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ÁLDOTT ÜNNEPEKET
Fakadnak már a virágok, 

Kiderül az ég, 
És a föld most készül ülni 

Drága ünnepét. 
Szíveinkben, mint a földön, 

Ma öröm legyen, 
Feltámadt az isten-ember 

Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel 
Sírját a dicső; 

Aki látja, hogy a földön 
Minden újra nő: 

Gondoljon feltámadásra, 
Mely örök leszen… 

Feltámadt az isten-ember 
Győzedelmesen.

Reviczky Gyula: Húsvét

Kedves Tiszaberceli Lakosok!

Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a saját nevemben kívánok 
Önöknek áldott húsvéti ünnepet!

Szántó Zsolt 
polgármester
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Önkormányzatunk Képviselő-testülete ebben 
az évben négy alkalommal ülésezett. 

Elfogadta a 2019. évi költségvetését. Önkor-
mányzatunknál takarékos gazdálkodás mel-
lett biztosított az intézményhálózat működ-
tetése. A 472 millió forintos költségvetésből 
beruházásra 11 millió forintot, felújításra 177 

millió forintot hagyott jóvá a testület. A folyamatban lévő pályázatok, 
beruházások, felújítások mellett a TELEHÁZ és a Petőfi utcai ingatlan 
felújítását is tervezzük 2019. évben. A civil szervezetek támogatására 
ez évben is 850 ezer forintot, a Tiszaberceli Futballklub Egyesületnek 
a 2019. évi felújítási munkáihoz 3 765 634 forint támogatást biztosít a 
képviselő-testület.

A Képviselő-testület többször is módosította a szociális rendeletét. 

A változások:

1.) A temetési segély összegét 2019. január 1. napjától 15 000 forintról 
30 000 forintra emelte a krízis helyzetbe került családok terheinek 
enyhítése érdekében. Döntött arról is, hogy temetési segélyre tá-
mogatási kérelmet tiszaberceli állandó lakos nyújthat be, ha az elte-
metett személy halálakor/vagy korábban rendelkezett Tiszabercelen 
állandó lakcímmel és a temetés Tiszabercelen történik.

2.) A közüzemi díj támogatás feltétel rendszerét is egyszerűsítette, vala-
mint a megállapított jövedelem határokat is megemelte a képviselő-
testület 2019. május 1. napjától.

A támogatás mértéke az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 
alapján:

a) 0-50 000 forintig 5 000 forint/hó

b) 50 001-75 000 forintig 3 000 forint/hó

c) 75 001-95 000 forintig 2 000 forint/hó, de nem lehet több mint a 
benyújtott közüzemi számlák összege.

A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak 
a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, 
ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma szemé-
lyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagon-
ként 0,7.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy megvásárolja a Tiszántúli Ta-
karék Takarékszövetkezettől a Vásártér 5. szám alatti épületet további 
hasznosításra a település központjában.

A képviselő-testület 2019. április 11-i ülésén elfogadta az új piac rende-
letét, mely 2019. május 1. napjától lép hatályba. A megépült új épület és 
a korábbi piac terület szabályozása megtörtént, és a piac nyitvatartása 
hétfőtől szombatig 06.00 órától 11.00 óráig fog tartani. Az önkormányzat 
mint üzemeltető helypénzt szedőt bízott meg a piac felügyeletével és a 
helypénz beszedésével.

A napi helypénz összege:

a) fedett piaci asztalról és a fedett részről történő árusítás esetén: 400 
Ft/asztal/nap

b) fedetlen piaci asztalról történő árusítás esetén: 300 Ft/asztal/nap

c) mozgóboltból, gépjárműből történő árusításra a parkolóban biztosít 
helyet a működtető, melynek díjtétele 50 Ft/m2/nap

d) minden egyéb esetben: 50 Ft/m2/nap

A havi helypénz összege a napi helypénz 15-szerese, melyet minden 
hónap 5. napjáig előre kell megfizetni. A havi helypénzt fizető állandó 
helyre jogosult, melyet 08.00-ig elfoglalni köteles. Amennyiben nem 
foglalja el 08.00-ig állandó helye másnak kiadható.

A helyi gazdálkodók és vállalkozások segítése érdekében az önkor-
mányzat az alábbi döntést hozta: Az állandó tiszaberceli lakóhellyel 
rendelkező gazdálkodók/ vállalkozások saját megtermelt termékeik 
árusítása esetén díj fizetésére nem kötelesek, mely tényt személyi 
igazolvánnyal, lakcímüket igazoló hatósági igazolvánnyal, őstermelői 
igazolvánnyal kötelesek igazolni.

A piac hirdetőtábláján, a hivatal ügyfélfogadó terének hirdetőtábláján a 
rendelet és a működési szabályzat kitűzésre kerül.

Kovácsné Elek Irén 
jegyző

A Képviselő-testület háza tájáról

GYERMEK NEVE  ANYJA NEVE

Oláh Maja Sarolta  Csóka Kitti

Novák Béla Nikolasz Kiss Teréz

Oláh Nikolasz  Oláh Éva

Hullár Levente  Molnár Anikó

Vedres Melánia Erzsébet Beri Magdolna

Novák Ferenc  Novák Edit Mária

Balogh Rubina Szonja Vedres Klaudia

A Berczeli Napló karácsonyi lapszámában a 2018 évben elhunytak névsorából kimaradt Bakó László Tisza utcai lakos és Czene Józsefné Vásártér 
utcai lakos. Az érintett hozzátartozóktól ezúton kérünk elnézést. 

2019-ben elhunytak
Kerekes Károly Imre Ady Endre utca

Bogár Emilné  Kossuth utca

Kun Tamásné  Vásártér utca

Korsoveczki Mihály  Vásártér utca

Magyar Lászlóné  Kinizsi utca

Jónás Gyuláné  Dózsa György utca

Vécsei Lászlóné  Vasvári Pál utca

Csatlós Józsefné  Fő utca

Anyakönyv
2019-ben születettek
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A Forradalom és a Szabadságharc itt él 
velünk és itt él bennünk. Kitörölhetetlen része 
az életünknek, nemzeti identitásunknak, a kö-
zösségnek, ami keretet ad az életünknek és 
összekapcsol mindenkit, minden itt élő embert 
egymással; és azokkal a nemzedékekkel, akik itt 
éltek és haltak Magyarország földjén.

Az 1848/49-es magyar forradalom és sza-

badságharc évfordulójának emlékére rendezett 
megemlékezésen Szántó Zsolt polgármester 
ünnepi beszédével köszöntötte a megjelenteket.

Az általános iskolás gyermekek zenés iro-
dalmi műsora, Kerekes Jánosné, Szilágyi Réka 
és Hegyes József szavalata felidézte március 
idusának mozgalmas eseményeit. 

A színvonalas összeállítást után a Szobor-
parkban folytatódott a megemlékezés, ahol 
Kovács Áron trombitajátékát és Hegyes József 
szavalatát követően a jelenlévők elhelyezték az 
emlékezés koszorúit a Petőfi szobornál.

1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeztünk

„Böske néni pucc paszta, 
Mert elmúlt kilenc óra. 
Sorakozó Dávidnál, 
Mert a tucat ránk ott vár.”

