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Boldog születésnapot! 
 
(BN.) Szerettei körében ünnepelte SZÁZA-
DIK születésnapját január 13-án községünk 
legidısebb lakosa, Koczogh Józsefné, 
Márky Eszter. A község és az önkormány-
zat nevében Hajnal András polgármester 
köszöntötte Eszter nénit. A Tiszaberceli 
Nyugdíjasok Egyesületének jókívánságait 
az egyesület elnöke, Zsíros Antalné tolmá-
csolta. A család Istennek hálás ezért a kü-
lönleges alkalomért, ezért a tiszaberceli 
református gyülekezet körében szeretett 
volna ünnepelni. A templomba nem juthat-
tak, ezért a család otthonába hívták a gyü-
lekezet elnökségét. Szilágyi Sándor refor-
mátus lelkész tudott megjelenni és köszön-
tötte Eszter nénit a 100. Zsoltárral. Közös 
imádság és éneklés után a szépen megterí-
tett asztal mellett együtt ebédelt az ünne-
pelt, a család és a vendégek. Természete-
sen az eseményen jelent volt a Berczel Tv 
is, melynek felvételeivel is szeretnénk kife-
jezni örömünket és szeretetünket 
Tiszabercel legidısebb lakosa felé, aki 
meglepıen friss, és életvidám volt. A 
Berczeli napló szerkesztısége ezúton kí-
ván jó egészséget és még számos évet 
közöttünk Eszter néninek. 
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AZ ULTI BAJNOKSÁG KÉPEKBEN 
 
1. Miniszteri látogatás. İ is beszállt, bár a politikusok 
nagy partija még csak most kezdıdik. 
2. Érted! Nem jött a lap. 
3. Csak nyugodtan. Két berceli egy asztalnál. 
4. Budapesti vendég és a berceli Zsíros Öcsi 
5. A gyıztesnek járó díjat Hajnal Béla ajánlotta fel. 
6. Egy döntı pillanat, melyet a Berczel TV kivetítın 
közvetített. 
7. Regisztráció. Rend a lelke mindennek. 
8. Vojnár László tolcsvai polgármester. Megkóstoltuk 
hegyaljai remekét. Szó mi szó nem csak ultizni tud. 

1. 

4. 

7. 6. 8. 

5. 

3. 2. 

Százhuszonkilenc. No komment ... 



Ulti Bajnokság  
számokban 

 
Elızetesen 151 nevezıt regisztráltunk, 129-
en be is neveztek a versenyre.  
A nap végére 70 pakli  kártyát nyúztak el a 
játékosok.  
A jó étvágyú ultisok, 12 kg pogácsát, 5 kg 
fornettit, 19 kenyeret 9 kg hagymát és 5 kg 
zsírt fogyasztottak el napközben, a babgulyás 
mellett.  
Mindezt közel 30 liter teával és csaknem 
ugyanennyi borral öblítették le. 
A szervezésben és rendezésben több mint 
30-an sürögtek forogtak.  
A felvonultatott technikai eszközök összérté-
ke meghaladta a 3,5 millió forintot. 
A 3 csoportban összesen 43 asztalnál,  514 
partit játszottak le 4,5 óra alatt. A döntıben 
két asztalnál 48 leosztásra került sor, mely-
nek 1 óra alatt lett vége. 
Az eredményhirdetés során 20 díjat nyújtot-
tak át, mely több mint fél órán keresztül zaj-
lott. 
 

-péjé- 
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2006. január 14-én, immár 6. alka-
lommal adott otthont Tiszabercel az Ulti Baj-
nokságnak. A rendezı, Máté és Társai Bt. 
felhívására 129 versenyzı érkezett többek 
között Kisvárdáról, Mezıberényrıl, Sárospa-
takról, sıt Budapestrıl és Székesfehérvárról 
is. Persze nem hiányozhattak a környék ulti-
sai sem így számosan érkeztek Ibrányból, 
Nagyhalászból, Gávavencsellırıl, Bujról, 
Balsáról, Tímárról is. A legnépesebb tábor 
persze a berceli volt, de 8-an érkeztek 
Rakamazról, míg 10-en Sárospa-
takról. 

A nevezık a hagyomá-
nyos értelemben vett (tiszaberceli) 
ultit játszották, amely nem un. 
verseny ulti volt, ugyanis a ver-
seny célja: az ultibarátság erısíté-
se, az ultisok táborának bıvítése 
volt. A verseny fél kilenckor re-
gisztrációval kezdıdött, majd az 
ünnepélyes megnyitót követıen 3 
csoportban körversenyen döntöt-
ték el a versenyzık csoportokon 
belüli helyezését, majd délután a 
három csoport I. helyezettjei az I. 
II. III. helyezésért, a három cso-
port II. helyezettjei a IV. V. és VI. 
helyekért játszottak. 

Napközben a játékosok 
hagymás zsíros kenyér, pogácsa, 
forró tea és kávé közül kedvükre 
kóstolgathattak. Továbbá a szer-
vezık minden versenyzıt meg-
ajándékoztak egy felejthetetlen 
tiszaberceli babgulyással. 

Valamennyi helyezett pénznyere-
ményt, oklevelet és plakettet vehetett át. A 
legidısebb, a legfiatalabb, a legtávolabbról 
érkezı, a legtechnikásabb, a legjobb nıi, a 
leglelkesebb és a legjobb csapat szervezıje 
részére is különdíj került átadásra. Még a 
legutolsó „peches” versenyzı is vigaszdíjban 
részesült. 

A nap gyıztese Varga Ferenc, 
tiszaberceli lakos lett, aki a tiszaberceli Hajnal 
Béla által felajánlott elsı versenyzınek járó 
díjat /10.000 Ft/ kapta meg, továbbá egy okle-
vél, egy arany-érem és a vándorserleg, me-
lyet Máté András fıvédnök nyújtotta át, ame-
lyet 1 évig ırizhet a bajnok. A II. helyezett 
Kovács Csaba, sárospataki versenyzı lett, 
aki egyben a mezıny legfiatalabb (17 év) 
játékosa is, így a II. helyezettnek járó 
díj /6.000 Ft, melyet Molnár Mihály ajánlott 
fel, továbbá az oklevél, ezüstérem és dísz-
üveg/ mellett, a legfiatalabbnak járó különdíjat 
is magáénak tudhatta. A verseny III. helye-
zettjének járó díjat, a szintén berceli lakosú 
Várdai Béla vehette át, aki a Farkas Antalné 
által felajánlott pénzdíj /4.000 Ft/ mellett, okle-

velet, bronzérmet és díszüveget is megkapta. 
A IV. helyezett Takács János díját /2.000 Ft/ 
szintén Farkas Antalné ajánlotta fel. Az V. 
helyezett Tukacs Zoltán lett, a VI. helyet pe-
dig Jozef Csaba tudhatta magáénak. Mind-
ketten egy oklevéllel, egy üveg pezsgıvel és 
egy pakli kártyával gazdagodhattak.  

A rangidıs játékosnak (74 év) járó 
díjjat, melyet Máté András ajánlott fel a buji 
Hankó László kapta. A legjobb nıi versenyzı 
díjat a péteri Vízi Valéria kapta, Juhász Fe-

renc Honvédelmi Miniszter felajánlásaként. A 
legtávolabbról érkezı versenyzı díját a szé-
kesfehérvári Regıczi Miklós tudhatta magáé-
nak, aki a Funny Trans Bt. által felajánlott 
ajándékkosarat kapta. A legtechnikásabb 
versenyzınek ifj. Sarnek Béla bizonyult, aki a 
Ribár Zoltán által felajánlott ajándékkosarat 
vehette át. A legjobb csapat szervezıjének 
járó díjat a sárospataki csapat szervezıje: 
Hajdu Imre és a rakamazi csapat szervezıje: 
Héry László vehette át. Díjukat, a Tiszaberceli 
Önkormányzat által felajánlott egy-egy korsót 
László Antal, és Máté András adtak át. A 
leglelkesebb versenyzı Krisztián András 
nyíregyházi lakos lett, aki a díját /egy pakli 
kártyát, és egy üveg pezsgıt/ Máté András 
felajánlásaként vehette át. A legpechesebb 
játékosnak járó díjat Dorogházi János vehette 
át, İ egy tiszaberceli címerrel ellátott bögré-
vel vigasztalódhatott. 

