a repcetáblák
rettegett ellensége. Mára majdnem
teljesen visszaszorult, bár soha
nem lehet tudni előre az új reneszánszát. A bogár a leveleket rágja. Kártétele áthúzódhat
tavaszra is.
A repce jelentősebb növényvédelme igaz, hogy tavasszal indul, a fentiek miatt
azonban jó lesz már az őszi
időszakban is résen lenni.
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Roma Nap (2016. augusztus 2.)
Idén a Tiszaberceli Kulturális és Turisztikai Napok rendezvénysorozata a
roma nappal kezdődött augusztus 2-án. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat alelnöke és Szántó Zsolt polgármester
köszöntötte a résztvevőket.
Gyerekek és felnőttek táncos produkciókkal szórakoztatták a közön-

séget. Közben elkészült a finom ebéd, s most sem maradt el vakaró.
Szabrina és Andris fellépésén a táncos kedvűek rophatták a táncot a
Tisza-parton.
„Beszéljenek” a képek a jó hangulatban eltelt napról!

XV. Regionális Nyugdíjas Találkozó (2016. augusztus 4.)
Különleges nap volt 2016. augusztus 4. egyesületünk életében, hiszen 15. alkalommal rendeztük meg a regionális nyugdíjas találkozót a Tisza-parton. 25 egyesület
fogadta el meghívásunkat – immár hagyományt ápolva –, színvonalas, színes műsorokkal érkeztek jól szervezett rendezvényünkre.
Fővédnökünk polgármesterünk, Szántó Zsolt volt, a tereprendezést Zámbó Károlyné Piroska irányító tevékenységének köszönhetjük. Szorgalmas, aktív egyesületi
tagok díszítették fel a fogadósátrat, majd betöltötték a házigazda szerepét reggeltől
estig. Vendégünk, Baracsi Endre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
alelnöke, köszöntötte a 600 fő nyugdíjas résztvevőt, majd Szántó Zsolt megnyitó
beszédét Román Demeterné követte, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetség részéről. Zsíros Antalné üdvözölte az ideutazó egyesületeket és az
őket elkísérő polgármestereket.
A szót Puskás Gyula konferanszié vette át, majd a megzenésített Nyugdíjas induló
után benépesült a nagy színpad, és kezdetét vette a 24 műsorszám.
Ünnepeltünk. Ünnepeltük a 15. évfordulót azzal is, hogy Bessenyei György szülőfalujában a nagy író-filozófust irodalmi összeállítással méltattuk. Szórakoztató
fellépésünk (Száraz Lászlóné betanításával) énekes-táncos jellegű operettszámok
voltak a közönség nagy tetszésére.