A fenti kis versikéhez az alábbiakat kell tudni: Szerzője Bárdos 
nevű villanyszerelő volt, a faluban talán a legelső ebben a szakmában aki 
nagy kártyás volt. A Bakó Tóni -féle vendéglő a Leskó Banóék háza és 
részben a mostani Egészségház helyén állt. Dufartos, városias küllemű 
kapuja jellegzetes volt. Böske néni a vendéglős felesége és a vendé-
gek kiszolgálója volt. A háború után kis írószer boltot is üzemeltetett a 
szemben lévő katolikus iskola gyerekeinek kiszolgálására. Magas kort 
ért el. Dávid a lenti, volt kis kocsma zsidó tulajdonosa volt.  Ha Bakóék 
kilenckor bezártak, Dávidnál folytatták a kártyázást.   (Pucc paszta = 
összepakolás, bezárás)

„A nagy parton szól a rigó, 
Zsónaibúl nem lesz bíró. 
Vén Hegedüs nem engedi, 
Görömbei Samu elhebegi”

Ez a kis rigmus bepillantást ad a korabeli politikai és hatal-
mi harcokba is. Zsónai (valószínű Zsolnai )a Hegedüs Gyu-
la bácsi anyai nagyapja, Jutka  lányának, a dédnagyapja volt. 
Mindkét versike ASZTALOS LÁSZLÓNÉ, ( BORISKA néni )emlékeiből 
való.

„Lófingató híres város, 
Eperjessy kincses János”

  A verstöredék dédnagyapámat illeti, aki az 1848-49. szabadságharc 
leverése után került Bercelre. A kincsekről viszont semmit nem tudunk. 
Ő volt az, aki hozzászólt a templomban a pap prédikációjához. A versikét 
VASS LAJOSTÓL ( aki az útépítőknél dolgozott) hallottam.

Eperjesy Ferenc

RÉGI BERCELI RIGMUSOK
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A tavalyi évben beszerzett traktor pótkocsival bővült a START mun-
kaprogramnak köszönhetően.

Megújult fóliasátor a mezőgazdasági START munkaprogramban

Felkérem polgármester urat, 
hogy a 2019. év indításról tájékoz-
tassa a lakosságot!

Az elmúlt év végén megjelent 
Berczeli Naplóban beszámoltam arról, 
hogy a 2018-as évet stabil gazdasági 
háttérrel tudta végig vinni az önkor-
mányzat. Ez megalapozta a 2019-es év 
költségvetésének tervezését. A kép-
viselő-testület - számba véve a ren-
delkezésre álló forrásokat - ebben az 
évben is elsődlegesen a biztonságos, 
stabil gazdálkodást tűzte ki célul. Ez 
elsősorban az intézmények működé-
sének biztonságos anyagi hátterét, és 
az önkormányzat által a lakosságnak 
nyújtott szolgáltatások korábbi évek-
hez hasonló szinten tartását jelenti. A 
költségvetés tervezésekor az elmúlt 
évben képződött tartalékok alapot biz-
tosítanak ebben az évben megcélzott 
fejlesztések (TELEHÁZ felújítás, külte-
rületi útépítés, Magyar Faluprogram pályázatai, sportlétesítmény fej-
lesztése) saját erő részének fedezetére. Sőt egy 10-15 milliós nagyság-
rendű szabadon felhasználható biztonsági tartalékot is tudtunk képezni. 
A képviselő-testület döntése alapján idén a tavalyinál jelentősebb 
összegű támogatást építettünk be a szociálisan rászorultak különbö-
ző formájú segítése céljából. Az eseti természetbeni támogatásoknál 
(karácsonyi és húsvéti csomag), megemelte erre a célra fordítható 
összeget. Az időseknek adott egyszeri támogatás nagyságrendje 
is érezhetően emelkedni fog. A szociális rendeletünk módosításával 
egyszerűsítettük a közüzemidíj támogatás megállapításának módját 
és az egy főre jutó jövedelemhatár is emelésre került. Várhatóan az 
elmúlt években bekövetkezett nyugdíjemelések és béremelések miatt 
a közüzemi díj támogatásból kikerültek egy része ismét jogosult lehet 
a támogatásra.

Ebben az évben tervez-e válto-
zásokat, átszervezéseket az önkor-
mányzat az intézményi hálózatban?

2016. évben a képviselő-testület 
az akkori gyermeklétszámot figye-
lembe véve a három csoportos óvo-
da átszervezését indokoltnak látta 
és kettőre csökkentette a csoportok 
számát. Az azóta eltelt időszakban a 
születések száma jelentősen megnőtt 
és figyelembe véve a jelenlegi demo-
gráfiai adatokat, indokolttá vált, hogy 
az önkormányzat visszaállítsa a három 
csoportos működési formát. Az óvodai 
fejlesztésünknél - már ismerve ezeket 
az adatokat - eleve úgy nyújtottuk be 
a pályázatot, hogy a beruházás ered-
ményeképpen a három csoportos 
óvoda működését biztosítani tudjuk. 
A pályázat révén a három csoportra 
való visszaállás technikai, tárgyi esz-
köz része megvalósult. Problémát okoz 

viszont a személyi feltételek megteremtése, hiszen a megnövekedő 
csoportszám működéséhez a jelenlegi foglalkoztatotti létszámot bőví-
tenünk kell. Erre készülve az óvoda vezetője már közzé tette a pályá-
zati kiírásokat, amelyre várjuk a jelentkezőket, illetőleg más megoldási 
lehetőségekben is gondolkodunk, hogy szeptember 1-től a szükséges 
személyi hátteret biztosítani tudjuk. Ennek az átszervezési folyamatnak 
a törvényben előírt eljárás menetét az önkormányzat megkezdte. 

Az önkormányzat többi intézményénél és feladatellátásánál nem 
tervezünk jelentősebb változást ebben az évben. 

2019 év tervei
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Ponyvával ellátott kisteherautó Parkosítás a megújult Piac területén

Hogyan látja Ön a településen megvalósuló közmunkaprogram 
jövőjét?

A Tiszabercelen folyó közmunka program egy folyamatosan válto-
zó központi pályázati rendszeren alapul. Ez a pályázati rendszer egyre 
inkább az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést helyezi 
előtérbe és már az elmúlt évtől kezdődően, de ebben az évben külö-
nösképpen látható az a folyamat, hogy a közmunka - korábban jelentős 
eszközbeszerzéssel társuló - pályázati forrása csökken. Elsősorban a 
munkaerőhiánnyal küzdő vállalkozásokban történő foglalkoztatást tá-
mogatják központilag. Ez azt jelenti, hogy a közfoglalkoztatottakkal kap-
csolatos pályázati lehetőségek és források egyre inkább szűkülnek. A 
korábban közmunkában dolgozók közül sokan helyezkedtek el az elmúlt 
időszakban a környezetükben lévő munkaadóknál, vállalkozásoknál. Ez 
mindenképpen egy örvendetes folyamat, hiszen ezek az emberek sok-
kal jobb fizetéssel tudják a családjuk megélhetését biztosítani.  Ennek 
a folyamatnak az eredményeképpen a korábban gyakran 200 főt is 
elérő közfoglalkoztatotti létszám jelentősen csökkent, most e progra-
mokban 84 fő dolgozik önkormányzatunknál. Azt gondolom, hogy ez 
egy kedvező folyamat, azonban ez az önkormányzat napi működésé-
ben várhatóan elég sok problémát, gondot fog okozni. Az utóbbi évek-
ben kialakított - a konyha ellátását segítő - mezőgazdasági tevékeny-
ségünk épp úgy a közmunkán alapul, mint a közterületfenntartásunk, 
vagy az intézményeink, épületeink karbantartása, üzemeltetési fel-
adatai. Ezért úgy vélem, hogy a korábbi évekhez képest sokkal kisebb 
létszámú foglalkoztatásra kell felkészülnünk, és át kell gondolnunk a 
jelenlegi közmunkával ellátott önkormányzati és önként vállalt felada-
taink más formában történő megoldását.