Máté András, a verseny fıvédnöke 
a következı támogatóknak köszöni meg se-
gítségüket: 

Vojnár László, Tolcsva polgármes-
terének, aki finom tolcsvai borral járult hozzá 
a versenyzık jókedvéhez. Prorok Mártonnak 

az Ulti Program írójának. Petróczi Istvánnak a 
díszüvegek felajánlásáért. Tarjányi Istvánnak 
a pezsgık felajánlásáért. Továbbá: Farkas 
Antalnénak, a Funny Trans képviseletében 
Sánta Józsefnek, Hajdu Imrének, Hajnal Bé-
lának, Humicskó Józsefnek, Molnár Mihály-
nak, Pusztai Józsefnek, Száraz Lászlónak és 
Ribár Zoltánnak. 

Papp János a verseny lebonyolítá-
sáért Juhász Ferenc honvédelmi miniszter 
által felajánlott és Máté András fıvédnök által 

átnyújtott zsolnay vázával lett gaz-
dagabb, aki ezúton köszönetet 
mond az általa verbuvált technikai 
és tv-s stáb tagjainak, akik nélkül 
ez a program nem zajlott volna le 
ilyen frappánsan, mondhatni zök-
kenık nélkül: Andrikó Ferencné, 
Czene István, Czene Mariann, 
László Antal, Németh Éva, ifj. Sán-
ta József, Sánta József, Szemán 
Nóra, Tóthszegi Zoltán, Újhelyi 
Rita, Varga Beáta és Vass Tamás. 
Külön köszönet a technikai segítsé-
gért a Bessenyei György Mezıgaz-
dasági Szakiskola és Kollégiumnak 
és Farkas Ferenc informatikusnak. 

 
A beszámolót Újhelyi Rita és  

Papp János készítette 

... avagy beszámoló a Máté és Társai BT által kiírt  
VI. Tiszaberceli Ulti Bajnokságról 

Máté András fıvédnök érzékeny búcsút vesz a serlegtıl, melyre 
2006-ban nem került új név, hiszen az idei bajnok Varga Ferenc 
(balról) neve egy ízben már felkerült a kupára. 
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 Új év, új tervekkel, új kihívásokkal, 
nekünk nyugdíjasoknak új reményekkel. Re-
mény egy jobb esztendıhöz, remény egész-
ségünkhöz, remény egyesületünk 2006-os 
gazdag programjának teljesítéséhez. 
 A decemberi rendezvények után elı-
ször január 9-én üléseztünk a Teleházban. 
Beszámoltunk a 2005-ös év változatos és 
gazdag programjának teljesítésérıl, egyszó-
val értékeltük a sok-sok feladatot, melyet az 
elmúlt évben sikerült szervezetten és folya-
matosan végrehajtani. Az egyesület elnöke 
havonként szedte sorra a családi, a nemzeti, 
a települési, a civil szervezeti rendezvények 
megtakarítását, a besegítést, a resztvállalá-
sokat. 
 Kiemeltként kezeltük a Bessenyei-
napot, a farsangot, a március 15-ét, a mezı-
gazdasági napokat, a majálist, a regionális 
nyugdíjas találkozót, az ıszi „szomszédolást”, 
a „szeretet karácsony” napjait, a jól sikerült 
kirándulásokat. 
 A korábbi vezetıségi ülésen értékel-

tük a pénzügyi helyzetet, ezt a győlésen Far-
kas Istvánné közölte a tagsággal is, külön 
értékelte az NCA pályázaton nyert pénzösz-
szeget és az egyéb más helyrıl támogatott 
hozzájárulásokat, tagdíjfizetési fegyelmezett-
séget. 
 Egyesületünk tagsága nevében 
köszönetet mondunk valamennyi támoga-
tónknak, szívbıl köszönjük az anyagi se-
gítséget, minden erkölcsi támogatást, a 
Személyi Jövedelem Adó 1%-nak felajánlá-
sát mindazoknak, akik ránk gondoltak. 
Kérjük, tegyék ezt a jövı esztendıben is. 
Köszönjük.  
 Beszámoló győlésünkön körvonala-
zódtak a 2006-os év tervei, kirándulásai, a 
település rendezvényeiben való részvétel, a 
hagyományápolás, melyeket a februári győlé-
sen pontosítunk.  
  
 Tenn iva ló ink 
máris folyamatosak. 

Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök 

2006-ot írunk 

FEBRUÁR  
 
Állarc a farsang hónapja, melyre mi is készü-
lünk. Hangulatos, farsangi összejövetelt szer-
vezünk kb. február 10-re, ahol köszöntjük az 
50 –éves házassági évfordulósokat: Hullár 
Imrét És Vass Etelkát, feleségét, sıt össze-
kapcsoljuk névnapok köszöntését is. 
 

KI MIT TUD – ra készülünk.  
 
Meghívást kaptunk Ibrányba, ahol a „ kis 
régió” nyugdíjas egyesületei mutatkoznak be. 
 

BESSENYEI - hét   
 
BESSENYEI-napok közelednek. Kötelessé-
günk hagyományosan ünnepelni, mint más-
kor szoktunk. 

 
ÜDÜLÉS 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas 
Szövetség több turnusban 1 hetes üdülést 
szervez Hajdúszoboszlóra. Üdülési csekket 
elfogadnak. Érdeklıdni lehet Zsíros Antalné 
egyesületi elnöknél. 

HÍREINK 

2005 Karácsonyán 
 
A karácsonyi rendezvények meghitt hangulatban teltek. A rendezvé-
nyek sorozatában sokan részt vettek az ÖNO-ban az általános iskolá-
ban és a karácsonyi hangverseny. 
 
(Köszönjük támogatását az önkormányzatnak, az általános iskola veze-
tésének, pedagógusainak, tanulóinak, az Ibrány és Vidéke Takarékszö-
vetkezet vezetıjének, Máté és Társai Bt.-nek, Szopkó József gyógy-
szerész úrnak valamint Csákiné Kozma Valériának.) 



Dávid József 
 

Mi kéne …. 
 
Az öregasszony elindult az öregemberhez. 
Megállt a kapujában és bekiáltott: 
-Itthon van? 
Az öregember nem szólt… 
-Maga csakugyan hibbant, úgy ahogy hírlik a 
faluban – mondta az öregasszony, mire az 
öregember felkapta a fejét és megkérdezte: 
-Mi kéne?! 
-Mikéne, mikéne – igazított a fejkendıjén az 
asszony. Evett ma már valamit? 
-Ettem hát… 
-Oszt mit evett? 
-Ami vót. Fıtt krumplit, meg almát. 
-Rusnya egy vénember maga hallja – így az 
asszony – hiszen boltba is mehetne kenyé-
rért, meg ezért, azért … 
-Nincs nekem semmi pénzem – mordult az 
öregember. 
-No hiszen nem is pénzért jöttem én magá-
hoz. 
-Hanem, mi kéne? 
-Mikéne, mikéne. Csak ezt hajtogatja, meg 
naphosszat bámulja az udvarán a gyepet… 
-Menjen innen! – tápászkodott fel az öregem-
ber. 
-No hiszen – pördült az öregasszony. – Nem 
azért jöttem én, hogy dolgom végezetlenül 
menjek innen. 
-Nem maga a Nádas Eszter? – fordította 
borostás arcát figyelmesebben az asszonyra 
az öreg. 
-De bizony avónék – mosolyodott el az öreg-
asszony – még szép, hogy megismer… 
-Pedig legénykorában igen sokat kajtatott 
utánam…  
-Én-e? 
-Maga bizony. 
-Nem emlékszem. 
-Nem baj. – legyintett az asszony, majd meg-
kérdezte: van tőz a sparhertjában? 
-Mér lenne? 
-No akkor rakja meg, én meg készítek egy 
túrós csuszát. 
-De … pislogott riadtan az asszonyra az öreg-
ember. 
-Mit de? Azt én hoztam a szatyorban meg 
túrót is. De gyúródeszkája, meg egy kis sza-
lonnája csak akad? 