A megjelent nyugdíjas egyesületek: Paszab, Szabolcs, Balsa, Buj, Gávavencsellő, Ibrány, Nagyhalász, Nyírbogdány (2 csoport), Pócspetri, Nyírtelek, Nyírszőlős,
Sóstó-Sóstóhegy, Sényő, Nyírtura és Nyíregyháza 9 egyesülete.
Változatos műsorukban ének, tánc, szavalat, vidám jelenetek sorakoztak. Mindenki jól érezte magát. Ez köszönhető annak az összefogásnak, ami ezt a napot
jellemezni szokta.
A finom ebédért köszönet az óvodai konyhai dolgozóknak és Verának, és a gyors
kiszolgálásért a „fehérkötényes” segítőknek, az önkormányzat dolgozóinak. Köszönet Bálint Pál zenésznek, Szabó Zoltán „séfnek”, a Tiszaberceli Nyugdíjas
Egyesület „szervezőinek”,
műsorozóinak, a házi sütemények készítőinek,
az összeszokott stábnak
és minden kedves patronálónak, segítőnek. Köszönjük Istennek, hogy a
legjobb időjárást hozta el
a szépséges Tisza-partra.
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ÉS TURISZTIKAI NAPOK
Ifjúsági Találkozó és Éld Túl Akadályverseny (2016. augusztus 5.)
2016. augusztus 6-án, pénteken hagyományosan immár 11. alkalommal sátorban a helyi óvónők és dajkák segítették a munkát a gyerekeknek
került megrendezésre az Ifjúsági Találkozó a Tiszaberceli Tisza-parton.
adott útmutatásaikkal. A nap folyamán Budaházi Anitának köszönhetően ingyenes arcfestésre és csillámtetkó készítésre is jelentkezhettek az
Kora délelőtt már lázasan gyülekeztek a csapatok, hogy 10 órakor kezérdeklődők.
detét vegye a település egy részét átszövő akadályverseny. 7 csapat
jelentkezett a feladatok teljesítésére. Idén a foci EB lázában kerültek Az akadályverseny eredményhirdetését követően a gyerekek nagy örökiosztásra a csapatnevek, így egy-egy magyar futballválogatott neve mére a tűzoltók bemutatójára, majd hab-partijára került sor, ahol az egelógott a csapatok nyakában. 11 akadályon kellett megküzdeniük a felada- kig ért a hab.
tokkal, mely során voltak gondolkodtató, ügyességi és megfigyelésen
A délután folyamán a színpadra összpontosult a figyelem, ahol táncos,
alapuló feladatok. A verseny díjazásaként valamennyi csapat hasznos
zenés produkciók követték egymást.
és értékes ajándékokat kapott a támogatók jóvoltából.
Estére több százra nőtt a nézők száma, hisz sztárfellépőként Jolly és
Miközben a nagyobbak az akadályversenyt élték túl, addig a kisebbek a
Suzy lépett a színpadra, akik fergeteges jókedvet varázsoltak a Tiszakézműves sátorban mutathatták meg kreatív képességüket. Lehetőség
partra.
volt gyöngyfűzésre, üvegfestésre, gipszfestésre, színezésre. A kézműves
Köszönjük a támogatásokat és a sok önkéntes segítségét.

Gátszínház (2016. augusztus 7.)
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Ulti Party (2016. augusztus 6.)
Az ulti, mint komoly játék