A lakosságot elég érzékenyen érintette a Tiszántúli Takarék 
Takarékszövetkezet helyi fiókjának megszüntetése. Mit lehet tud-
ni ennek az okáról, hátteréről?

Ez a megszűnés sokakat negatívan érintett. Nemcsak a lakossá-
got, hanem az önkormányzatot is, hiszen az önkormányzati számlave-
zetést is a Takarékszövetkezet végzi.

Számunkra is meglepő volt, hogy ilyen hirtelen, előzetes egyezte-
tés nélkül hozták meg ezt a döntést. Az önkormányzat megpróbálta el-
érni, hogy a megszüntetést halasszák későbbre, azonban azt a választ 
kaptuk, hogy ez egy a takarékszövetkezeti rendszer egészét érintő át-
alakítás része, amelyet egységesen kell végrehajtani.

Azért, hogy a lakosság számára rendkívül fontos ATM továbbra 
is üzemelhessen, az önkormányzat úgy döntött, hogy megvásárolja a 
kirendeltség épületét, és ott a jövőben is biztosítja a pénzkiadó auto-
mata működéséhez szükséges feltételeket.

Jelenleg keddi napokon a Takarékszövetkezet mobilbusza biztosítja 
a pénzintézeti ügyintézést, a hét többi napján a környező települése-
ken (Gávavencsellő, Ibrány, Nagyhalász) még üzemelő Takarékbanki 
fiókokhoz tudnak fordulni vállalkozásaink, és lakosaink.

Ebben az évben ősszel önkormányzati választások lesznek. 
Biztosan érdekli az olvasókat, hogy milyen tervei, elképzelései 
vannak ezzel kapcsolatban.

Nos valóban így van. Mostanában sokan kérdezik tőlem, hogy 
ősszel ismét ringbe szállok-e a polgármesteri tisztségért. Bár kicsit 
korainak vélem még a témafelvetést, de azt gondolom, hogy van még 
bennem ambíció és tenni akarás, hogy megmérettessem magam. 
Amennyiben elnyerem a választók többségének bizalmát, úgy a kö-
vetkező 5 évben tovább szeretnék dolgozni a település érdekeit képvi-
selve egy jól működő képviselő-testületre támaszkodva. 

Persze ehhez nemcsak az én akaratomra, hanem a lakosság támo-
gatására és a jó Isten segítségére is szükség van. 

A jövővel kapcsolatos elképzelésekben nincs hiány, de ezt egy ké-
sőbbi alkalommal részletesen is ki fogom fejteni.
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Megújult Tiszabercel Község 
Önkormányzatának Óvodája

 A TOP1.4.1-15-SB1-2016-00041 pályázatnak 
köszönhetően korszerűsödött, kívül, belül 
megújult az óvoda. 

A gyermekek, szülők pedagógusok nagy 
örömére 1 éves felújítási munkálatok után 
birtokba vehettük a megújult, kibővített kor-
szerű óvodát. Az intézmény egy jól felszerelt 
mosdóval, mozgássérült mosdóval, korszerű 
minden eszközzel felszerelt tornateremmel 
gazdagodott.  Energetikai korszerűsítés is meg-
történt, melynek köszönhetően gazdaságosan 
működtethető az  intézmény. A korszerű vidám 
gyermek bútorzat és a textíliák a gyermekek 
kényelmét, esztétikai érzékének fejlesztését 
szolgálja. A pedagógusok mindennapi mun-
káját segítik és a gyermekek fejlesztését szol-
gálják az új, minden igényt kielégítő az esély-
teremtést szolgáló képességfejlesztő játékok.  
Nem csak az épület, hanem az óvoda udvara 
is teljes átalakításon esett át. Modern, eszté-

tikus biztonságos, a gyermekek által nagyon 
kedvelt, minden igényt kielégítő, szabványnak 
megfelelő mozgásfejlesztő játékok kerültek be-
építésre. 

Esélyteremtő  Óvoda
Intézményünk sikerrel pályázott az EFOP-3.1.3-
16-2016-00001 projektre. Az Oktatási Hivatal 
a „Társadalmi felzárkózási és integrációs köz-
nevelési intézkedések támogatása” kiemelt 
projekt 550 együttműködő óvodával és 1100 
óvodapedagógussal valósítja meg az „Esély-
teremtő óvoda” projektet, mely a pedagógiai 
tevékenység hatékonyságát segíti.
A projektben olyan óvodák vesznek részt, ame-
lyekben a hátrányos helyzetű gyermekek ará-
nya (halmozottan hátrányos helyzetűeket is be-
leértve) meghaladja a gyermeklétszám 10 %-át, 
és az intézmény legalább egyszer részt vett a 
megelőző nevelési években az IPR programban.
Az „Esélyteremtő óvoda” projekt célja, hogy 
országszerte közösen létrehozzunk egy olyan 
intézményhálózatot, melynek tagjai az esély-
teremtő nevelési eljárásokat eredményesen 
alkalmazzák és képesek azokat más óvodákkal 
is megismertetni. Mindezzel hozzájárulva a hát-
ránykompenzáló képesség hatékonyságához, a 
társadalmi helyzetből fakadó hátrányok mér-
sékléséhez.
A komplex esélyteremtő intézményi fejlesztés 
a hatékony hétköznapi pedagógiai tevékenység 
feltételeinek megteremtéséhez szükséglet sze-
rint járul hozzá:
• egyéni és csoportos fejlesztő eszközökkel,
• értékközvetítő, kulturális gyermekprogra-

mokkal,

• gyermekek helyben történő egyéni fejlesz-
téséhez speciális képzettségű szakemberek 
biztosításával,

• 1fő dajka foglalkoztatásával.
Az óvodákban dolgozó pedagógusok munkájá-
nak támogatása érdekében:
• lehetőséget nyújt szupervízió igénybevéte-

lére,
• a változási folyamatot 30 hónapon keresz-

tül konzulens (tanácsadó) segíti, és az in-
tézménynek lehetősége nyílik módszertani 
központtá és/vagy felsőoktatási gyakorló 
hellyé válni.

A program részeként 2019 januárban 5 telepü-
lés (Ibrány, Buj, Nagyhalász, Gávavencsellő, 
Tiszabercel) óvónői gyűltek össze óvodánkban 
ahol nemcsak a megújult óvodánkat  és telepü-
lésünket mutattuk be büszkén, hanem az intéz-
mény kapcsolat rendszerét, és intézményünk-
be járó gyermekek szociális hátterét is, melyet 
egy alapos kutatómunka és helyzetfelmérés 
előzött meg. Gyermekeink ebből a programból 
is nagyon sok játékhoz, fejlesztő eszközhöz ju-
tottak hozzá.
Kulturális program részeként az oktatási hivatal 
autóbuszt biztosított nekünk, hogy gyermeke-
ink eljuthassanak színházi előadásra az Ibrányi 
Művelődési Házba, ahol a Bob Bon színtársu-
lat előadásában Adorján tortája zenés színházi 
előadást tekinthették meg. Rendkívül nagy él-
ményt jelentett gyermekeinknek.