-Az van – indult be az öreg. Elıszedte a gyú-
ródeszkát, egy kis avas szalonna is akadt, 
majd ment a fészerbe fáért. Az ajtóban meg-
állt és hitetlenkedve megkérdezte. 
-Hát ezért gyütt? 
-Ezért no. Csak rakja már meg azt a tüzet – 
mosolygott az öregemberre az öregasszony, 
s gyúrta a tésztát. Mire a víz forrt, össze is 
metélte. Amikor az asszony a forrásból a 
tésztát szedte látta, hogy az öreg mondani 
szeretne valamit. 
-Szóljon hát. Mit akar? 
-Egy kis leveskét … nem csinálna? 
-Milyen levest? 
-Hát úgy, ahogy a feleségem szokta, nyugod-
jon … 
-İ hogy szokta? 
-Fonnyaszt egy kis hagymát paprikás zsíron 
és rámerít a tésztás lébıl… 
-No hozza a hagymát! 
Az öregember sietett a hagymáért, de a má-
sik markában két szem körtét is hozott. 
-Szereti? – tartotta az öregasszony felé. 
-Tegye csak le egy tányérra, majd meg-
eszem, de meg kell azt mosni…- aztán az 
asszony tálalt… 
Az öregember levette a kalapját és keresztet 
vetett. A kanalát úgy szorongatta, mintha az 
is olyan forró lett volna, mint a leves, majd 
fújogatva, hangosan szürcsölni kezdte az 
ételt. 
-Jó? – kérdezte az öregasszony? 
-Jó – csillogott a szeme az öregembernek, és 
amikor kiürült a tányér, púpozva rakta azt 
csuszával az öregasszony. 
-Villával hé… szólt az asszony az öregember-
re, mert az kanállal esett a tésztának. 
-Én így szoktam. Nézett – bocsánatkérı 
szemmel az öregember. 
-No hát akkor csak egye – hagyta rá az asz-
szony. Aztán felállt, mert jószerint csak bele 
kóstolt az ételbe. 
-Ne menjen még – kérte teli szájjal az öreg-
ember, de az asszony elindult… 
Az öregember falt. Nem hagyta abba az 
evést. Ki sem kísérte az öregasszonyt, meg 
sem köszönte a jóságát. Úgy érezte, mintha 
csak a felesége jött volna haza a temetıbıl, 
hogy vacsorát fızzön neki. 
Még este is csodálkozott azon, hogy kékba-
bos lábasban túrós csusza van. Neki állt 
megint és csak úgy hidegen megette. Jó volt 
az … nagyon jó volt úgy is. 

Arany János:  
 

Alkalmi vers (részlet)  
 

Szegény ember malacának 
Egy híja se essék; 
Messze járjon dög, halál, 
Burgonya-betegség; 
Orvos, bakó a díját 
Kapja heverıben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendıben. 
 
Kívül, belül maradjon 
Békében az ország; 
A vásárra menıket 
Sehol ki ne fosszák. 
Béke legyen a háznál 
És a szívredıben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendıben. 
 
A bíró is, mint eddig, 
Tisztét jól betöltse: 
Víz kedviért a babát 
Soha ki ne öntse; 
Emberiség, igazság 
Egyik serpenyıben. 
Adjon-Isten, ami nincs, 
Ez új esztendıben. 
 
Zenebona, babona, 
Huzavona vesszen! 
Visszavonás, levonás 
Minket ne epesszen. 
Legyen egység, türelem, 
Hit a jövendıben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendıben. 
 
Nagy uraink (ha élnek) 
Nıjenek nagyobbra, 
Áldozzanak, legyen is mit, 
Mégse üssék dobra; 
Nemzetiségük mellett 
Buzogjanak hıen. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendıben. 
 
Író, pedig írónak 
Szemét ki ne ássa,- 
Ne is legyen az idén 
Napfogyatkozása 
Jó erkölcs-, eszme-, hírnév-, 
S elıfizetıben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendıben. 
 
Mire üssek még pohárt ? 
Asszonyi hőségre? 
Barátság-, polgár-erény-, 
Vagy mi más egyébre? 
Hiszen ezek közöttünk 
Vannak kelendıben. 
Tudj Isten, mi minden nincs, 
Ez újesztendıben 
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GRATULÁLUNK 
 

50. éves házasság évfordulójukon,  

Hullár  Imrének és Vass Etelkának,  
akik 1956. január 28-án kötöttek házasságot. 



A mi 
Rovatvezetı: Száraz Lászlóné ig. h. 

Az oldal mottója: 
 

„Vigyél a suliba tölcsért. 
Hogy a tudást a fejedbe töltsék, 
Mert ha mellé megy, az költség.” 
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Hírek iskolánk életébıl 
 
A téli szünet elıtti napok diákparlamenttel és 
karácsonyi koncerttel zárult. 
A diákönkormányzat vezetıje Nagy Éva, 
majd László Antal Igazgató Úr, valamint a 
polgármester beszámolója igen részletes és 
széleskörő lehetett, mert az iskolai élettel és 
a falu életével kapcsolatos kérdések nem 
hangzottak el. Ez azt jelenti (aminek nagyon 
örülünk), hogy az iskolában minden oké, 
semmilyen probléma nincs, vagy valami 
más? (közömbös érdektelenség?) 

Megkérdeztük  
 
Szabó Mónikát, iskolánk pedagógusát, mi a 
kedvenc ... 
színe? A piros. 
illata? A rózsa illata. 
virága? A rózsa. 
étele? A somlói galuska. 
költıje? Ady Endre 
írója? Móra Ferenc 
verse? Ady: İrizem a szemed 
könyve? J. K. Rowling: Harry Potter 
filmje? Az angyalok városa 
zene száma? – 
együttese? – 
idézete? „…jól csak a szívével lát az ember, 

mert ami igazán lényeges az a szemnek 
láthatatlan.” 

hangszere? Zongora 
sportja? Röplabda 
állata? Koala 
színésze? Nicolas Cage 
hobbija? Gyöngyfőzés 
szava? – 
fája? Mogyoró 
évszaka? Nyár 
tárgya? – 
gyümölcse? Alma 
 
Pedagógiai hitvallása: „kitőnıvé egy szeren-
csés perc által is válhatunk; hasznos emberré 
a fáradtságos évek tesznek.” 
 
Mit vár a jövıtıl? Egészséget, boldogságot, 
békességet. 

Ajándékok, amelyek nem 
kerülnek semmibe 

 
Egy jó szót szólni 
Egy beteget felvidítani 
Valakinek kezet nyújtani 
Óvatosan csukni be az ajtót 
Apróságoknak örülni 
Mindenért hálásnak lenni 
Jó tanácsot adni 
Egy levél megírásával örömet szerezni 
Apró túlzásokon nem rágódni 
Jogos panaszt nem melegíteni fel újra 
Nem tenni szóvá, ha a másik hibázik 
Nem elutasításnak venni, ha háttérbe szoru-
lunk 
Levert hangulatot nem venni komolyan 
Nem sértıdni meg egy félresikerült szón 
Megtalálni az elismerı, dicsérı szót a jóra 
Együttérzı szó a megalázottaknak 
Egy-egy tréfás szó a gyermekeknek 
Elismerni az elkövetett helytelenséget 
Örülni a holnapi napnak 
Bizonyos dolgokra aludni egyet 
Mindenre rászánni a kellı idıt és gondot 
És mindenkihez SZERETETTEL lenni. 

A karácsonyi koncertet elıadó mővészetis gyerekek, a termet megtöltı hallgatóság. 

A karácsonyi koncerttel egy idıben a kép-
zımővészeti csoport kiállítást rendezett 
be. Ennek egy darabja képünkön, a pohár-
ból varázsolt gyertyatartó. 

EGY VICC 
 
 
A Beatles egyik tagjától megkérdezi Kodály 
Zoltán. 
-Mondja már meg nekem, hogy mit jelent a 
dalaikban a je-je-je. 
- Hát nézze Kodály Úr, az nálunk körülbelül 
annyit jelent, mint önöknél az ingyom-
bingyom tálibe. 
 

A Diákparlament ülésén Hajnal András 
polgármester felszólalás közben. Mellette 
László Antal ÁMK igazgató és Nagy Éva a 
DÖK elnöke. 
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A szeptemberi csengıszó Bíró 
Sándornénak és Bíró Sándornak nem az 
elmúlt évtizedekben megszokott tanévkez-
dést, hanem életük egy új szakaszának- a 
nyugdíjas éveknek- a kezdetét jelentette. 
 
Az óév utolsó tanítási napján búcsúzott el a 
tantestület és a Szülıi munkaközösség a 
nyugdíjba vonuló Bíró házaspártól. A telepü-
lés szinte minden tagja a gyerekek, unokák 
révén az elmúlt évtizedekben megismerhette 
a kollégák munkáját, pedagógiai hitvallását. A 
tanítási órák mellett a szabadidıs foglalkozá-
sok, a kirándulások, az úszásoktatás, a Tisza 
túrák szervezése, lebonyolítása révén jelen-
tıs részt vállaltak abban, hogy a kikerülı 
diákok minél sikeresebbek legyenek az élet 

különbözı területein. Tanítványaik a különbö-
zı versenyeken nagyon sok sikert értek el, 
több alkalommal országos versenyen képvi-
selték iskolánkat eredményesen. Bíró kartárs 
a község sportéletének sikeréért fáradozott 
több évtizeden keresztül, önzetlenül. Önma-
gukat folyamatosan képezve érték el, hogy 
szakmai és pedagógiai munkájukat eredmé-
nyesen tudták végezni. 
A tanítványok, szülık, kollegák nevében is 
köszönöm, amit a községért, a közösségért 
felvállaltak, dolgoztak meggyızıdésük sze-
rint. Nyugdíjba vonulásuk alkalmából kívá-
nunk további jó erıt, egészséget, aktív, bol-
dog nyugdíjas éveket. 