Tiszabercel is rendezett selejtezőket, általában
55-60 fő részvételével. A versenyben elért pontTiszabercelen nagy hagyománya van az
számaink alapján mind a 8 versenyzőnk bejutott
ultijátéknak. A régiek ismerték, szerették és
az elődöntőbe, abba a 60 fős csoportba, mely
gyakorolták rendszeresen. Pl. id. Farkas Géza,
az ország minden részét képviseli.
Gönczi Béla, Gönczi Sándor, Jankovics Géza,
Ezt az elődöntőt Kecskeméten rendeztük, ahol
id. Száraz László, Mádi Péter, id. Szabó Mihály,
szept. 10-11-én, a két versenynapon, kiderült, ki
Molnár Mihály, Korsoveczki Márton, kocsmákaz a 21 fő, aki az országos döntőt játssza.
ba, a fodrászműhelyben, vagy akár a szabadban
Csapatunk legnagyobb dicsérete, hogy a 8-ból 4
játszották vasárnap délután, illetve szabadidő- Képünk egy korábbi versenyen készült.
fő országos döntőt játszhat.
ben.
id. Szántó András, Peley András, Gégény TaA maiak legtöbbje tőlük tanult, vagy a diákkocsiban, kollégiumokban más, Oláh László játékos társunk minden csapatot ,,megvert”, mert
pallérozódott.
Sárospatakról 2 fő, Nyíregyházáról 3 fő, Debrecenből 1 fő, Kisvárdáról
2000-ben Máté András szervezte az első Tiszaberceli Ultibajnokságot 3 fő, Budapestről 2 fő,Szegedről 3 fő, Kecskemétről 1 fő, Gyömrőről 2
(azóta is folytatjuk minden évben).
fő jutott döntőbe.
2006-ban egyesületet alapítottunk a játék népszerűsítésére, gyakor- Gratulálunk, a döntőben jó szereplést kívánunk és várunk. (Stekli Gyula
lására. Ez annyira sikeres volt, hogy nyíregyháziak, tiszavasváriak is a és Varga Ferenc voltak eddig bronzérmesek.)
Szabadidő Egyesület tagjai lettek.
A sport ultiban hasonlóképpen jól állunk, mert a kisvárdai selejtezőből
Mindenhová elmentünk, ahol verseny volt: Mezőberény, Miskolc, Kőka- mindhárom versenyzőnk, Peley András, Száraz László, Gégény Tamás
pu, Sárospatak, Budapest.
döntőbe jutott.
2006-ban országos ismertségre és elismertségre tettünk szert, mert itt Itt nehéz lesz a berceli hagyományokhoz méltón szerepelni, mert 2010alakult meg (Tiszagyöngye Étterem kisterme) a Magyar Ulti Szövetség, ben Stekli Gyula nyertre a döntőt, következő évben Molnár Mihály lett
mely azóta is működik.
ezüstérmes.
A megalakulásban Stekli Gyula tiszaberceli és Hajdu Imre sárospataki Legnehezebb helyzetben csapataink vannak. A Rétközi Kulturális és
játékosok játszottak főszerepet.
Turisztika Napok keretében tartott versenyen csapataink nem tudtak
A MAUSZ elkezdte a játék szervezését, szabályrendszerének moderni- döntőben jutni.
zálását.
3 csapattal indultunk, de csak 7-8-9. helyet tudtuk megszerezni.
Ma három formája van a versenynek:
Legjobban teljesítő csapatunk az ,,Öszikék” (Veres László, Peley András,
- egyéni verseny /társasági ulti/
Juhász Sándor) voltak, de néhány forinttal lemaradtak a továbbjutástól.
- csapatverseny
A régiókból 6 csapat jutott az országos döntőbe.
- sport ulti.
Egyesületünk tagjai jó közösséget alkotnak.
Az egyéniben a régiók legjobbjai összesen 21-en játsszák az országos Hetente legalább 2-szer ,,edzünk”, hogy a versenyeken jól szerepelhesdöntőt.
sünk.
A csapatban selejtezők után a legjobb 15 (3fős) csapat játssza a döntőt. Munkánkban sok szponzor támogat bennünket.
A sport ultiban minden játékos ugyanazt a lapot játssza meg, az győz, Fontos az Önkormányzat támogatása, mert helyet, kisbuszt biztosít, leaki a legtöbbet hozza ki ugyanabból a lapból. Lényege, hogy a szerencse hetőséget ad a fejlődésre.
faktor csökkenjen, inkább a tudás domináljon.
Mindenkinek köszönjük, akik ezt a szép játékot, sportot anyagilag és erIlyen előzmények után 2016-ról:
kölcsileg támogatják, és ezzel hozzásegítik csapatunkat az eredményes
Az egyéni verseny (hivatalosan társasági-ulti) 3 régióban zajlik: Észak- versenyzéshez.
Magyarország, Budapest, Dél-Magyarország. A mi régiónkban DebreSzáraz László
cen, Nyíregyháza, Kisvárda, Sárospatak rendez versenyeket.
a Szabadidő Egyesület vezetője
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ÉS TURISZTIKAI NAPOK
XVII. Halászléfőző Fesztivál (2016. augusztus 6.)
A műsorok sorát idén is a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar vezette fel,
akik a töltésen mentelve érkeztek a Tisza-partra, ahol a majorett csoport
látványos koreográfiájában gyönyörködhettünk.
Ezt követően került sor a megnyitóra, melyet egy színházi előadás követett, ahol a Ludas Matyi című darabot láthattuk.
Az eredményhirdetést követően a Magyar Lovas Színház Komárom
művészei léptek a színpadra, Bányoczky Nóra és Balogh Gábor személyében, akik csodálatos dalokkal szórakoztatták a jelenlévőket. A
Nyíregyházi Táncklub latin táncbemutatóját már kissé zord időjárási
körülmények között figyelhettük. Sajnos az idő egyre hűvösebb és szelesebb lett, így a nézők száma is kevesebb volt a vártnál az esti fellépő,
A XVII. Tiszaberceli Kulturális és Turisztikai Napok rendezvénysorozat Egri József operett előadásán, mely zárószám is lett egyben, hiszen a
főnapja a Tiszaberceli Halászléfőző Fesztivál, melynek megrendezésére tűzijáték utáni Gáti Bál lemondásra került a kedvezőtlen időjárás miatt.
2016. augusztus 6-án szombaton került sor.
A rendezvényt számtalan támogató segítette, akiknek ezúton is köszönHagyományosan az ünnepélyes tűzgyújtással vette kezdetét a főzőver- jük a hozzájárulást.
seny, melyre 14 csapat nevezett. A versenyzők finomabbnál finomabb
ételeket készítettek, így nehéz dolga volt a zsűrinek, aki valamennyi csapat ételét díjazta különböző különdíjakkal.
Végül az első 3 helyezett kiválasztása is megtörtént, mely az alábbiak
szerint alakult:
1. helyezett: MEDIBALL csapat
2. helyezett: ÉRSEKCSANÁD csapata
3. helyezett: NYÍRSÉGVÍZ 1. csapata, Fogarasi Lajos vezetésével
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Tartalmas és mozgalmas élet az Idősek Házában