Óvodai
élet

Rovatvezető:
Kárpátfalvi Gabriella
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Az ünnepek és hagyományok jelentős események az óvoda életében. 
Közös élmény erejével hatnak a gyerekekre, erősítik a közösséghez 
tartozás érzését, közel hozzák a szűkebb tágabb környezetet, ezáltal 
segítenek megalapozni a néphagyományokat, mint értékek ápolását, 
megőrzését és átadását. Az ünnepekkel közvetítjük az egyetemes és 
nemzeti kultúránk értékeit, a jeles napok kapcsán felidézzük a népi 

hagyományokat. Szüksége van gyermeknek, felnőttnek arra, hogy az 
ünnepek és hétköznapok elváljanak egymástól Az ünnep fényét emeli 
a feldíszített óvoda, az ünneplőbe öltözött gyermek, felnőtt. Az érzelmi 
ráhangolódást  biztosítjuk mesékkel, versekkel, dalokkal.  Minden gyer-
mek névnapját, születésnapját megünnepeljük.

Ünnepek, események az óvodában

Farsang –Táncház

Buborék show Buborék show Farsang –Táncház

Farsang –Táncház

Tél kergető

Tél kergető

Március 15.



2019. április8

Alig telt el a farsang ideje, máris községünk szülöttére, 
Bessenyei Györgyre emlékeztünk. Február 18 és 22 között 
rendeztük a Bessenyei-hetet. Sportversenyek, rajzverseny, 

nyelvész verseny várta tanulóinkat. 22-én pedig emlékmű-
sor és koszorúzás keretein belül tisztelegtünk iskolánk név-
adója előtt.

Bessenyei-hét

Iskolánk életében február hónapban több program is zajlott. Télűző 
rendezvényünket, a farsangot a megszokott menetrend szerint szer-
veztük. Délután kettő órától vártuk iskolánkba az érdeklődő szülőket, 
barátokat, hozzátartozókat, hogy megtekintsék tanulóink műsorát. A 
mulatság a bálkirálynő és bálkirály bevonulásával kezdődött, majd a 

nyitótánc következett. Ezt idén a heti két alkalommal tartott táncórán 
részt vevő lányok mutatták be. Az alsósok jelmezes felvonulása után 
a felső tagozatosok csoportjai egy-egy mulatságos jelenetet adtak elő. 

A rendezvény ideje alatt büfé várta a vendégeket. A programot tom-
bolasorsolással zártuk, ahol a fődíj idén is egy tablet volt. 

Rovatvezető:
Czene Istvánné

„Tanuljátok szeretni a könyvolvasást,
Amely tudóssá teszen benneteket

Fáradtság nélkül gyönyörűségesen.”
(Bethlen Miklós)

A mi
NAPLÓNK

AZ ISKOLA HÍREI
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Igaz, hogy már a rigók trilláznak a nyír-
fámon, de még a múlt év lezárásával kez-
dem rövid beszámolómat. Hagyományos 
gyalogtúrával hagytuk magunk mögött az 
óévet. A piactól a Révig tartó útvonalat 23 
fő teljesítette. Útközben gondoskodtunk 

szervezetünk melegen tartásáról, a Rév-ház melletti „foci-edzőterem-
ben” pedig finom falatok is előkerültek. Boldog újévet kívánva meg-
énekeltük a Tiszát egy-két nóta erejéig, és a Szilveszterre nem jellemző 
enyhe időben sétáltunk haza. Januárban alig vártuk a nagy havazást, 
hogy alkothassunk valami vicceset az égi áldásból, amelyből azóta sem 
hullott elegendő mennyiségű. Jó hangulatban furikoztuk, görgettük, fa-
ragtuk, lapátoltuk, alakítottuk a havat, míg alakot és némi ruhát nem 
öltöttek. Fel is köszöntöttük őket, sőt gondoskodtunk róla, hogy ne a 

teli pezsgősüveg kerüljön Jenő úr kezébe. Lujzára bikini került, így lettek 
ők a „nyaraló pár”. Az enyhe idő rövidre szabta az idejüket, de lesz tél 
jövőre is…

Egyesületünk felvállalta a Szakiskola melletti kis terület parkosítását. 
Ültettünk tíz kis oszlopos tuját, két borbolya bokrot, és hat nyírfácskát. 
Tíz év múlva, ha arra járunk, vár majd minket tíz égbetörő oszlopos tuja, 
két hatalmas borbolya bokor, és hat szép, sudár nyírfa. 

Terveink között szerepel színházi est, gátfutáson való részvétel, bicik-
litúra, egyesületi nap a Kacsa-tónál, és aztán már jön a nyár, kirándulás, 
és újabb programok, feladatok. Az április 12-e  utáni szervezés már az új 
vezetésre hárul.

Köszönjük, ha valaki most is gondol ránk adója 1 %-ával. Adószá-
munk: 18035090-1-15

Az Együtt Tiszabercelért Egyesület háza tájáról:

Hóember építés Tuja ültetés

Az 55 taggal működő Nyugdíjas Egyesület 2019-es beszámoló taggyűlé-
sét március elején tartotta. Értékeltük a 2018-as évet, megterveztük az 
ideit. Vállaltuk a megyei kulturális szemlén a részvételt, a szavalóver-
senyt, a megyei találkozót, a Tisza partján rendezendő (augusztusban) 
regionális nyugdíjas találkozó szervezését. 

Számon tartjuk a községi önkormányzat éves programját, bekapcsoló-
dunk a szükséges tevékenységekbe (idősek napja, községi karácsony 
stb.). Közelre és távolabbra is szervezünk kirándulásokat, figyelembe 
véve egészségi, teherbíró állapotunkat, beteglátogatást, egymás segí-
tését vállaljuk.

Egyesületi tagjaink elöregedtek, ezt a rendezvények szervezésénél na-
gyon tapasztaljuk. 

Működésre pályáztunk, ami segíti munkánkat, valamint tagdíjbevétele-
ink állnak rendelkezéseinkre.

A 2019-es évben emlékeztünk a doni hősökre – együttműködve a refor-
mátus egyházzal. 2019. március 7-én műsoros Nőnapot tartottunk. 

A húsvéti előkészületben az Idősek Otthonában vettünk részt, színház-
ban, nótaesten jártunk.

Az általános iskola Bessenyei héten szervezett ünnepségén koszorúz-
tunk, az önkormányzat március 15-i megemlékezésén szintén.

Több nyugdíjas egyesületi tag tagja az idősek otthonának, valamint az 
Együtt Tiszabercelért Egyesületnek, így az ott soron lévő tennivalókban 
is részt veszünk.

Jelenleg anyák napjára készülünk. 

Továbbra is együttműködés jellemzi majd munkánkat, hiszen a generá-
ciós tevékenységekben az „idősek magja” vagyunk.