László Antal 
Igazgató 

A búcsú egy pillanata.  

... 2001 telén 
 
A harmadik évezredet 
köszöntötte a Napló ez évi 
I. számában, az önkor-
mányzat nevében Zsíros 
Antalné. Köszöntıjében 

felvázolta ezeréves történelmünk sorsfordító 
eseményeit, személyeinek adva hangot, hogy 
tudunk együtt lépni, ugyanazon célért együtt 
cselekedni, mindenbe a méltó utat keresni. 
Szavai most 5 év elteltével is aktuálisak, re-
mélem ebben az évben is tudunk felelısen, 

Rovatvezetı: Száraz Lászlóné 

átgondoltan dönteni és cselekedni. 
 
A farsang eredetérıl, farsangi népszokások-
ról is ír a lap téli száma. A farsangi szokások 
kb. 5 ezer éves. Egyiptomban Szisz istennıt, 
a görögök Dionüszoszt, a rómaiak Szatur-
nuszt ünnepelték. Maga a karnevál szó az 
olasz „carne vale” (Hús ég veled!) mondásból 
származik. A farsangi idıszak hosszát a hús-
vét ideje szabja meg. A húsvéttól visszafelé 
számított 40. nap a farsang végét jelenti. 
Addig viszont lehet bálozni, vidám mulatságot 
rendezni. 
 
Tiszabercel új „gyöngyszemérıl” a Tisza-parti 
horgásztóról és megálmodójáról: Kozma Ist-
vánról szól a lap 2001 téli száma. Az ekkor 
már alakulófélben lévı létesítménybıl az óta 
egy szemet gyönyörködtetı pihenıhely vált, 

Kedveli / Kedveled  
az irodalmat? 

 
Szeretsz elmélázni egy vers megkapó 
során? Állj meg ebben a rohanó világ-
ban egy pillanatra és gyere el irodalmi 
körünkbe, ahol kedvedre barangolhatsz 
költıink, íróink világában! 
Sok szeretettel várunk minden 2. szer-
dán 16 órára, a könyvtárba. 

Mészáros Mária 
 
Polgármester Úr rendezvényeken legtöbb-
ször, úgy kezdi a beszédét: „Tiszabercelen 
mindig történik valami” szeretném, ha így is 
igaz lenne a kijelentés: a könyvtárban min-
dig történik valami. 
Január 4-én Mészáros Marica ötletét felka-
rolva – megalakult az irodalmi kör. Elsı 
alaklommal Marica tartott elıadást Márai 
Sándor: A gyertyák csonkig égnek c. köny-
vérıl, az író életútjáról. 
A résztvevık /10fı/: nyugdíjasok, pedagó-
gusok, BIKE- tagok kötetlen beszélgetésé-
vel, ötleteivel ért véget a közel egy órás 
program. 
Minden érdeklıdıt várunk a legközelebbi 
összejövetelre. Ízelítıül: 
„-Mert az emberrel nemcsak történnek a 
dolgok. -Az ember csinálja is azt, ami törté-
nik vele. Csinálja, hívja magához, nem 
engedi el azt, aminek meg kell történi. Ilyen 
az ember. Akkor is megteszi, ha rögtön, 
elsı pillanattól érzi és tudja, hogy amit tesz 
végzetes. Tartják egymást, az ember és 
sorsa, idézik és alkotják egymást. Nem 
igaz, hogy a végzet vakon lép életünkbe, 
nem. A végzet az ajtón át lép be, melyet mi 
tártunk fel, s magunk elıtt tessékeltük a 
végzetet. Nincs ember, aki elég erıs és 
okos ahhoz, hogy elhárítsa szóval vagy 
cselekedettel azt a balsorsot, amely vastör-
vénnyel következik lényébıl, jellemébıl.” 
 
Következı idıpontok: 2006. február 1; 
Február 15; Március 15. 

Rovatvezetı: Futkos Béláné  
könyvtárvezetı 

nem beszélve az ott fogható ekkora-akkora 
halakról. 
 
Enyhe volt a tél ebben az évben. Hiába vártuk 
a havat, egész november, december, január 
hóesés nélkül telt el, és nem süllyedt a hımér-
séklet -10 °C alá. 
 
Népszámlálás volt az év februárjában. 



A település önkor-
mányzati képviselı-
testülete januári ülé-
sén tárgyalja majd a 
település közrend 
közb iztonságának 
helyzetét. Ezzel kap-
csolatosan kérdeztük 

olvasóinkat.  
 
(A feltett kérdés talán nem volt egyértelmő 
- ez a harmadik válaszból derül ki, - me-
lyért elnézést kérek, bár a választ teljes 
egészében közlöm, mert a közrend ilyetén 
értelmezése még hagy némi kívánni valót 
maga után. - a szerk.)  
 
Fodor Miklós, egykori tiszaberceli körzeti 
megbízott: 
 
Tisztelt szerkesztı Úr! 
 
Köszönöm, hogy kérdésével megtisztelt. 
Véleményem szerint Tiszabercel közrend-
közbiztonsága az utóbbi idıben jelentısen 
javult. Köszönhetı ez annak, hogy a polgár-
ırök rendszeresen és lelkiismeretesen végzik 

munkájukat. Késı esti sétáink alkalmával 
tapasztaljuk mindezt. Természetesen a helyi 
körzeti megbízottnak is jelentıs szerepe van 
ebben, mivel jó kapcsolatot tart a polgárırök-
kel és állampolgárokkal, hely- illetve és sze-
mélyismeretének köszönhetıen az elıforduló 
bőncselekményeket eredményesen deríti fel. 
Bízom abban, hogy ez az állapot a jövıben is 
tartós marad, vagy talán még javulni fog. 
 
Stefán János, a mezıgazdasági szakiskola 
szakoktató: 
 
Tisztelt Szerkesztı Úr! 
 
Tiszabercel közrendjét, közbiztonságát jónak 
ítélem. Úgy gondolom, hogy ez annak kö-
szönhetı, hogy községünkben többnyire tisz-
tességes, becsületes, jó szándékú emberek 
élnek, akik tiszteletben tartják a magán- és 
köztulajdont. 
Elıfordulnak -szerencsére ritkán-kisebb-
nagyobb bőncselekmények, de összességé-
ben a településünkön élık nyugodtan, bizton-
ságban érezhetik magukat. 
Nagyon jónak tartom a község éjszakai kivilá-
gítását és a polgárırség mőködését. 
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Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról 
Tiszabercelnek. A rendelkezı nyilatkozatot 
egy zárt borítékba téve, arra felírva nevét 
címét és adóazonosítóját, csatolja adóbe-
vallásához, vagy adja át adóbevallását 
készítı munkáltatójának. Mindössze eny-
nyit kell tennie azért, hogy hozzájáruljon 
falunk felemelkedéséhez. 
 
LOVASKLUB 
 
A Tiszamenti Lovas Klub köszöni mindazon 
állampolgároknak a felajánlását, akik az el-
múlt években megtisztelték bizalmukkal és 
adójuk 1%-át a klub részére ajánlották fel. 
2005 évben az így befolyt összeg 29.520 Ft, 
melyet felszerelés vásárlására fordítottunk. 
Tisztelettel kérjük mindazokat, akik terveink 
megvalósításával azonosulni tudnak, hogy 
adójuk 1%-át részünkre ajánlják fel.  
 
Köszönjük! 
Adószámunk: 18804146-1-15 

 
Tisztelettel: ifj. Kolozsi László  

klub elnök 
 
TISZABERCELÉRT EGYESÜLET 
 
A Barátok Tiszabercelért Egyesület számos 
rendezvénye hozott már hírnevet falunknak. 
Megköszönjük többéves támogatásukat, most 
ismét arra kérjük a Tisztelt adózókat, hogy ne 
hagyják a közösbe veszni adóforintjaik 1 %-
át. Az elmúlt évben 126.251 Ft-ot ajánlottak 
fel a klub mőködésének segítésére. 
Kérjük, emlékezzen a felejthetetlen esemé-
nyekre, és támogassa egyesületünket ebben 
az évben is 
 
Köszönjük! 
Adószámunk: 18804627-2-15 
 

Tisztelettel: Homonnai Zoltán  
egyesületi elnök 

MODELLEZİ KLUB 
 
A Modellezı Klub köszönetét fejezi ki azok-
nak az adózó állampolgároknak, akik 2003- 
ban adójuk 1%-át, összesen 97.601,- Ft-ot 
ajánlottak fel a klub mőködésének megsegíté-
sére.  
Ezzel nagyban hozzájárultak a fiatalok techni-
kai képzéséhez szükséges eszközök, anya-
gok biztosításához, versenyezési lehetıségük 
megteremtéséhez.  
Kérjük, a jövıben is támogassák ajánlásaik-
kal tevékenységünket.  
 