Betekintés
az Idősek Háza
életébe

Kapcsolatainkat tovább ápolva a Nyírségi Látássérültek Egyesületével együtt
emlékeztünk a költészet napjára, valamint
együtt ünnepeltük, illetve fogadtuk a köszöntéseket anyák napja alkalmából Nyíregyházán a Vasutas Művelődési Házban.
Közös szalonnasütést szerveztünk az
udvaron, a nap jó hangulatban telt el, a
házi segítségnyújtásban lévő ellátottaink
is részt vettek a programon.
Tiszteletes úrral közösen filmvetítést

szerveztünk, amelyen a beiktatási ünnepségről készült felvételt néztük meg.
Foglalkozásaink folyamatosak, amelyeken ajándéktárgyakat készítünk.
Részt vettünk falunk rendezvénysorozatának valamennyi programján.
Megtekintettük a paszabi szőttes- és kézimunka-kiállítást.
A buji lecsófőző versenyre is ellátogattunk. Köszönjük a vendéglátást.

„Kérdezze meg gyógyszerészét!”
„Mi lehet jobb annál,
mint szeretni, amit csinálunk,
és tudni, hogy annak értéke is van?”
(Katherine Graham)
E csodálatos szakmai hitvallással
indítottuk egészségügyi programsorozatunkat, és köszöntöttük az
Idősek Házában Nagyné dr. Csikós Gréta szakgyógyszerészt, aki
önként ajánlotta fel, hogy tájékoztatást ad az érdeklődőknek, ellátottainknak a metabolikus szindrómához kapcsolódó betegségek,
azaz a magas vérnyomás, a zsíranyagcsere-zavar,
a cukorbetegség és az elhízás problémaköréről.
Előadása során a tudományos ismereteket min-

Költészat napja

Nagyné dr. Csikós Gréta előadása

Szalonnasütés

Filmvetítés beiktatási ünnepségről

Nagymama fakanala
Császárszelet

Paradicsomos szaftban sült sertésszelet, a köret a hússal együtt sül, ropogós sajtkéreg alatt. Nagyon finom és
egyszerű étel, bármilyen savanyúsággal vagy idénysalátával fogyasztható.
Hozzávalók: 6 szelet sertéskaraj, kevés liszt, olaj, vaj, 1 evőkanál paradicsompüré, 10 dkg gyufametélt, 1 dl tejföl, 1 tojás, 10 dkg trappista
sajt, só
Elkészítés: A hússzeleteket vékonyra klopfoljuk, majd megsózzuk és
lisztbe forgatjuk. Lábasban kevés olajat hevítünk, a húsok mindkét oldalát pirosra sütjük, ezután a szeleteket a zsiradékból kivesszük, félretes�szük. A visszamaradt zsírban egy kanálnyi lisztet pirítunk, hozzáadjuk
a paradicsompürét és felöntjük egy decinyi vízzel, majd összeforraljuk.

denki számára érthető formába öntötte.
Lehetőséget adott egyéni elbeszélgetésekre,
gyógyszerek átnézésére. Köszönjük a figyelemfelkeltő, tanulságos előadást, a családi látogatásokat, ahol szakmai tanácsokat
kaptak ellátottaink.
A 2015. évi GYOK Ifjúsági Fórumának I. helyezettje Nagyné dr.
Csikós Gréta lett, „A metabolikus
szindróma gyógynövényes terápiája” című előadásával.
Ezúton is szeretnénk gratulálni
szakmai sikeréhez, kitüntetéséhez, és további sikeres pályafutást, jó erőt és
egészséget kívánunk.
Gliba Lászlóné