Köszönjük a Tiszaberceli Önkormányzatnak a támogatást, a húsvéti cso-
magot és az utazási kedvezményeket.

Minden anyagi támogatást értékelünk. Az 1%-os hozzájárulásokat jó cé-
lokra fordítjuk. Adószámunk: 18801590-1-15.

A Tiszaberceli Nyugdíjasok
Egyesületének hírei, eseményei

Nyugdíjas élet
Rovatvezető: Zsíros Antalné 

egyesületi elnök
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Kedves Olvasó! 

Jelentős és kedves ünnepünk március 8-án a Nőnap.

 A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének 
napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március 
8-án tartanak. 

Ebből az alkalomból látogattak el hozzánk a KSZR jóvoltából Horváth 
Margit és Tóth Károly a Móricz Zsigmond színház előadóművészei.  Em-
lékszel még… címmel csodálatos dalcsokrot nyújtottak át a közönség-
nek.

Március 15-re készültünk. 

A harmadik osztály lány tanulói nemzeti színben pompázó virágokat ké-
szítettek, amit a szoborparkban Petőfi szobránál helyeztek el. Ezzel is 
szebbé téve a parkot.

Gyerekeket fogadott a könyvtár a Víz Világnapja alkal-
mából. 

Délelőtt a gyerekek Fiesta keretében előadást láthattak a tiszta víz fon-
tossága, jelentősége, avagy a víz hiánya milyen hatással van az embe-
rekre, állatokra, növényekre egyaránt. Később  Könyvtár Mozi keretében: 
Vad Magyarország – A vizek birodalma került vetítésre, majd a napközis 
tanulók a vízcsepp meséjét láthatták kamashibai papírszínház bemuta-
tásában.

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy sok szép új könyv érkezett könyv-
tárunkba. Most főleg gyerekek részesülhetnek az új könyv mámorító 
varázsában.

Zdenek Miller: Kisvakond, Nyulász Péter : A fürdők réme, Bartos Erika : 
Brúnó Budapesten, csak néhány „étvágygerjesztő” a sok közül.

 A Felnőtt olvasók is válogathatnak thrillerek, svájci krimik, romantikus 
könyvek és gyerekneveléssel kapcsolatos könyvek közül.

Jó olvasás kívánunk mindenkinek!

Könyvtári lapozgató Rovatvezető:
Hullár Lajosné

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit a település könyvtárába!
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Április 9-én vette kezdetét a 2019. évi egységes kérelmek beadásának 
időszaka. Ennek keretében idén már 46 jogcímre lehet támogatási és 
kifizetési kérelmet benyújtani. A falugazdászok idén is ingyenes segít-
séget nyújtanak a termelőknek. Fontos megjegyezni, hogy több jogcím 
igénylése esetében a vonatkozó előírások és kötelezettségek változtak, 
erről a kérelem kitöltésekor a falugazdászok felvilágosítást adnak az 
érintett ügyfeleknek.

Az idei legfontosabb változások, amiket a Magyar Államkincstár 
(MÁK) is kiemelt:  

- bővül a termeléshez kötött 
jogcímre bejelenthető kultúrák 
köre, ezentúl támogatás kérhető a 
közönséges szurokfű (oregánó), a 
kivi, a datolyaszilva és a füge ter-
melésére;

- az ökológiai jelentőségű má-
sodvetés akkor is elfogadható EFA-
területként, ha azt a beforgatás 
helyett más módon dolgozzák be 
a talajba; a módosítás célja a for-
gatás nélküli talajművelés ösztön-
zése az erre alkalmas területeken;

- a jogszerű földhasználattal kap-
csolatos nyilatkozat megtételére csak elektronikus úton kerülhet sor;

- a vetőmagcélra termesztett növényeknél a termelőnek be kell jelen-
tenie a szaporítóanyag célú termesztést a NÉBIH-hez, ennek hiányában 
a kárenyhítési rendszer keretében szaporítóanyag-célú termesztésre 
nem nyújtható be kárenyhítő juttatás iránti kérelem és a kárenyhítő jut-
tatás számítása az alapnövény adatai alapján történik;

- kárenyhítés kapcsán további változás a fóliás termesztésnél, hogy 
az idei évtől az EK fogalomtárban szereplő „termesztő berendezésben 
termesztett növény” meghatározását kell alkalmazni és ennek értelmé-
ben a talaj fóliatakarása és a fóliaalagút használata nem megengedett.

A MÁK az idei egységes kérelmek beadása során is alkalmazza az 
előzetes ellenőrzést, amely nagymértékben segíti, hogy a gazdálkodók 
hibátlan kérelmeket nyújtsanak be.

A kérelmeket 2019-ben is csak elektronikus úton, a Magyar Állam-
kincstár erre létrehozott internetes felületén lehet beadni. A kérelmek 

szankciómentes benyújtására május 15-ig van lehetőség, az ezt követő 
napokon benyújtott kérelmek esetében munkanaponkénti 1 százalékos 
támogatáscsökkentés alkalmaznak. A kérelem beküldésére nyitva álló 
utolsó nap június 11.

A május 15-ig beadott kérelmek szankció nélküli módosítása idén 
május 31. helyett június 2-ig lehetséges, kivételt képeznek ez alól az 
állatalapú támogatási kérelmek, amelyek változtatása esetén május 15. 
után már támogatáscsökkenéssel kell számolni.

A NAK felhívja a falugazdászok 
közreműködését igénybe vevő 
gazdálkodók figyelmét, hogy ős-
termelői kártyával vagy kamarai 
kártyával jelentősen gyorsítható 
az egységes kérelmek benyújtása. 
Célszerű, hogy az agrártámogatá-
sok igénylésekor az igénylő ügyfél 
személyesen járjon el. Amennyiben 
a gazdálkodó valamely családtagja 
nevében kíván eljárni, azt csak 
meghatalmazás birtokában teheti 
meg. A képviselet igazolására az 
MH1 nyilatkozatot kell kitöltve és 
aláírva magával hoznia a kamarai 
tagnak.

Szinte a beadási időszakhoz időzítve tette közzé az AKI a 2018-as – 
naptári évi – agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról szóló összegzé-
sét. A 2018. évi támogatási összeg 105,3 milliárd forinttal múlja felül az 
előző évi kifizetéseket. A közvetlen termelői támogatások 35 milliárd 
forinttal nőttek, amelynek hátterében részben az előző évről 2018-ra 
áthúzódó kifizetések állnak (a területalapú támogatásoknál 2017-ben 
év végén nem volt jelentős mértékű előlegfizetés). A Vidékfejlesztési 
Program keretében nyújtott támogatások 2017-hez képest 71,8 milliárd 
forinttal emelkedtek. A nemzeti támogatások keretében kifizetett összeg 
8,3 milliárd forinttal nőtt.

Forrás: NAK.hu

Kérem keressék illetékes falugazdászukat a kérelem beadását illetően!

dr.Csepcsányi Zsolt sk. 
Körzetvezető falugazdász 

Ibrány Körzet

Gazdálkodók tájékoztatása
EK-start: 46 jogcímre lehet támogatási és kifizetési kérelmet beadni

Idrányi Gyula és Fábián Margit,
akik 1969. április 12-én kötöttek házasságot.