Adószámunk:19207463-1-15  
Köszönjük. 

 
Tisztelettel: Petró Béla  

klub elnök 
 
NYUGDÍJAS EGYESÜLET 
 
A Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete min-
den kedves segítınek köszöni az anyagi és 
erkölcsi támogatást, melyet az elmúlt évben 
mőködésünkhöz nyújtottak. Az elmúlt évben 
összesen 71.700 Ft ajánlottak fel az adófize-
tık. 
Kérjük további segítségüket az SZJA 1% -os 
felajánlással a 2006-es évre is. 
 
Címünk: Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesüle-
te 4474 Tiszabercel, Szabadság u. 19. 
 
Adószámunk: 18801590-1-15 
Köszönjük! 

 
Tisztelettel:  Zsíros Antalné 

egyesületi elnök 

TISZABERCELI ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ 
EGYESÜLET 
 
A Tiszaberceli Önkéntes Tőzoltó Egyesület 
ezúton megköszöni minden kedves támoga-
tónak, hogy anyagi és erkölcsi segítséggel 
hozzájárult az egyesület mőködéséhez. 
Kérjük, hogy adójuk 1%- át idén is egyesüle-
tünk részére ajánlják fel, hogy a 2006-os 
évben a községünkben megrendezésre kerü-
lı Megyei Tőzoltóversenyt magas színvona-
lon bonyolíthassuk le. 
 
Adószámunk: 18811166-1-15 
Köszönjük! 

                                                                                      
Tisztelettel: Natkó László 

                        tőzoltó parancsnok 
 
POLGÁRİR EGYESÜLET 
 
A Polgárır Egyesület 2006 évben elsı alka-
lommal kéri az adófizetıket, hogy adójuk 1%-
val támogassák mőködésüket. A befolyó ösz-
szeget Tiszabercel község közbiztonságának 
javítására szeretné fordítani. 
Kérjük támogassák ajánlásaikkal tevékenysé-
günket! 
 
Köszönjük. 
Adószámunk: 18812459-1-15 

                                                                                  
Tisztelettel: Sánta Mihály 

egyesületi elnök 

Úgy érzem, a polgárırök éjszakai jelenléte 
nagyon fontos és tiszteletre méltó, hiszen 
távol tartja a rossz szándékú tisztességtelen 
embereket, biztonságérzetet nyújt a többség-
nek. 
Reméljük, hogy a késıbbiekben is biztonság-
ban, feltétel nélkül élhetünk községünkben. 
Tisztelettel: Stefán János 
 
Vedres Bertalan: 
 
Tisztelt szerkesztı Úr! 
 
Köszönöm, hogy én is megoszthatom gondo-
lataimat a Berczeli Napló olvasóival a köz-
rendrıl, közbiztonságról. 
Közrendrıl csak annyit, hogy kis odafigyelés-
sel szebbé tehetnénk környezetünket. Még 
mindig sok, a felnıtt emberek és gyerekek 
nem törıdve, hanyagul dobálják el szemetü-
ket. Kis szigorral, fegyelemmel, le lehetne 
szőkíteni ezt a kört. 
Közbiztonságunk sokat javult az utóbbi évek-
ben, és lehet, hogy ez köszönhetı az embe-
rek odafigyelésének, a riasztók kiépítésének 
és a polgárırség rendszeres járırözésének. 

Civilek az 1 %-ért 

Ne dobja a közösbe, ha 
Tiszabercelnek is adhatja! 



Rovatvezetı:  
Timku Rita 
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Ha Farkas Istvánné nevét emlegetik, nem 
biztos, hogy eszünkbe jut, hogy ki İ, de ha a 
Pötyi nénit, rögtön tudjuk, ki is ez a kedves 
személyiség. Közvetlenségével, szeretetteljes 
fogadtatásával rögtön magával ragadott, s 
mondhatni úgy éreztem, mintha a saját csalá-
domhoz tartozna. 
 Fazekas Istvánné (szül. Kató Erzsé-
bet) 1939. szeptember 8-án született 
Tiszabercelen s nevelkedett fel három leány-
testvérével. Szülei földmőveléssel foglalkoz-
tak. Általános iskolai tanulmányait a község-
ben végezte kiváló eredménnyel. Mindig is 
vonzotta a tudomány, az irodalom és ezért 
tanári unszolásra 1954-ben elkezdte a Szé-

chenyi István Közgazdasági Technikum 
Pénzügyi Tagozatát, amelyet 1958-ban sike-
resen befejezett. 
 Ez év augusztus 30-n házasságot 
kötött Farkas István kerületvezetı erdésszel, 
majd Gávára költöztek az erdészlakba, s 
onnan igazgatták az egész térséget. Házas-
ságukból két gyermek született, Ágnes (1960) 
és Zsolt (1965). İk ma Nyíregyházán élnek, s 
3 fiú és 1 leányunokával ajándékozták meg 
İket. 
 1966-ban Tiszabercelre kerültek. 
1967-tıl munkát kapott a Mezıgazdasági 
Szakmunkásképzı Intézetben 1990-ig, mint 
könyvelı, majd 1995-ig, mint gazdasági veze-
tı. 
1992. augusztus 23-án, 34 közösen eltöltött 
szeretetteljes év után vesztette el férjét. 
1995. április 8-án ment nyugdíjba. 
Nemcsak én, hanem biztosan mások is 
kíváncsiak arra, hogyan kapta Erzsike néni 
a „Pötyi” becenevet? 
Kisgyermekkoromra vezethetı ez vissza. 
Testvérem, Etelka egyszer így szólított, s rám 
ragadt ez az elnevezés. Ma így hív mindenki, 
régebben a kortársak és a kollégák is. Szere-
tem ezt a nevet. 
Melyik idıszakra emlékszik vissza legszí-
vesebben az életébıl? 
Arra, amikor férjemmel Gáván, az erdészlak-
ban éltünk. Fiatalok voltunk, együtt próbálgat-
tuk az életet. Csend volt, legjobban a márciu-
si és áprilisi hónapokat szerettem, amikor 
minden újra életre kelt, a természet ébredé-
sét. A telet a mai napig nem szeretem. Sokat 
voltam egyedül, ha a férjemnek elfoglaltsága 
akadt, de soha nem féltem. Volt egy ızünk is, 
szinte gyermekünkként neveltük, még a kór-
házba is bejárt. Kocsink még nem volt, motor-
ral jártunk vásárolni, jártuk az erdıket. Szép 
idık voltak ezek. Utána szakiskolába kerül-

tem, ezt a munkát is rendkívül kedveltem. Jó 
légkör vett körül, mindig elégedett voltam. A 
mai napig tagja vagyok az Önkormányzat 
Pénzügyi Bizottságának. 
Arról értesültem, hogy aktív tagja tetszik 
lenni a nyugdíjas egyesületnek. Mióta és 
milyen tisztségeket tölt be? 
1997. november 26.-i megalakulásunkkor, - s 
így híven alapító tagnak is nevezhetem ma-
gam – 16 fıvel indultunk, mára már 76 fıvel 
bıvelkedhetünk. Itt is a vezetıségi tagok 
között szerepelek, de szőkebb értelembe 
véve a pénzügyi teendıket látom el. Ide tarto-
zik a tagdíj beszedés, könyvelés, s minden 
ami ezzel jár, ha kell még újságot is kihordok. 
Milyen kitüntetéseket kapott már? 
2005. augusztusában kaptam megtisztelı 
kitüntetést a Rétközi Nyugdíjas Találkozó 
szervezéséért, illetve az önkormányzat 15 
éves megalakulásának ünnepségén is. 
-    Mivel tölti nyugdíjas éveit? 
Mindig van mit tenni, szenvedélyem az olva-
sás és a keresztrejtvényfejtés. Kedvenc íróm 
Emily Bronté. Tıle a Jane Aree-t már 8-szor 
is elolvastam, de az Üvöltı szeleket is szere-
tem. Továbbá a bestsellereket, a Jókai-
sorozatot is szeretem. Televíziót ritkán nézek, 
ott is inkább a zenés mősorok a kedvenceim. 
A sport iránt is érdeklıdöm: ritmikus sportgim-
nasztika, atlétika, mőkorcsolya. 
Mi a további célja, elképzelése? 
Olyan sokat már nem tervezek, de szeretném 
gyermekeimet olyan sokáig segíteni, ameddig 
tudom, és segíteni unokáim felnövését 
- Melyik a kedvenc idézete a sok könyvbıl, 
amelyet már elolvasott, hogy méltóan zár-
hassuk le ezt a beszélgetést. 
„Ha valahova mész, ne vegyen észre senki, 
de ha elmész, hiányozzál.” 
 