Szalmaszál rendezvényen

Akkora tepsibe öntjük,
amekkorába beleférnek
az elősütött karajszeletek, amelyeket egymás
mellé a szaftra rakunk.
Sós vízben a szokott
módon megfőzzük a
metéltet, leszűrjük, és
elkeverjük kevés vajjal.
A tojást enyhén felverjük, hozzáadjuk a tejfölt.
A tésztát belekeverjük a tojásos tejfölbe. A hússzeletekre halmozzuk a
tésztás masszát, majd reszelt sajttal megszórjuk a halmokat. Előmelegített, 180 fokos sütőben szép pirosra sütjük. Paprikába töltött savanyított
káposztával körítve tálaljuk.
Jó étvágyat kívánunk!
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Az Együtt Tiszabercelért Egyesület életéből
Hol van az a nyár?
Hát, elmúlt, mint a nyarak általában, így már
csak visszagondolni tudunk a szeptemberi
nyárral meghosszabbított melegre, és a nyár
eseményeire. Illetve, még korábbra, ha egyesületünk elmúlt fél évének
eseményeit vesszük sorra.
Hagyományos programok voltak ezek: színházlátogatás – ezúttal Ibrányba közel húsz fővel, költészet napi megemlékezés és vetélkedő, filmklub, ahol egy balladisztikus, szép filmet néztünk meg közösen (A fekete
bojtár: Sinka István költő élete és Móricz Zsigmond egy novellájának
feldolgozása). Voltunk nótaesten Nyíregyházán, voltunk fagyizással egybekötött biciklitúrán Ibrányban és a Tisza-töltésen, voltunk a Szabadtéri
színpad előadásain.
Jó hangulatú lecsófőzést szerveztünk a Tisza-parti rendezvények záró
napján – hagyományosan a Gátszínházi előadás előtt. Itt nemcsak tagjainkat, hanem mindenkit, aki elfogadta, vendégül láttunk egy üstben főtt
lecsóra. Ezúton is megköszönjük az Önkormányzatnak a főzéshez, vendéglátáshoz nyújtott segítségét, valamint az éves anyagi támogatást is.
Köszönjük a segítőknek, a sütit sütőknek, minden résztvevőnek, aki bármilyen módon hozzájárult a nap sikeréhez.
Köszönjük a főszakács Humicskó Józsi barátunknak a szokásos minőséget, főzőtudományára most sem volt panasz. Öröm volt számunkra,
hogy a korán érkező színházi stáb ugyanúgy vélekedett, s még nagyobb
büszkeség töltött el bennünket, amikor a gyönyörű környezetet, a lassan
folydogáló Tiszát dicsérték – pedig nem is a mi érdemünk. A folyót nem
mi teremtettük, a fákat nem mi ültettük. És mégis…
Meg kell említeni a színház nézőközönségét, mint kulturált, viselkedni

Kirándultunk!
Ezúttal az ország tetejére, és a
környékbeli meseszép kis falvakba
látogattunk el. Gyönyörű napsütés,
kristálytiszta levegő, jó hangulat,
sok látnivaló. Ezek a kulcsszavak, amelyek jellemezték ezt a
napot. Teltházzal, ill. tele busszal
/49 fő/ vágtunk neki a hosszú útnak, ami a tartós beszélgetések,
többszöri megállók, és a többszöri
kínálgatások folytán nem is tűnt
olyan hosszúnak.
Külön öröm, hogy tagjaink mellett
több falubeli is csatlakozott hozzánk, és reméljük, nem bánták
meg. Valamikor, egy-egy kirándulás után az iskolában végigkérdeztük a gyerekeket, kinek mi tetszett.
Ha engem kérdeznének, nekem az,
hogy kb. ezer méter magasság fölött már nem él meg a poratka.
És persze tetszett a Cifra istálló,
a Palócház, Asztalos Johák faszobrai, a kristálycsiszoló műhely,
a parádsasvári kastély. Tetszett,
hogy körbejárt a sütis doboz, a
kávéspohár, más poharakról nem