Házasságkötésük 50. évfordulója
alkalmából gratulálunk

Gratulálunk egyházi esküvőjük
alkalmából

Hegyes József és Oláh Noémi 2019. január 19-én
kötöttek egyházi házasságot.
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Mozgalmasan indult a 2019-es év ellátottaink számára. Gazdag kulturális 
programmal indítottunk.
A Jósa András múzeumba látogattunk, ahol Munkácsy Mihály festő-
művész 52 db-os magánkézbe lévő gyűjteményét tekintettük meg. Igazi 
szép élmény volt.

A Pál Gyula teremben Szatmári Istvánné aranykoszorús babakészítő 
munkáiba gyönyörködhettünk. Hazánkban egyedülálló stílusban készíti 
babáit, ő a szalonbabák mestere. A tárlaton ötven egyedi, az első öltés-
től az utolsó apró részletig kézzel készített babát mutatott be a látoga-
tóknak.

A Városi Galériában Góré Szabina festőművész MÉG NEM- MÁR NEM. 
Vizsgálódnak a ,,Groteszk-Tranncendens Tengelye Mentén” című kiállí-
tásával ismerkedhettünk, amely egy más világot tár elénk.
Nyíregyházáról Gávavencsellőre vezetett utunk ismét a babák birodal-
mába. Kenderné Türk Ágnes hosszú-hosszú évek alatt összegyűjtött 
babáit csodálhattuk meg. Egy-egy baba megtekintése eszünkbe juttatta 
gyerekkorunkat a sok szép élményt, ahol nem a porcelánbabáké vagy 
a népviseletbe öltöztetett babáké volt a főszerep, hanem pl. az egysze-
rű műanyag babájé – vagy a szülők által készített bölcsőké. A kiállítás 
megtekintése után, gazdag programunkat a nappali ellátásban részesülő 
ellátottak társaságában, kávé, sütemény mellett, no meg a Jutka által 
készített sárgarépa ital mellett folytattuk. Köszönjük!
Részt vettünk Bessenyei György halálának 208. évfordulójának alkalmá-
ból rendezett megemlékezésen az Általános Iskola szervezésében.
Koszorút helyeztünk el Bessenyei György szülőházánál.
Farsangoltunk a Református Egyház község Jókai Idősek Klubjában 6 
intézmény részvételével. Minden évben lelkesen készülünk, és várjuk 
ezt a napot. A mi kis csapatunk egy szatmári csárdással kedveskedett 
a jelenlévőknek.

Örömmel fogadtuk Gaál Sándor Esperes úr elismerő és a több mint 120 
fő vendég tapsát. A szervezők ízletes ebéddel, fánkkal, és sok-sok finom 
sütivel készültek. A nap folyamán élőzene volt, és a tombola sorsolás 
sem maradt el.
Telet űztünk, ,,KISZE”- bábot égettünk Gávavencsellőn, ahol az óvodás 
gyerekek és az óvónők közös műsorát hallhattuk, majd közös tánccal és 
énekszóval űztük el a telet, és hívogattuk a tavaszt.
Tréfás játékkal is készültek a szervezők, majd  a sok-sok nevetés után 
közösen fogyasztottuk el Ilku Béla, a Vadásztársaság Elnöke által készí-
tett ízletes ebédet. A szervezők ezen a napon is jelesre vizsgáztak.
A megszokottól eltérő formában ünnepeltük a NŐNAPOT a Községi 
Könyvtárban, ahol a Móricz Zsigmond Színház művészei Horváth Margit 
és Tóth Károly zenés műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. A nőnapi 
virágosztás sem maradt el, melyet köszönünk Szántó Zsolt polgármes-
ter Úrnak és a Képviselő testületnek.
A Református Egyházközséggel folyamatos a foglalkozásunk, melynek 
keretén belül ,,körmöcskével” kokárdákat készítettünk MÁRCIUS 15-re. 
Valamint foglalkozás keretén belül ,,articsóka”-technikával készült ko-
szorút helyeztünk el a Petőfi parkban az ünnepi műsor megtekintése 
után.
Részesei voltunk az Ökumenikus Világimanapnak.

Betekintés a
Területi Iroda

életébe
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Közösen fogadtuk az Egyházzal a Fehérgyarmati Fogyatékkal élők 
nappali ellátásban részesülő fiataljait színvonalas műsoraikkal.
Dr. Zacher Gábor  toxikológus előadását hallgattuk ,,Mindennapi füg-
gőségeink címmel” - a tőle megszokott könnyedséggel és humorral 
fűszerezve.
NÓTA EST RAKAMAZON- A Város Művelődési Központba a Dankó 
Rádió művészeivel- Szabó Sándor, Cserni Tibor, Újvári Marika
Kísér :Botos Lajos prímás

A gazdag program beszámolómat egy gondolattal szeretném zárni.

,,Ami a szívből jön, a végtelenségből jön, s ami a végtelenségből jön, 
mindenkinek kincse. A szív művei halhatatlanok”

/ Gárdonyi Géza/ 

Foglalkozásaink folyamatosak, melyre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

• Kézzel szőtt lábtörlőket készítünk
• Hímzett könyvjelzőket varrunk
• Kosarakat, tojásokat, csirkéket üvegeket horgolunk
• Tojást festünk, írókázunk melyhez bárki csatlakozhat
• Közösen ünnepeljük a névnapokat.

Gliba Lászlóné
gondozónő

Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület 
Adószám: 18814884-1-15
Együtt Tiszabercelért Egyesület 
Adószám: 18035090-1-15
Esélyek Útja Egyesület 
Adószám: 18815232-1-15
Híd a Jövőbe Egyesület 
Adószám: 18812356-1-15 
Modellező Klub 
Adószám: 19207463-1-15
Szabadidő Egyesület 
Adószám: 18815263-1-15

Tiszaberceli Futballklub Egyesület 
Adószám: 18336810-1-15
Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete 
Adószám: 18801590-1-15
Tiszaberceli Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Adószám: 18811166-1-15
Tiszaberceli Polgárőr Egyesület 
Adószám: 18812459-1-15
Tiszamenti Lovasklub 
Adószám: 18804146-1-15
Reményt Adó Egyesület 
Adószám: 18819511-1-15

Ne adja a közösbe, ha Tiszabercelnek adhatja!
Az adó 1%-ának gyűjtésére jogosult civil szervezetek:

1%



„Amikor tegnap végigmentem a Főutcán, szembe jött velem egy fiatal 
gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis 
vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút 
és megkérdeztem:
- Na, mit viszel magaddal?
- Csak ezt a három vacak madarat - felelte.
- Aztán mit akarsz csinálni velük? - kérdezősködtem.
- Hazaviszem őket és szórakozom velük – felelte. Feldühítem őket, kihú-
zom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom.
- De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?
- Ó, van otthon két macskánk - mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. 
Megetetem őket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:
- Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
- Nem kellenek magának azok a madarak, Atya. Hiszen azok csak vacak 
szürke mezei madarak. Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szé-
pek.
- Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán meg-
mondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a tíz dollárt, odaadtam 
a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre és egy pillanat alatt eltűnt.
Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letet-
tem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat.”
Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy má-
sik történetbe kezdett:
„Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt.
Sátán épp az Édenkertből jött és büszkén dicsekedett:
- Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam 
nekik, olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyé-
mek!
- Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus.
- Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak és 
hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket, meg arra is megtaní-
tom, hogyan gyűlöljék. és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és 
kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel és öljék 
egymást. Nagyon fogom élvezni - mondta a Sátán.
- Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból!
- Megölöm őket! - felelte a Sátán.
- Mennyit kérsz értük? - érdeklődött tovább Jézus.
- Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Meg-
veszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és 
megölnek. Nem kellenek ők neked!
- Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus.
A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal mondta:
- A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet!
Jézus így szólt:
- Megegyeztünk! - aztán kifizette az árat... „
Ezzel George Thomas fogta a madárkalitkát és lement a szószékről.