Köszönöm szépen a beszélgetést és to-
vábbi jó egészséget kívánok! 

                                                                                      

                                                                                  

Sikeres évkezdés  
az Idısek otthonában 

 
Január 2-án ÚJÉVI köszöntéssel és az ünnepek alatt történt események 
megbeszélésével kezdtük az évet. Örömmel fogadtuk a hírt, hogy fes-
tés-meszelés kezdıdik a klubban. Igaz a téli idıjárás nem kedvez az 
efféle munkáknak, de mi mégis örömmel fogtunk neki a pakolásnak, 
majd pedig a takarításnak. Négy nap alatt az épület valamennyi helyisé-
ge megszépült, felfrissült. A munkálatok alatt a gondozottaink megértık 
és segítıkészek voltak, hisz ez idı alatt is nyitva tartottunk. Segítséget 
és helyet az óvoda konyhájában kaptunk, melyet ez úton is szeretnénk 
megköszönni. 
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a sikeres 2005-ös programjain-
kat ez évben is szeretnénk folytatni, valamint újabb foglalkozást szeret-
nénk szervezni, melyen, gondozottainkon kívül, minden érdeklıdıt, 
segíteni szándékozó embert szívesen látunk és várunk! 
Újabb örömhír, hogy a karácsonyi meglepetés csomagok után a HÍD A 
JÖVİBE EGYESÜLET-tıl újabb segély-csomagot kaptunk, melyet rá-
szoruló gondozottaink között fogunk folyamatosan szétosztani. 
 
Köszönjük a segítséget, a támogatást! 

Gliba Lászlóné 

Hírek a Modellezı Klubból 
 
A Tiszaberceli Modellezı Klub január 7-én szombaton rendezte meg 
a tornateremben a „Téli Rally” autómodell versenyét. 2 fı nagyhalá-
szi, 3 fı ibrányi, 1 fı paszabi, 15 fı tiszaberceli résztvevıvel. A 21 
induló 2 kategóriában mérte össze erejét: 

Játékautó kategóriában: 
Vojsánszki Andor 3. o. 
Nagy István 1. o. 
Czene Krisztián 1. o. 
 
       1/10-es pólyaautó kategóriában: 
Fekete Gábor (ibrányi tanuló) 
Fekete József (ibrányi tanuló) 
Stefán János (tiszaberceli) versenyzı lett. 
 
A legfiatalabb versenyzı Szunyogh Szabolcs 1. osztályos tanuló, a 
legidısebb versenyzı Purgel Ferenc felnıtt volt, akik különdíjat kap-
tak. A legeredményesebb versenyzık kategóriájaként 1-1 rádióirányí-
tású autómodellt kaptak különdíjként, a serlegek és az oklevelek mel-
lé. 

Petró Béla 
Klub elnök 
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Lapunk decemberi száma óta, lapzártánkig 
nem ülésezett a Képviselıtestület, így meg-
szokott rovatom helyett, az idei Országgyőlési 
képviselı választásokkal foglalkozom. Nem új 
kelető hír de kétségkívül meg kell említeni 
hogy a Köztársasági Elnök április 9-ére 
(vasárnapra) írta ki a választásokat. Errıl és 
hogy hol kell szavazni, minden választásra 
jogosult állampolgár értesítést kap február 
10-éig. A szavazás helyszínei változatlanok, 
így az 1. számú szavazókörhöz tartozók a 
védınıi és fogorvosi szolgálatnak helyt adó 
Egészségházban (Vásártér út 8.) míg a 2. 
számú szavazókörhöz tartozók a Teleház 
nagytermében (Fı út 52.) voksolhatnak. Aki 
nem kapná kézhez értesítıjét a fenti határidı-
ig, az a február 8 és 15 között a Polgármes-
teri Hivatalban közszemlére tett névjegyzék 
megtekintése után emelhet kifogást a név-
jegyzékbıl történt kihagyás miatt. A Képvise-
lıtestület március 20-áig választja meg a 

szavazatszámláló bizottságok tagjait, melyre 
a helyi választási iroda vezetıjeként teszek 
javaslatot. Ebben számottevı változásra nem 
számítok, persze ehhez szükséges az is, 
hogy a feladatot eddig ellátók, megkeresé-
semre  pozitív választ adjanak. Minderre vár-
hatóan a február 27-én sorra kerülı testületi 
ülésen kerül sor. A választási névjegyzék 
módosítására április 8-a után nem kerülhet 
sor lakcímváltozás miatt. A választás második 
fordulójára április 23-án kerül sor. 
Számosan teszik fel a kérdést, hogy kire sza-
vazzon?  
Mindenki szavazzon meggyızıdése szerint, 
a legfontosabb, hogy éljünk ezzel a jogunk-
kal. És aki még nem döntött, annak azt taná-
csolom kerekedjen fel és menjen el a jelöltek 
és jelölı szervezetek által meghirdetett vá-
lasztási győlésekre, ahol nem csak meghall-
gatni, de kérdésekkel is lehet „bombázni” a 
jelölteket. 

Papp János jegyzı, a Helyi Választási Iroda vezetıje 

LAKOSSÁGI FÓRUM 
 
Községünkbe látogat február 3-án (pénteken) 
15.00 órától Csabai Lászlóné, Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város polgármestere, Juhász 
Ferenc Honvédelmi és Veress János pénz-
ügyminiszter. (Utóbbi jelenléte a fórumon 
lapzártánkig még nem volt végleges). A há-
rom politikus az MSZP tiszaberceli alapszer-
vezete meghívásának tesz eleget, -
tájékoztatott az alapszervezete vezetısége. 
A lakossági fórumon lehetıség nyílik a lakos-
ságot érdeklı kérdések megvitatására. A 
rendezvény része a közelgı választások 
kampánysorozatának. Településünk már 
2002-ben is nagy szerepet vállalt abban, 
hogy a szavazatainkért versengı pártok prog-
ramjait megismerjük. Akkor civilek hívták 
községünkbe az egyéni képviselıjelölteket 
kerek asztal beszélgetésre. Most az azóta 
aktivizálódott helyi politikai erık teszik ugyan-
ezt, bizonyára mindkét oldalon az április 9-én 
esedékes választásokig. 

FALUGYŐLÉS  
 

2006. FEBRUÁR 27-ÉN  

HÉTFİN 18.00 ÓRÁTÓL 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

NAPKÖZIS TERMÉBEN 
 
Tiszabercel Község Önkormányzati Képvise-
lıtestülete, az Önkormányzati törvényben 
meghatározott kötelezettségének eleget téve, 
közmeghallgatást, vagy hagyományos nevén 
falugyőlést tart február 27-én az Általános 
Iskola napközis nagytermében, melyre min-
den érdeklıdıt tisztelettel hív és vár. A napi-
rendek között az elmúlt évrıl szóló beszámo-
ló és az idei év tervei szerepelnek. A korábbi 
évek hagyományaihoz hően valamennyi 
tiszaberceli család külön meghívót kap a 
polgármestertıl a közmeghallgatásra. 

ÚJRA KÉPVISELİI  
FOGADÓÓRA  

 
Juhász Ferenc Honvédelmi miniszter aki 
2002-ben a megyei listán szerzett mandátu-
mot, - és 2006-ban az MSZP képviselıjelöltje 
lesz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3-as 
Választókerületnek, képviselıi fogadóórát tart 
február 4-én szombaton 14.00 órától a Pol-
gármesteri Hivatalban, melyre tisztelettel 
hívja és várja a település lakóit. 

DONI HİSÖK 
 EMLÉKTÚRA 

 
Január 28-án érkezik Tiszabercelre a Doni 
Hısök Emléktúra. A korabeli felszereléssel és 
fegyverzettel végrehajtott menetgyakorlattal 
kívánnak emlékezni a részt vevık az 1942-43 
telén A Don partján harcolt katonaelıdökre. 
Az idei túra 17 Tisza menti települést érint, 
köztük Tiszabercelt. Az esemény fénypontja 
a 11.óra 30 perckor sorra kerülı koszorúzási 
ünnepség, melyre tisztelettel és szeretettel 
hívjuk és várjuk az emlékezni vágyókat, a 
Magyar Tartalékosok Országos Szövetsége 
nevében is. 