is beszélve. Tetszett, hogy sokan
voltunk, tetszett, hogy a buszról
itthon leszállva megkérdezték: mikor megyünk legközelebb. Tetszett,
hogy örültek a kvízjátéknak, az
egy szem jutalomcukorkának.
Tettünk vadvirágot a motorosemlékfal egyik fényképéhez. Az
ismerős név és fénykép beárnyékolta jókedvünket, és azt kívántuk,
soha, senkivel ne történjen ilyen
tragédia.
A nagy nyilvánosságnak ezt
a módját használjuk fel, hogy
megköszönjük egy régi tagunk,
Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
felajánlását, amit az egyesületnek
tett. Elmondta: férje és a Bercelen
töltött évek emlékére döntött így,
mivel mindig bercelinek vallotta
magát. Köszönjük.
Szeretettel köszöntjük új tagjainkat, kívánjuk, hogy érezzék jól magukat a mi kis közösségünkben.
Száraz Lászlóné

tudó emberek alkalmi közösségét. Régen volt ilyen fegyelmezett, a színészi munkát és a tiszta környezetet értékelni tudó közönség. Legyen így
jövőre is! Legyen, mert jövőre felnőttkorba lép a környéken egyedülálló
Tiszaberceli Kulturális és Turisztikai Napok rendezvénysorozat. A környékbeliek, a messziről idelátogatók mind azt mondják: nem semmi,
amit mi, berceliek végigcsinálunk!
Már ott bábáskodtunk a megszületésénél, egyengettük első lépéseit, segítettük, hogy elismert és megbecsült legyen, kilincseltünk,
kalapoltunk, hogy folytatni tudjuk, szivattyúztuk az esővizet, kérleltük
a fellépőket egy kisebb gázsiért, bővítettük egy napról öt napra. Azt remélem, jövőre is lesz még akarat, elszántság, erő, csapat, hogy folytatni
tudjuk. Amikor holtfáradtan, gyalog hazasétálok egy-egy jól sikerült este
után, azt gondolom: ha csak egy embernek sikerült jó napot szereznünk,
már érdemes volt!

Tiszabercel csapata ismét
dobogós helyen végzett
Idén Tiszavasváriban rendezték meg a Megyei Önkormányzati-, Önkéntes- és Létesítményi Tűzoltóversenyt 2016.
május 28-án.
Községünk Önkéntes Tűzoltócsapata II. helyezést ért el 1300
l/p „Honda” szivattyúszerelés felnőtt férfi kategóriában.
Gratulálunk kiemelkedő teljesítményükhöz!
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Nyugdíjas élet

Köszönet az erdőbényei délutánért

Rovatvezető: Zsíros Antalné
egyesületi elnök

HÍREINK
Részt vettünk, képviseltettük magunkat a
következő programokon, eseményeken.
Április: Költészet napja – Natkó László
tagtársunk II. helyezett lett a megyei szavalóversenyen. Gratulálunk!
Május: Nyírturán énekkarunk műsorral
lépett fel a megyei kulturális bemutatón.
„Az év nagymamája” címet Molnár Istvánné kapta, hiszen unokája, Laub Dominika
fogalmazásával nyert egy országos pályázaton.
Június: Nyírbogdányban szerepeltünk mű-

sorral.
Sényői Megyei Nyugdíjas Találkozón, majd
Balsán a falunapon, és a szabolcsi kopjafaavatáson és megemlékezésen vettünk
részt.
Augusztus 4.: Hagyományos Tisza-parti
rendezvényünkről készült írásunk a rendezvények összefoglalójában szerepel.
Szeptember: Kirándulás a Mátrába az
Együtt Tiszabercelért Egyesülettel.
Szeptember 17. – Kabán baráti találkozás,
énekkarunk bemutatta operett-slágerekből
összeállított műsorát a Hajdú-Bihar Megyei Kulturális Seregszemlén.