Április 14. VIRÁGVASÁRNAP 
8:00 Görögkatolikus Szent Liturgia
Április 18. Nagycsütörtök
15:30 Szentmise az utolsó vacsora emlékére
Április 19. Nagypéntek
18:30 Igeliturgia, Passió, Hódolat a Kereszt előtt, szentáldozás
Április 20. Nagyszombat
18:30 Feltámadási szertartás körmenettel
Április 21. HÚSVÉTVASÁRNAP
8:00 Római Katolikus Szentmise
Április 22. HÚSVÉTHÉTFŐ
8:00 Görögkatolikus Szent Liturgia
Április 28. Isteni irgalmasság Vasárnapja
8:00 Római Katolikus Szentmise

„Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűn-
hetett dobogni szíve- Harmadnapra legyőzte a ha-
lált!”

Pilinszky János
Jézus Krisztus, aki értünk kereszthalált szenvedett, eltemették, de har-
madnapra föltámadott, örök életet szerzett nekünk. Szeretettel várom 
a Nagyhét és Húsvét ünnepének szertartásaira, amelyek az Egyházi év 
legbensőségesebb alkalmai! Húsvétkor is ünnepeljünk együtt, hogy a 
végtelen Isten örök szeretettel szereti az embert! 
Áldott Húsvéti ünnepet és örömteli, meghitt együtt töltött időt kívánok 
a családtagoknak! Jézus Krisztus, aki a Világ Világossága, ragyogja be 
húsvét szent ünnepén szívük rejtekét!

Ferenczi Richárd 
plébános

Húsvéti Prédikáció Nagyheti és Húsvéti szertartások rendje a 
Római Katolikus Templomban

George Thomas plébános volt New England-nak egy kis városkájában.
Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre 
prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával és le-
tette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kí-
váncsian várta, mi fog itt történni. A plébános elkezdte a prédikációt:

Ökumenikus Imaesten
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- mondjuk sokszor így, ha a Hivatalba, vagy a falu egyéb, központban lévő 
épületébe indulunk. De ezt mondja néhány berceli akkor is, amikor rokont 
látogat a fővárosban, vagy külföldre repül Ferihegyről. És ezt mondják 
azok is, akik vadászni, biciklizni vagy túrázni indulnak a Zemplénbe. 
A Bibliaolvasó Kalauzunkban, aminek beosztása szerint a világban élő 
magyar reformátusok a Szentírást olvassák, János evangéliumánál tar-
tunk. A Feltámadás ünnepének 2019-es vasárnapján szembesülhetünk 
majd Jézus következő szavait: „Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyá-
tokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, 
és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta 
neki.” (János evangéliuma 20. rész 17-18. vers) 
A „felmegyek” kifejezésben benne van az, hogy (1) elhagyom az addig 
megszokottat, (2) felül emelkedem az eddigieken, és (3) máshogy érke-
zem vissza.  
1. Elhagyom az addig megszokottat. Jézusnak nem volt saját háza, de vol-
tak, akik a megszületésekor Betlehemben tapasztalt „nincsen számukra 
hely” -et felülírták, és befogadták Őt, szállást biztosítottak Neki. Legfő-
képpen a tanítványi közösség, hol 12, hol 72, hol többen is. Volt, tehát ki 
és mi marasztalja Jézust. Ő mégis „felmegy”, pontosabban visszamegy, 
hazatér a mennybe. Tudja, Ki várja ott Őt. Ott a menny, ahol az Atya. Az 
Atya, Aki kitárt karokkal várja övéit – akárcsak a tékozló fiút hazafogadó 
apa. Hány és hány berceli honvéd vonult egykor a doni frontra, elhagyva 
szeretett falunkat, elhagyva az anyaföldet! Egy nagyobb parancsnak en-
gedelmeskedve vonultak. Szívük tájékán a kis Bibliával, egy megsárgult 
családi fotóval. Reménykedve és az orosz hidegben naponta megszólítva 
az Atyát, hogy bárcsak élnék túl. Hiszen otthon, a Rétköz dimbes-dombos 
településén asszony, gyermek, szülő várja a honvédet haza. És az orosz 
télben reszkető katona ajkát sokszor hagyta el imádság, ha lehet, legyen 
visszaút. De, ha ez nem adatik meg, akkor hadd legyen oda út, ahova Jé-
zus Urunk előre ment! Ahol az Atya és az ott lévő elődeink várnak minket.    
2. Felülemelkedem az eddigieken. Ez sem könnyű. Olyan sokan mondják 
nekem is, hogy: - „Tiszteletes Úr, nem tudok változni, én már ilyen mara-
dok”. Nem igaz! Amíg élünk, változunk! Jó vagy rossz irányba. Aki nem 
változik, az rossz irányba fordul. Tudja, mi lenne a jó, de nincs hozzá bá-
torsága, ereje, hite, támogató közössége. Márciusi vendégünk, Dr. Zacher 
Gábor toxikológus is azt mondja, hogy a negatív irányú változtatás az, ami 
az alkoholban, kábítószerben, újféle technikai (mobil, számítógép) függé-
sekben a legrosszabb. Mert ezek a szerek felelőtlenné, döntésképtelenek-
ké tesznek minket. Megváltoztatnak. Nem mi irányítunk, hanem átadjuk 

a gyeplőt egy másik, külső erőnek. Hatalmas erő kell ahhoz, hogy valaki 
egyik napról a másikra legyőzze az alkoholt, cigarettát, rossz szokásokat. 
Becsülöm, aki erre képes! Szerintem, ez a győzelem egy kegyelmi állapot, 
amit Isten ad meg. Amikor önmagát és versenytársait legyőzi valaki egy 
sportban, az is ezzel az „eufórikus” állapottal találkozik. Erről sok bajnok 
beszél – legutóbb az Indiában világcsúccsal világbajnok sportlövő, Major 
Veronika számolt be erről a mindent átható diadalittas érzésről. 
3. Máshogy érkezem vissza. Ez nem csak a karácsonyi bölcsekre érvé-
nyes, akik más úton mentek haza, hogy Heródes ne kaphassa el őket, és 
ne kelljen megvallani, hol található a megszületett Messiás. Én ezt a bel-
ső, jó irányú változást sokszor megtapasztaltam. Templomban és gyüle-
kezetben, de azon kívül is, könyvtárban és sportpályán. Nádudvaron, Deb-
recenben, Bercelen és Paszabon. De akkor is, amikor a Magdaléneumban 
lehettem, és az ottani hiányosságokkal küzdők megtanítottak újra nevetni, 
viccelődni és élni. A velük való találkozás egy „mini feltámadás”, mert 
rájövünk, mi mindent kaptunk. Ezt tapasztaltuk meg akkor is, amikor a 
fehérgyarmati fogyatékos otthon lakói a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lattal közénk látogattak, és együtt mondhattuk el az Új Jézustól tanult 
imádásgot. 
A jó irányú változás érvényes lehet a húsvétot ünneplőkre is! Akik nem 
csak „hosszú hétvégének”, munkaszüneti napnak, unalmas vagy köte-
lezően a családdal töltendő napoknak néznek elébe, hanem bűnbánati 
esttel és Nagypénteki passióval készülnek! Akik ünnepi debreceni kül-
döttet, legátust hallgatnak, úrvacsorát vesznek! Akik nem csak feljönnek 
gyönyörű és inspiráló templomunkba, hanem lélekben is ott vannak. 
A húsvét 2019-es szent ünnepén kívánom, hogy sok berceli (akár hazalá-
togató is) tapasztalja meg, milyen jó elhagyni az eddigi rosszat, felülemel-
kedni a megszokott viszonyainkon, és belül változni, hogy majd szeretet-
tel tudjunk változtatni a körülöttünk lévők között, a kapott és választott 
felebarátaink közösségében! 