A FAKITERMELÉSRİL 
 
Minden évben problémát jelent, hogy kihez 
forduljunk a fakitermeléssel kapcsolatos beje-
lentéssel. Az 1996. évi LIV tv végrehajtására 
kiadott 29/1997. (IV.30.) FM rendelet 80. §-a 
értelmében a külterületen tervezett, fát, fa-
sort, facsoportot, fásítást (együtt: fásítás) 
érintı fakitermelés bejelentési kötelezettség 
alá esik, melyet az illetékes (Nyíregyházi) 
Erdıfelügyeleti Osztályhoz kell benyújtani, 
a tervezett fakitermelést megelızıen mini-
mum 30 nappal.  Az osztatlan közös tulaj-
donban lévı fásítások esetében a bejelentést 
valamennyi tulajdonostársnak alá kell írnia, a 
bejelentést feltüntetett adatok valóságtartal-
máért a bejelentı tartozik felelısséggel. Az 
erdészeti hatóság a bejelentést megtilthatja 
vagy feltételhez kötheti, ebben az esetben 
hatósági határozatban értesíti  a bejelentıt. A 
bejelentést nyomtatványon kell megtenni, 
mely a Polgármesteri Hivatalban kérhetı. A 
bejelentés pontatlan kitöltése, hiányossá-
ga a tudomásul vétel megtagadását, a 
fakitermelés megtiltását vonja maga után. 
Amennyiben a szolgálat a bejelentést tu-
domásul veszi, errıl külön értesítést nem 
küld, a bejelentésnek az erdészeti hatósá-
gokhoz történı beérkezését követı 30 nap 
elteltével folyó év december 31-ig a tervezett 
fakitermelés a bejelentés szerint végrehajtha-
tó. Amennyiben a fakitermelés természetvé-
delmi területet érint, az illetékes természetvé-
delmi hatóság szakhatóságaként közremőkö-
dik, és ebben az esetben az erdészeti ható-
ság határozatot hoz. Ennek megérkezéséig a 
fakitermelés nem hajtható végre. A belterüle-
ten található fásításban tervezett fakitermelés 
elbírálása a 21/1970 (VI: 20.) Kormányrende-
let 3.§ (1.) bekezdése szerint az illetékes 
jegyzı hatáskörébe tartozik. 

TV-s vetélkedı 
 
A Berczel TV stábja újabb meglepı ötlettel 
állt elı. Az iskola tornatermében 10-12 fıs 
csapatok részvételével játékos ügyességi és 
szellemi vetélkedıt rendez. Eddig, Hegedős 
Zoltánt (BIKE elnököt) Szilágyi Sándort (Ref. 
Lelkészt), és a Sánta József Humicskó Jó-
zsef párost sikerült megnyernünk a csapat-
építésre Bercelrıl, míg Tajthy Pétert 
(polgármestert) Paszabról. Természetesen a 
rendezık várnak még önszervezıdı csapato-
kat. Ha nincs egy csapatravaló embered, 
akkor keresse a fentebb felsoroltakat. Bizto-
san van még hely számodra. Minden korosz-
tályból várjuk a jelentkezıket, mert a Száraz 
Lászlóné Margó vezette zsőri olyan feladato-
kat állít össze, melyek a korosztályok együtt-
mőködése nélkül megoldhatalanok! 
Jelentkezni: a felsorolt személyeknél, vagy 
Papp János jegyzınél, a Polgármesteri Hiva-
talban lehet. 



Berczeli 2006. január 

A kıolaj termékeire alapozott energiahordo-
zók véges volta, és a környezetvédelem arra 
ösztökéli az embereket, hogy más fajta meg-
oldásokat találjanak. Az EU is elıírt ajánláso-
kat a tagállamoknak. 
A gázolaj kiváltására a napraforgó és a repce 
olaj kiválóan alkalmas. Magyarországon ez 
az u.n. biodirol gyártás, jelenleg nem éri el az 
évi 10.000 tonnát sem. Az elvárásoknak meg-
felelıen 2007-re 60.000 tonna kellene. Újab-
ban megyénkben adtak át egy ilyen üzemet, 
melyet lehetne napraforgó és repce termelık 
figyelmébe is ajánlani. 
A benzin részleges leváltására alkalmas a 
motoralkoholok közül, a legelterjedtebb: a 
bioetanol, mely egy víztelenített alkoholféle-
ség. Keményítı és cukor tartalmú növények-
bıl állítják elı lepárlással, kissé hasonlóan a 
pálinkafızéshez. Alapanyag: búza, kukorica, 
cukorrépa. Elsısorban a benzin oktánszám 
növelı anyagának, a metanolnak a leváltásá-
ra alkalmazzák azért, mert a metanol a föld-
gáz feldolgozásából származik, nem ezekbıl 
az új energiahordozókból. Brazíliában, a világ 
legnagyobb motoralkohol felhasználójában 
biodízel benzinben való keverése eléri a 25 
%-t, amellett, hogy teljes alkoholtartalmú 
üzemanyag is van már. Európában Franciaor-
szág jár az élen, viszont İ is csak 2%-os 
felhasználásnál tart jelenleg.  

Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnök 

Bioetanol, biodízel 
Ezeknek az alternatív új üzemanyagoknak a 
környezetre gyakorolt hatását, végül is kétféle 
képen értékelik. Elsısorban a bioetanolról 
van szó. 
Mivel csak annyi szén-dioxiddal terheli elége-
tése során a környezetet, mint amennyit 
„növénykorában” elnyelt, mindenképpen je-
lentıs. Bekeveréskor csökken az eddigi 
üzemanyagok összmennyisége, ezáltal a 
szén-monoxid és a benzol. 
A mértékadókés ellenzık viszont azt mond-
ják, az esetleges nagy arányú bevezetésének 
vannak hátoldalai is. Ezek: félı a mezıgazda-
sági monokultúrák kialakulása, vagy az inten-
zív termesztés során a nitrogén mőtrágyák 
nagyobb mennyiségő alkalmazásával a talaj 
nagyobb terhelése és fertızése. Ugyanúgy 
fentáll a veszély a több növényvédı szer 
felbomlása miatt is. Utolsó ellenérv: költséges 
az elıállítás. 
Minden esetre a közeljövıben számítani kell 
arra is, hogy a mezıgazdasági termelık az 
élelmiszer elıállítás mellett új energiahordo-
zókat is bevetnek majd. Túltermelés esetén 
logikus is lenne. Nem feltétlen kell minden 
búzából kenyeret és takarmányt elıállítani, 
vagy az összes kukoricát megetetni. Az alko-
holt se igyuk meg mindet, tessék a kocsiba 
tölteni. Jól fog tıle menni. A hatását saját 
magunkban ugyanis ismerjük. 

Szilveszter + foci = Tiszabercel. Ez a sajá-
tos matematika példa immáron 10 éve 
megáll. 1996-tól évrıl évre megrendezi 
Tiszabercel Község Önkormányzata a 
Szilveszter Kupát.  
A tavalyi bajnok H2O meglepetésre a csoport 
mérkızések után kiesett, hasonlóan a Debre-
cenbıl érkezett Vadkakasokhoz és a 
Balsaiakhoz. A bronzért a selejtezıket köve-
tıen a Vendég-kör és Fortuna küzdelmébıl 
az elıbbi került ki gyıztesen, míg az idegen-
légiósokkal felvértezett Szakiskola a döntıig 
menetelt, ahol az Arany-Parmen BT. Paran-
csolt megálljt a fiataloknak.  

A 80 éves Tiszaberceli 
ÖTE jótékonysági bálja 

 
A Tiszagyöngye étterem ad otthont, az immár 
ötödik alkalommal megrendezésre kerülı 
Tőzoltó bálnak. A bál 19.00 órakor veszi kez-
detét. A bál teljes bevételét a 80 éves szüle-
tésnap alkalmából Tiszabercelen megrende-
zendı megyei tőzoltóversenyre fordítják Az 
1926-ban megalakult Tiszaberceli Önkéntes 
Tőzoltó Egyesület vacsorával, tombolával, 
élızenével, tánccal és vetélkedıvel várja a 
bálozni kívánókat. 
 
Jegyek elıvételben, a Polgármesteri Hivatal-
ban Natkó Lászlónénál 2500 Ft-ért kaphatók. 
Ha nem tud eljönni, jótékonysági-jegy vásár-
lásával is támogathatja a 80 éves 
Tiszaberceli Tőzoltó Egyesületet. Ára: 100 Ft/
db., mely megvásárolható az élelmiszerüzle-
tekben, és a megbízott árusoknál. Fıdíj. 2db 
Merinói-gyapjú ágynemőgarnitúra. Kisorso-
lásra kerül még egy porszívó és vigaszdíjként 
egy meglepetés ajándék is. 

Fent a II. „Szaki”, lent a bajnok Arany-
Parmen BT. csapata. 3 év után újabb baj-
noki cím. 