A Tiszaberceli Nyugdíjasok
Egyesületének tagjai életre
szóló élményben, eseményben részesültek augusztus
11-én.
Tarjányi Miklós és Tarjányiné
dr. Jedlicska Ilona meghívtak
bennünket erdőbényei házukba. 43 taggal érkeztünk hozzájuk, ahol ők szeretetteikkel
együtt fogadtak bennünket. Ez
a délután szinte egy „lakodalmi” eseménnyel ért fel.
Már a kapunál kezdtük a belépő énekünket, s folytatódott
benn az udvaron. A vicces,
kölcsönös üdvözlések után a
feldíszített, terített asztalokhoz
ülhettünk. A szívélyes fogadtatást koccintással folytattuk,
majd az asztalokra kerültek
a gulyásleveses tálak. Nagy
meglepetésünkre a finomra
sikerült csörögék váltották fel
a leveses tálakat. Még vis�szagondolni is jó az ebéd ízére,
finomságaira!
Közben-közben bényei borocskákat kóstolgattunk. A
nótázások után egy pincébe

látogattunk, ahol haza is vásárolhattunk a hegyaljai borokból.
Kedves Miklós és Ica, volt
doktornőnk, jelenlegi nyugdíjas egyesületi tagunk!
Köszönjük ezt az élményt. Köszönjük a szervezést, a soksok munkát – azoknak is, akik
Nektek segítettek –, az anyagi
támogatást – hiszen ez nem
volt olcsó.
Jövőre 20 éves lesz egyesületünk, az eltelt 19 évben sok
helyen jártunk, de ilyen egyedi
élményben kevesen részesülhettek, mint mi ezen a napon.
Köszönjük. Jó egészséget és
nagyon sok derűs napot kívánunk családjaitokkal együtt.
A délelőtti programok is jók
voltak: történelmi jellegű megemlékezés Szabolcs vezér
kopjafájánál, ámulat a tímári
görög-katolikus templomban,
hajózás a Bodrogon, de a délutáni vendéglátás mindent
felülírt.
Köszönjük.

Búcsú az óvodától, a gyermekektől
„Elszálltak az évek felettünk,
Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk.”
Ezzel a szép mottóval Hegedüs Zoltánné, a gyermekek Jutka óvó nénije, 40
évi munkaviszony után elköszönt szeretett intézményétől.
Sokoldalú pedagógust ismerhettünk meg személyében, aki lelkesen nevelte, navigálta az apró, majd nagyobbacska gyermekeket. Hivatását mérhetetlen szeretettel, türelemmel, mosolyogva, sokszor öniróniával fűszerezve
végezte. Nagy odafigyeléssel, mindig a legjobbra törekedve dolgozott a
gyermekekért.
Szívesen gondolunk vissza az együtt eltöltött évekre, rendezvényekre, kirándulásokra, játékokra, versenyekre. Az évek során kolléganői, a gyerekek
és a szülők egyaránt megtapasztalhatták segítő- és tettrekészségét.
Óvodánk második otthonává vált, szerette közösségünket.
Pályájáról az alábbiakat fogalmazta meg beszélgetésünk során:
„Boldog vagyok, hogy azzal foglalkozhattam, amihez mindig is kedvem
volt, csodálatos hivatást gyakorolhattam. A gyermekeket nemcsak tudás-

sal vérteztük fel kolléganőimmel, hanem az élet pici szeletére is tanítgattuk
őket. Szép évek voltak.”
Köszönjük az együtt töltött éveket, s hogy mindig számíthattunk rád.
Jutka néni 40 év kimagasló munkája elismeréseként átvehette a Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet. Szívből gratulálunk!
Tarjányi Ferencné
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Ovi
hírek
Rovatvezető:
Tarjányi Ferencné

Színes, tartalmas programok óvodánkban
„Iskolába beiratott az édesanyám” című
dallal elbúcsúztak óvodájuktól a nagycsoportos gyerekek.
Közös kiránduláson vettünk részt a Legogyárba. Ámulatba estünk, mikor beléptünk az óriási gyárba. A lego-figurák
különböző gépi sorokon hullottak a kisebb-nagyobb dobozokba. Nagy élményt
jelentett a nagycsoportosok számára, s
a következő csoporttal is bejelentkeztünk, mivel a várakozási idő kb. másfél
év. A nyár folyamán a Lego Alapítvány
két nagydoboz játékkockával lepte meg
gyermekeinket.
Benépesültek ismét óvodánk csoport-