Szilágyi Sándor ref. lelkész

Aprilis 15-20. Nagyhét hétfő-péntek
reggel 7:30-kor 5 perces nagy harang, emlékezve és emlékeztetve 
Jézus halálára és feltámadására
Április 17. szerda
17:30-kor bűnbánati este
Április. 18. Nagycsütörtök
17:30-kor bűnbánati este
Április 19. Nagypéntek
10:45-kor istentisztelet
Április 21. Húsvétvasárnap
10:45-kor úrvacsorás istentisztelet
Április 22. Húsvéthétfő
10:45-kor istentisztelet, Nagy Bettina II. éves teológus szolgálatával, 
Vedres Dzsamila Hajnalka és Dávid, Bor János és Fanni Zoé keresztelője. 

„Felmegyek…”

Református ünnepi istentiszteletek:

Doni megemlékezés

Metszés

Konfirmandus vizsga
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Tiszabercel Község 
Önkormányzatának 

hivatalos lapja

Főszerkesztő:

Kovácsné Elek Irén

Szerkesztők: 
Németh Éva, Vojsánszki Adrienn, 

Czene István

Szerkesztőség: 
4474 Tiszabercel, Fő út 40. 
Tel / Fax.: (42) 204-606.

E-mail: 

berczelinaplo@tiszabercel.hu.

Megjelenik: negyedévente

Példányszám: 700 db

Lapunkat megtalálja a 
www.tiszabercel.hu 

oldalon

Kéziratokat nem őrzünk meg,

és nem küldünk vissza!

NAPLÓ
Berczeli

Az őszi idény befejezése, és a bál után, 
a játékosok és a vezetők a tavaszi 

felkészülést a bajnokság előtt 
2 héttel kezdték el.
A távozók közt volt Hacsa 
Norbert és Da Silva Flavio 
Adriano, akik erősségei vol-
tak csapatunknak, de csa-
ládi- és egyéb körülmények 

miatt eligazoltak tőlünk.
Visszatért Bujról Petró László, 

és aktiváltuk az igazolását Szilágyi Patrik-
nak.

A felkészülés nem mondhatnám, hogy jól 
sikerült, hiszen igazi alapozást nem végeztünk, csak péntekenként a tor-
nateremben volt egy kis foci.
Ennek ellenére a bajnokság első mérkőzésére összeállt a csapat, és 
03.10-én Biriben 1:0 győzelmet arattunk, ami bravúrnak számít. 
03.17-én Székely látogatott el hozzánk, akiket 5:0 vertünk. 
03.24-én Nyírtétre látogattunk, ahol sima 2:0 vereséget szenvedtünk, 

megjegyezve, hogy a csapat hozzáállása volt a probléma, nem az ellenfél 
nagyobb játéktudása.
A hónap utolsó napján, 03.31-én Nyírpazony látogatott Tiszabercelre, aki-
ket egy jó színvonalú mérkőzésen, 3:0 győztünk le.
Így a csapat, április hónap elején, 4. helyen áll a bajnokságban, 28 szer-
zett ponttal, az 1. helyezettől csupán 6 ponttal lemaradva.
A játékosoknak elmondtam, hogy ebben az osztályban, ha komolyan ve-
szik, játéktudásuk alapján, akár a bajnokság megnyerésére is lehet esé-
lyünk. Ehhez azonban az edzéslátogatottságnak és a mérkőzéshez való 
hozzáállásnak javulni kell, amire a vezetőség is próbál lépéseket tenni.
Az építési beruházásokat elkezdtük, jelenleg a parkoló felújítása folyik, 
melyet majd a kerítés megépítése fog követni.
Reméljük, hogy az új idényre a tervezett beruházásainkat el tudjuk vé-
gezni, és így, egy még kulturáltabb, korszerűbb sportlétesítménye lesz 
Tiszabercelnek.
Köszönöm mindenkinek, akik kilátogatnak a mérkőzéseinkre, és azok-
nak, akik szurkolnak a Tiszaberceli Sportegyesületért.

HAJRÁ TIBISE!
Görömbei Vilmos 

elnök

MEGKEZDTÜK A TAVASZT

Problémát okoz a településen a folyamatos sze-
metelés, mely miatt gyakran kell a közterülete-
ken az eldobált szemetet összeszedni. Egy kis 

odafigyeléssel és szeméttárolók használatával szebbé lehetne tenni településünket.
Külterületeinken is gyakran találunk nagyobb mennyiségű illegálisan elhelyezett sze-
metet, ami azon túl, hogy csúfítja a közútjainkat a környezetünkre is ártalmas. 
Kérünk mindenkit fokozottan figyeljünk környezetünkre. Óvjuk, védjük a természetet 
KÖZÖSEN!

FELHÍVÁS

SÁRGA TÚRÓ

A sárga túró klasszikus húsvéti étel, különösen Haj-
dú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben a 
legnépszerűbb, de az egész Alföldön jól ismerik.  

Hozzávalók:

1 l tej

10 db tojás

3 ek kristálycukor

fél marék mazsola

1 kk só

A tejet egy lábasba öntjük, forralni kezdjük. Közben 
a tojásokat mély tálba ütjük és a cukorral, a sóval 
habverővel lazán felverjük. Nem kell nagyon, sőt, nem 
is szabad, csak mintha rántottának vernénk. Adjuk 
hozzá a mazsolát is. Ha forr a tej, öntsük bele, és ta-

karékon állandó keverés mellett addig 
forraljuk, amíg összetúrósodik, a leve 
híg, kissé átlátszó nem lesz.

Vegyük le a tűzről. Egy szűrőt bélel-
jünk ki egy tiszta, és ha lehet, ritkább 
szövésű konyharuhával, öntsük bele a 
masszát. Fogjuk össze a konyharuha 
sarkait, kössük meg, majd szúrjunk a 
csomóba egy fakanalat, és a batyut 

lógassuk egy nagy fazékba. Körülbelül két óra alatt 
gyönyörűen kicsepeg a felesleges lé a „túróból”; ve-
gyik ki a ruhából, tegyük tálra, és szeleteljük.

Nagymama
fakanala