„ A mozgás az ember alapvetı funkció-„ A mozgás az ember alapvetı funkció-„ A mozgás az ember alapvetı funkció-
ja, olyan egyetemes törvényszerő köve-ja, olyan egyetemes törvényszerő köve-ja, olyan egyetemes törvényszerő köve-
telmény, amely nélkül nincs élet.”telmény, amely nélkül nincs élet.”telmény, amely nélkül nincs élet.”   

Azt hiszem, hogy ezzel mindenki egyet-Azt hiszem, hogy ezzel mindenki egyet-Azt hiszem, hogy ezzel mindenki egyet-
ért hiszen, mi vagyunk felelısek saját ért hiszen, mi vagyunk felelısek saját ért hiszen, mi vagyunk felelısek saját 
testünkért, szervezetünkért, azaz az éle-testünkért, szervezetünkért, azaz az éle-testünkért, szervezetünkért, azaz az éle-
tünkért.tünkért.tünkért.   

A magas vérnyomás, a magas koleszte-A magas vérnyomás, a magas koleszte-A magas vérnyomás, a magas koleszte-
rinrinrin--- és vérzsírszint, a cukorbetegség, a  és vérzsírszint, a cukorbetegség, a  és vérzsírszint, a cukorbetegség, a 
dohányzás, a mozgásszegény életmód, a dohányzás, a mozgásszegény életmód, a dohányzás, a mozgásszegény életmód, a 
fokozódó stressz és következményei saj-fokozódó stressz és következményei saj-fokozódó stressz és következményei saj-
nos a civilizációs betegségek rangsorá-nos a civilizációs betegségek rangsorá-nos a civilizációs betegségek rangsorá-
ban az elsı helyet foglalják el. Oka ban az elsı helyet foglalják el. Oka ban az elsı helyet foglalják el. Oka 
többféle lehet. Egyszerő izomgyenge-többféle lehet. Egyszerő izomgyenge-többféle lehet. Egyszerő izomgyenge-
ségtıl kezdve a komoly reumatológiai ségtıl kezdve a komoly reumatológiai ségtıl kezdve a komoly reumatológiai 
betegségekig bármi számításba jöhet. A betegségekig bármi számításba jöhet. A betegségekig bármi számításba jöhet. A 
helytelen testtartás vagy a túlzott fizi-helytelen testtartás vagy a túlzott fizi-helytelen testtartás vagy a túlzott fizi-
kai terhelés, a különbözı balesetek utá-kai terhelés, a különbözı balesetek utá-kai terhelés, a különbözı balesetek utá-
ni, fiziológiástól eltérı állapotok, a túl-ni, fiziológiástól eltérı állapotok, a túl-ni, fiziológiástól eltérı állapotok, a túl-
hajszolt életünk okozta pszichés meg-hajszolt életünk okozta pszichés meg-hajszolt életünk okozta pszichés meg-
terhelés vagy egyéb betegségek egy-terhelés vagy egyéb betegségek egy-terhelés vagy egyéb betegségek egy-
aránt a szervezetünket, a testünket, az aránt a szervezetünket, a testünket, az aránt a szervezetünket, a testünket, az 
egészségünket terhelik.egészségünket terhelik.egészségünket terhelik.   

Mindeközben pedig egyre kevesebbet Mindeközben pedig egyre kevesebbet Mindeközben pedig egyre kevesebbet 
gondolunk az egészségünkre, és egyál-gondolunk az egészségünkre, és egyál-gondolunk az egészségünkre, és egyál-
talán nem „gondozzuk” testünket.talán nem „gondozzuk” testünket.talán nem „gondozzuk” testünket.   

Sajnos az a tapasztalatom, hogy sokan Sajnos az a tapasztalatom, hogy sokan Sajnos az a tapasztalatom, hogy sokan 
súlyproblémák miatt belekezdenek súlyproblémák miatt belekezdenek súlyproblémák miatt belekezdenek 
mindenféle fogyókúrába, nem riadva mindenféle fogyókúrába, nem riadva mindenféle fogyókúrába, nem riadva 
meg semmilyen gyógyszertıl, vagy meg semmilyen gyógyszertıl, vagy meg semmilyen gyógyszertıl, vagy 
„bogyóktól”. Még ha el is hisszük, hogy „bogyóktól”. Még ha el is hisszük, hogy „bogyóktól”. Még ha el is hisszük, hogy 
természetes alapanyagokból áll egytermészetes alapanyagokból áll egytermészetes alapanyagokból áll egy---egy egy egy 
csodaszer, sajnos általában az a vége, csodaszer, sajnos általában az a vége, csodaszer, sajnos általában az a vége, 
hogy többet ártunk vele magunknak, hogy többet ártunk vele magunknak, hogy többet ártunk vele magunknak, 
mint használunk. mint használunk. mint használunk.    

A fizikai terhelést nem pótolhatja sem-A fizikai terhelést nem pótolhatja sem-A fizikai terhelést nem pótolhatja sem-
mi: sem gyógyszeres kezelés, sem injek-mi: sem gyógyszeres kezelés, sem injek-mi: sem gyógyszeres kezelés, sem injek-
ciókúra, sem drasztikus fogyókúra. ciókúra, sem drasztikus fogyókúra. ciókúra, sem drasztikus fogyókúra.    

Én hiszek abban, ami a hobbim és a hi-Én hiszek abban, ami a hobbim és a hi-Én hiszek abban, ami a hobbim és a hi-
vatásom is egyszerre. És a wellnes az, vatásom is egyszerre. És a wellnes az, vatásom is egyszerre. És a wellnes az, 
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amit szeretnék minél több emberrel amit szeretnék minél több emberrel amit szeretnék minél több emberrel 
megismertetni. A wellnes pedig nem megismertetni. A wellnes pedig nem megismertetni. A wellnes pedig nem 
más, mint a teljes testi és lelki egység, más, mint a teljes testi és lelki egység, más, mint a teljes testi és lelki egység, 
olyan harmónia, ami egyben egy tuda-olyan harmónia, ami egyben egy tuda-olyan harmónia, ami egyben egy tuda-
tos életforma eredménye. tos életforma eredménye. tos életforma eredménye.    

A berceliekbıl kovácsolódott lelkes kis A berceliekbıl kovácsolódott lelkes kis A berceliekbıl kovácsolódott lelkes kis 
csapatom a bizonyíték arra, hogy ez a csapatom a bizonyíték arra, hogy ez a csapatom a bizonyíték arra, hogy ez a 
fajta szabadidıs elfoglaltság olyan lelki fajta szabadidıs elfoglaltság olyan lelki fajta szabadidıs elfoglaltság olyan lelki 
élményt nyújt, ami leküzdi a fáradtsá-élményt nyújt, ami leküzdi a fáradtsá-élményt nyújt, ami leküzdi a fáradtsá-
got, frissíti a lelket és erısíti az akara-got, frissíti a lelket és erısíti az akara-got, frissíti a lelket és erısíti az akara-
tot. A zene, a mozgás, a társaság és a jó tot. A zene, a mozgás, a társaság és a jó tot. A zene, a mozgás, a társaság és a jó 
hangulat garantálja az eredményt.hangulat garantálja az eredményt.hangulat garantálja az eredményt.   

Remélem cikkemmel sikerült felkelteni Remélem cikkemmel sikerült felkelteni Remélem cikkemmel sikerült felkelteni 
az Ön érdeklıdését is, és csak bátoríta-az Ön érdeklıdését is, és csak bátoríta-az Ön érdeklıdését is, és csak bátoríta-
ni tudom, hogy jöjjön el, és próbálja ki ni tudom, hogy jöjjön el, és próbálja ki ni tudom, hogy jöjjön el, és próbálja ki 
azért, hogy a saját bırén tapasztalhassa azért, hogy a saját bırén tapasztalhassa azért, hogy a saját bırén tapasztalhassa 
a mozgás örömét.a mozgás örömét.a mozgás örömét.   

Az aerobik órák január16Az aerobik órák január16Az aerobik órák január16---tól kezdıd-tól kezdıd-tól kezdıd-
nek hetente két alkalommal: nek hetente két alkalommal: nek hetente két alkalommal:    

Hétfı és Csütörtöki napokon 17 órai Hétfı és Csütörtöki napokon 17 órai Hétfı és Csütörtöki napokon 17 órai 
kezdettel,kezdettel,kezdettel,   

a tiszaberceli Bessenyei György Általá-a tiszaberceli Bessenyei György Általá-a tiszaberceli Bessenyei György Általá-
nos Iskola tornatermében.nos Iskola tornatermében.nos Iskola tornatermében.   

   
Tajthy Judit Tajthy Judit Tajthy Judit    

nemzetközi aerobik nemzetközi aerobik nemzetközi aerobik    
és személyi edzıés személyi edzıés személyi edzı   

   