szobái, az udvar gyermekzsivajtól hangos. Új arcokkal is találkozunk, amelyekre a könnycseppek után lassan mosoly
derül, ahogy megszokják az óvodai életet.
Sok élményszerző sétát, kirándulást tervezünk, szervezünk az őszi hónapokra.
Reméljük, hogy színes, élményteli napokkal leszünk gazdagabbak. Szilvaszedéssel és lekvárfőzéssel kezdtük el, amely
már elsőre tetszett a gyerekeknek. Mosták, magvalták, majd a konyhás nénik
ledarálták, s közösen, lassan kavargatva
az udvar szegletében főztük meg lekvárnak. Másnap szívesen fogyasztottuk el a
mézédes lekváros kenyeret.
Következő program a szőlőszüretelés,
buszkirándulással egybekötve. Vidáman
szedték a vödrökbe, szemezgették, kóstolgatták a szőlőfürtöket, s végignéztük
hogyan darálják, préselik. Jókat kortyolgattunk a csurdogáló mustból. Közben
vidám mondókákat mondogattunk, majd
az Ettem szőlőt most érik című dalt is
többször énekelgettük.
Tarjányi Ferencné
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Gratulálunk és további hosszú, boldog életet kívánunk

Bodnár Mihálynénak,
aki 2016. április 8-án ünnepelte
95. születésnapját.

Görömbei Balázsnak,
aki 2016. május 17-én ünnepelte
90. születésnapját.

Novák Györgynének,
aki 2016. május 4-én ünnepelte
90. születésnapját.

Tisz ab e rc e li f utbal l csapat ak t u ál i s h í rei

Azt hiszem, hogy mindenki ismeri azt a mondást:
„BAJBAN ISMÉRSZIK MEG A BARÁTSÁG”
Ez a mondás különösen aktuális most, amikor a csapatunknak döcögve megy a bajnokság.
A nyári edzőváltás során, Németh Zoltán edző vis�szavette a csapat szakmai irányítását és elindult egy
intenzív felkészítés a bajnokságra.
Új igazolásokkal is próbáltunk erősíteni. természetesen olyan játékosokkal volt lehetőségünk bővülni, akik már abbahagyták, vagy ideiglenesen abbahagyták
a játékot és most kezdik újra.
Az edzések látogatottsága megfelelő, hiszen 10-14 játékos minden
edzésen jelen van.
Az új csapatnak bizony még össze
kell állni, összeszokni, hogy ebben
az osztályban is megfelelő eredményt
tudjunk elérni.
Az idény első mérkőzését hazai pályán, Nyírtelek
ellen játszottuk, 1:1 döntetlent értünk el. Majd jött
a Bashalmi mérkőzés, ahol a csapat 2:0 kikapott.
Szeptember 11-én Tiszalök csapatát fogadtuk, ahol
ugyancsak 1:1 döntetlent értünk el.
Következő mérkőzésünkön, Nyíregyházán a Fiatal
Gyémántok ellen 6:1 győzelmet értünk el, majd lap-

zárta előtt, 2016. szeptember 25-én Tiszatelek ellen,
hazai pályán, 4:0 vereséget szenvedtünk.
Ez az utolsó mérkőzés volt a legfájóbb - jobbra számítottunk - de ha a realitások talaján maradunk, jobb
csapattól kaptunk ki, velük csak erőnlétben tudtuk
felvenni a versenyt, az ellenfél jobb képességű, tapasztaltabb játékosokból állt.
Így az idény első felében, 5 ponttal a 10. helyen vagyunk, ami picit csalódás, hiszen, az 4.- 8.
helyre várjuk a bajnokság első felében
a csapatunkat.
Akik kijönnek a mérkőzésekre, látják, hogy a játékosok végig hajtják
a teljes játékidőt, de tudásban van
még mit pótolnunk, amit remélem
az intenzív edzésekkel, és a jobb
koncentrálással valamelyest javítani
tudunk.
Kérem a Tisztelt Szurkolókat, hogy a nehezebb
időszakban is segítsenek minket, hogy a TIBISE újra régi fényében tündököljön.
HAJRÁ TIBISE!
Görömbei Vilmos
elnök
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